
 
 

Dúvidas e Esclarecimentos - Preenchimento da Planilha de Preços: 
 
Item 3 - Por caixa box pequena:  
Esclarecimento: Refere-se ao valor unitário da caixa box? 
Resposta: Sim, considerando a quantidade anual de 480, refere-se a movimentação caixas  
Belotur/Arquivo e Arquivo/Belotur (não considerar a transferência referente à implantação). 
 
Item 4 - Caixa box pequena armazenada: 
Esclarecimento: Refere-se ao armazenamento da caixa box dos documentos correntes? 
Resposta: Sim. O armazenamento inicial já está sendo citado no item 1. Esse se refere aos 
próximos armazenamentos/crescimento do acervo - é a "hospedagem" do acervo que será 
gerado durante a  vigência do, ou seja guarda e conservação do acervo. (deverá ser o mesmo 
valor do armazenamento das caixas na implementação) 
 
Item 5 - Caixa trabalhada box pequena: 
Esclarecimento: Refere-se à organização e/ou preparação da caixa box? 
Resposta: Sim – refere-se à nova catalogação - é a transcrição do detalhamento contido nas 
caixas box para sistema informatizado que será disponibilizado à BELOTUR 
 
Item 7 - Documento: 
Esclarecimento: Refere-se ao cadastro dos documentos? 
Resposta: Sim, refere-se à catalogação por documento - é a transcrição do detalhamento 
contido nos documentos/processos avulsos, quando a situação assim o exigir, casos 
excepcionais, para sistema informatizado que será disponibilizado à BELOTUR. 
 
Item 12 - Diária: 
Esclarecimento: O que se refere esta diária? 
Resposta: Refere-se à diária da disponibilizaçãoda sala de consultas (sala ampla, com 
bancadas/mesas e cadeiras a ser disponibilizada à contratande, sob demanda para pesquisa no 
acevo.) 
 
Item 14 - Página: 
Esclarecimento: Refere-se à digitalização das páginas em quantidade mensais? 
Resposta: Refere-se á fotocópia - a Belotur poderá optar por solicitar cópia em de algum 
documento/processo ao invés do original. 
 
Item 15 - Documentos 
Esclarecimento: O que se refere estes documentos?  
Resposta: Documentos enviados para a Contratante após terem sido arquivados. - Ato de 
receber e devolver às suas respectivas caixas os documentos/processos solicitados. 
 
Item 16 - Documentos 
Esclarecimento: O que se refere estes documentos?   
Resposta: Refere-se solicitações de documentos/processos em caráter de urgência, ou seja 
que devem ser  disponibilizados no menor tempo (máximo em 48 horas a contar da 
solicitação). 
 
 
 
 



 
 

DETALHAMENTO DE CADA ITEM DA PLANILHA DE PREÇOS 

ITENS DESCRIÇÃO 
UNIDADE DE 

MEIDA 
QUANTIDADE 

MENSAL 
QUANTIDADE 

ANUAL 

1 

IMPLANTAÇÃO:   A Implantação consiste na 
transferência dos arquivos existentes (físico) 
incluindo todos os custos de transporte, 
catalogação, armazanagem (se necessário compra 
de caixas), implantação do software (7 máquinas) e 
treinamento de pessoal (no software como também 
quanto a metodologia de trabalho). Esse custo 
incidirá apenas  no início do contrato. 

Volume  total do acervo 1.780 (hum mil setecentos 
e oitenta) caixas box pequenas 

2 

ARMAZENAMENTO ACERVO JÁ EXISTENTE: É a 
"hospedagem" do acervo que já  temos, ou seja 
guarda e conservação do acervo existente. 

Caixa box 
pequena 
armazenada 

1780 21360 

3 

TRANSFERÊNCIA FÍSICA DE CAIXAS: Refere-se a 
movimentação caixas  Belotur/Arquivo e 
Arquivo/Belotur (não considerar a transferência 
referente à implantação). 

Por caixa box 
pequena 

40 480 

4 

NOVO ARMAZENAMENTO/CRESCIMENTO DE 
ACERVO: É a "hospedagem" do acervo que será 
gerado durante a  vigência do, ou seja guarda e 
conservação do acervo. (DEVERÁ SER O MESMO 
VALOR DO ARMAZENAMENTO DAS CAIXAS NA 
IMPLEMENTAÇÃO). 

Caixa box 
pequena 
armazenada 

260 3120 

5 

NOVA CATALOGAÇÃO: É a transcrição do 
detalhamento contido nas caixas box para sistema 
informatizado que será disponibilizado à BELOTUR 

Caixa 
trabalhada 
box pequena 

40 480 

6 

COMPRA DE CAIXAS: Trata-se da aquisição de caixas 
de 20 Kg, que comportam três caixas box pequena, 
para dar continuidade ao sistema de padronização 
do armazenamento já existente. 

Caixa 20 Kg 15 180 

7 

CATALOGAÇÃO POR DOCUMENTO:  É a transcrição 
do detalhamento contido nos 
documentos/processos avulsos, quando a situação 
assim o exigir, casos excepcionais, para sistema 
informatizado que será disponibilizado à BELOTUR. 

Documento 500 6000 

8 
IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE: Implatação adicional 
quando necessário. 

por máquina   2 

9 

MOVIMENTAÇÃO: São ações de movimentação a 
retirada de processos/documentos já catalogados 
nas caixas de arquivo, após a pesquisa; 
disponibilização das caixa solicitadas para a consulta 
pela própria contratada quando ela optar por 
realizar pesquisa pelos seus empregados. 

caixa 
movimentada 
box pequena 

35 420 

10 

PESQUISA: É a diligência nas caixas, sob demanda, 
em  busca de determinado documento/processo nas 
caixas que compõem o acervo da BELOTUR. 

Documento 
pesquisado 

50 600 

11 
INTERCALAÇÃO: É a inclusão do novo 
documento/processo em caixas do acervo já 

Documento 
intercalado 

25 300 



 
 

existente. 

12 

SALA DE CONSULTA: Disponibilização de sala ampla, 
com bancadas/mesas e cadeiras a ser disponibilizada 
à contratande, sob demanda para pesquisa no 
acevo. 

Diária 1 12 

13 
TRANSPORTE: Quando a Belotur solicitar que o 
serviço de traslado de acervo seja realizado 
diretamente pela contratada. 

Frete 4 48 

14 
FOTOCÓPIA: A Belotur poderá optar por solicitar 
cópia em de algum documento/processo ao invés do 
original. 

Página 30 360 

15 
REARQUIVO: Ato de receber e devolver às suas 
respectivas caixas os documentos/processos 
solicitados. 

documentos 35 420 

16 

SOLICITAÇÕES URGENTES: São solicitações de 
documentos/processos em caráter de urgência, ou 
seja que devem ser  disponibilizados no menor 
tempo (máximo em 48 horas a contar da solitação). 

documentos 5 60 

 

 


