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PROCESSO N.º: 01.019215.22.19    

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 011/2022  

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO, 

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM, CONSULTA E MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COM 

GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DOS ACERVOS DAS ENTIDADES DA 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESSE MUNICÍPIO. 

 

ASSUNTO: Questionamento aos termos do edital. 

 

 
QUESTIONAMENTO 02:  

 

“Não identificamos no edital, o local/endereço da retirada inicial,  e nem se todos os acervos 

(Acervo I – Subsecretaria do Tesouro Municipal (SUTEM) • Acervo II - Arquivo intermediário geral 

da PBH (SUALOG) • Acervo III -BEPREM (SUALOG) estão no mesmo fornecedor. 

Estas informações são necessárias para a composição de preço, para implantação inicial. “ 

 

RESPOSTA:  

 

Nos termos do Anexo I do edital - Projeto Básico, Item 7. Implantação  destacando  seus subitens 

7.3,7.4  7.5, 7.6  e 7.8: 

 

 7. IMPLANTAÇÃO  

 

 7.3. A Contratada é responsável por receber e tomar as providências necessárias para a 

implantação dos acervos em suas dependências. 

 7.4. É obrigatório a independência de gerenciamento sistêmico, de indexações e demais 

logísticas entre os por se tratarem de acervos diferentes.  

7.5. O transporte dos acervos iniciais será efetuado pela Contratante via prestadora dos serviços 

do contrato em encerramento, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data da 

Ordem de Serviço, na qual conterá as informações necessárias, emitida pelas respectivas 

gerências e departamentos responsáveis a cada Acervo. 

 7.6. As caixas deverão ser substituídas pela contratada caso sofram alguma avaria durante o 

transporte de responsabilidade da mesma, sem gerar custos ao Contratante.  

 7.8. Os acervos iniciais deverão estar migrados e indexados no prazo máximo de 45 (quarenta 

e cinco) dias, contados a partir da data de conclusão do transporte   
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Assim, o transporte inicial dos Acervos é de responsabilidade da Contratada atual  

juntamente com a Contratante, cabendo apenas ao proponente o recebimento e indexação 

dos acervos e demais ações  conforme item 7 do anexo citado , são nessas atividades ao 

quais o  proponente deverá se basear para a composição do preço para implantação  

inicial. 

 

Contudo, esclarecemos ainda que os acervos se encontram em uma mesma Contratada e  

localizados na região metropolitana de Belo Horizonte .(grifos nossos) 

 

Belo Horizonte, 05 de maio de 2022. 

 

  

Wanice Lima 
Pregoeira  


