
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

CUBATÃO 

 

Estado de São Paulo 
 

1 

 

 

RESPOSTAS AO QUESTIONAMENTO REALIZADO EM 15/01/2019 

 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL n. 001/2019 

PROCESSO N. 544/2018 

REQUISIÇÃO N. 018/2018 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM  

SISTEMA DE GUARDA DE DOCUMENTOS, PARA A CAIXA DE PREVIDÊNCIA. 

 

RESPOSTAS AO QUESTIONAMENTO  

 

1) A implantação será efetuada por caixa ou documento? R. Por 

documento. 

2) O atendimento será efetuado por caixa ou documento? R. Por 

documento.  

3) Qual a média de documentos por caixa? R. Depende, pois o tamanho 

dos documentos varia. 

4) Qual o endereço de retirada das caixas? R. Rua Albertino Antonio 

do Couto, 211 – Cubatão – SP – CEP: 11500-660 

5) Se as caixas estiverem em um prestador de serviço, qual a quantidade 

de caixas que a atual contratada irá fornecer por viagem na retirada? 

R. Nenhuma. 

6) Qual o prazo para conclusão da migração inicial da atual para a nova 

contratada? R. O mais rápido possível. 

7) Quantas caixas poderão ser retiradas por dia durante a migração? R. 

Todas. 

8) A contratante fornecerá base de dados do acervo existente na atual 

prestadora? R. Não. 

9) Está correto o entendimento que a média de atendimentos será 

apenas 1 por semana? R. O entendimento está correto, porém, os 

atendimentos poderão variar conforme a necessidade. Por 
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exemplo, poderá ocorrer de em alguma semana não haver 

nenhum atendimento, enquanto em outra semana, dois ou mais. 

10) Está correto o entendimento que a retirada inicial é de 3000 caixas 

modelo 20 Kgs e conforme descrito na tabela de serviços item B 

haverá o crescimento durante o ano de 240 caixas e com isso a 

quantidade de caixas armazenadas no final dos 12 meses serão 3.240 

caixas? R. Não está correto. Hoje temos 2570 caixas para retirar. 

11) Em relação ao item C2 da tabela de serviços (Digitalização) está 

correto o entendimento que haverá efetivamente a preparação, 

digitalização e hospedagem em nosso servidor de 1000 (mil) imagens 

que serão fornecidas para o órgão consultar por meio de Software de 

busca? R. Não. Apenas quando houver necessidade. 

12)  Haverá a migração inicial de imagens ou estamos nos referindo 

apenas a demanda anterior? R. Apenas a demanda anterior. 

13) Qual o valor estimado para esta contratação? R. R$ 148.525,70 

 

Cubatão, 17 de Janeiro de 2019. 

 

 

 

COMISSÃO DE PREGÃO 


