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Venhô êlEvés deste solicitar aulorzação, para quê á,Cômissãô d€ Licilação
providênôi8 pÍocesso liciialório pará CONTRATÂçAO DE EMPRESA
ESPECIAI ITAOA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS OE ORGANIZAÇÀO E
DIGIÍAI.IZAÇÁO DO ACERVO FiSICO DO INSTITIJTO OE PREVIDÉNCIA DO
MÚNICIPIÔ NF ÂRÂFTFTIIRÀ/PÂ

Neste TêÍmo dê Ref€Íênc a lêm especiÍicados deta hadamente ôs séruiços
que se.ão rea zádôs p6lâ mntÍalada, constando justifcát vâ, ô modo d6 €xecução,
as obriqâÉés e oLtÍas exgências que são indispênsávBs para o cumprimento do

O presenle processo icilátório jusl lica-se, pela necessidádê da preseruação
€ acêsso aos documenlos e pro.essos deste instituto de prêvidáncia .o quat serão
rea lzados med ante erccução de d g talzáçãô em foÍmato PDF. com receb menrô,
armâzerámento temporário, preparaçáô, migraçao, digtaização, cônfêrência,
validaÇáoê lndêxaÇãodedoclmentosmunicipas.

A dgtalEção de autôs íisi@s.onlribui para o ámplô acesso e a
dssáminação dos documêntos por meio da lecrologiá dâ níomaçáo Ademas. a
diqlalização auxiiâ â pÍes€ryação da documentâção, b6m como reduz a
necessidade de espaço fisico para o ádêqúádo armazenamênto de aulos de papel,
cujá cóis€ryação encortra óbice no clma quenle e úmido do municipô de

O obtelo do presentê lermo de reÍerência será prêstado dê FORN/A
PARCELADA de âcordo com ãs necêssdades dô nslituto de previdência do
Muôcíplô dê Amonm/PA. A CONTRATADA manteEe-á à d sposição dá
CONÍRAÍANTE, duranle lodo o lempo neessáÍo à execução deste nslrumenlô. A
CONTRATADA ob.iga se a desênvov€Í a presiação do Setoiço, objetô desle
conlÉto com pessoál ádeqúado â capactado, em todos os niveis de lrabalho,
obedecendo rigorosâhênte o €stabe ecido na p.oposta que intêgra Ílgorosamente.

Os preçôs do ilem para a prestação dos seryiços serão os estiputados na
adjudcaçáo da Proposta da licitantê vêncedora, d€vêndo os mesmos estárem
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