
Gâmara Municipal de Limoeiro
CASA PROFESSOR AGRIPINO ALMEIDA

PROCESSO LICITATORIO - CONVITE

.}RcÃo REALIZADoR Do CERTAME:
CAMARA DE VEREADORES DE LIMOEIRO - CASA PROF. AGRIPIO ALMEIDA
Rua da Matriz, no 134 - Centro - Limoeiro - PE
CEP: 55700-000 - Tel: (81) 3628-0339.

OBJETO:
ôontrataÉo de serviço de digitalização - tipo escaneamento de documentos e captura em arquivo do
tipo PDF, sem impressão

ELETENToS eÁsrcos Do PRocESSo:
solrcrrAÇÃo E JUSTTFTcAlvA DA coNTRATAÇÃo
ATO DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO JULGADORA
DEcLARAÇÃo DE DtspoNtBtLtDADE oRÇAMerurÁRn
AUToRTzAÇÃo eARA REALTZAÇÂo Do cERTAME
PRorocolo e nurunçÀo Do PRocESSo
pAREcER JURÍDtco -ÀenovnçÃo Do TNSTRUMENTo coNVocAToRto
TNSTRUMENTo coNVocATóRro E sEUS ELEMENToS coNsTtrulvos
PUBLICIDADE Do oERTAME - DIVULGAÇÃo
COMPROVANTES DE ENTREGA - INTERESSADOS
DoCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DOS LICITANTES
PROPOSTAS DE PREÇOS APRESENTADAS

- ATA e oelraennçÃo DA coMtssÃo JULGADoRA
QUADRo CoMPARATIVo DoS PREÇOS. MAPA DE APURAÇÃO
RELATORIO FINAL DOS TRABALHOS
pAREcER ..ruRiorco - nlÁlrse oo pRocEsso LtctrAToRto
AToS DE HoMoLoGAÇÃo E ADJUDICAÇÃo
CONTRATO CORRESPONDENTE
PUBLICAÇÓES
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coNvtTE No 0000í/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO OOOOI/2020

Rua da MatÍiz, 134 - Centro - CEP 557ü>ü)0 - timoeiro-PE - Fone: (81) 3628.0339 - CNPJ: U.519.626/ür01-25
e-mail: f aleconosco@cml.pe'gov.br Site: wtmn-cml'pe.gov.br
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Gâmara Munic ipal de Limoeiro
CASA PROFESSOR AGRIPINO ALMEIDA

Limoeiro - PE, 02 de março de 2O2O.

Certos de contarmos com imediata aprova@o desta solicitação pela sua total relevância e pertinência,
ficamos a inteira disposiçáo para maiores informaçóes e demais esclarecimentos que forem julgados
necessários.

Atenciosâmente,

A RIO RAMOS FERREIRA FILHO
Adm inistrador Finanoeíro
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Senhor Presidente,

Solicitamos que seia autorizado à Comissão Permanente de LicitaÉo deste órgão, realizar
procedimênto licitatório, na modalidade exigida pela legislação em vigor, deúÍnado a:

Contrataçáo de serviço de digitalizaçáo - tipo escaneamento de docrimentos e câptura em arquivo do
tipo PDF, sem impressão.

Justiftcativa pana a necessidadê da solicitaÉo:

A contratiaçáo acima descrita está sendo solicitada, nos termos das especificaçôes técnicas e
informações complementares que a acompanham, quando for o caso. motivaàa: pela necessidade da
devida efetivação de serviço para suprir demanda especíÍica - Contrataçâo de servir;o de digitalização -
tÍpo escaneamênto de documentos e captura em arquivo do tipo PDF, sem impreisão -, considerada
oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de intercsse público; e ainda, pela necessidade
de desenv_olvimento de açôes continuadas para a promoção de âtiviOades pertinentes, visando à
maximização dos recursos em relaçáo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas
definidas nas fenamentias de planejamento aprovadas_

lnformamos que existe pÍevisão de dotaçáo específica no orçamento vigente, apropíada para a devida
execução do objeto a ser licitado, conforme consulta efetuada ao setor responsável.

Rua da Matrir, 1i!4 - ceritro - cEP 5570GÍx)O - Limoeiro-PE - Fone: (81) 362&0339 - CÍ{pJ: 11.519.62610ü}1-25
e-mail: faleconosco@cml.pe*pv.hr Site: wwr.onl.pe4ov.br
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Gâmara Municipal de Limoeiro
D",
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

,I. DETALHAMENTO DO OBJETO

1 .1 . A contratação deve satisfazer as características e quantidades conforme especificados abaixo

ITEM OBJETO QUANT.
ESTIMADA

PRAZO DE
ExEcUÇÃo

01

SERVICO DE DIGITALIZACAO - DO
TIPO SCANEAMENTO DE
DOCUMENTOS E CAPTURA EM
ARQUIVO DO TIPO PDF, SEM
IMPRESSAO.

5 MESES

1.2. Os serviços compreendem o seguinte escopo:
1.2.1. Digitalização de documentos recebidos em papel para formato digital PDF.
1.2.2. Resolução mínima da digitalização 400 dpi, em cores e com compressão, devendo ser maior
quando requerido e necessário para legibilidade da página do processo.
1.2.3. Formato do arquivo PDF.
1.2.4. A visualização e leitura do documento digitalizado deverâo ser idênticas àquelas do original. A
qualidade do material produzido deve possibilitar a confêrência e certificação digital do mesmo por
servidores da Câmara Municipal.
1.2.5. A produção de 80.000 páginas mensais digitalizadas deverá ser distribuída uniformemente ao
longo dos dias úteis de cada mês de forma a não gerar acúmulos nem dificuldades ao processo de
conferência.
1 .2.6. Etapas do Tratamento:
| - Preparação

.-- ll - Desmontagem do documento e separaÉo das páginas para digitalização;
lll - Processo de higienizaçáo básica que deverá compreender:
a) Desdobrar e planificar os documentos;
b) Retirar clipes, grampos e outros prendedores;
c) Remover poeira, fitas adesivas e outrâs sujidades prejudiciais à clareza da captura das informações
durante o processo de digitalização.
lV - Digitalização das páginas dos documentos:
a) Compreende a captura das imagens das páginas dos documentos para geração do arquivo
PDF (Portable Document Format), com resolução mínima de 200 dpi em cores ê tamanho estimado,
por imagem de 108 k bytes. Exceçóes à regra, a resolução poderá ser aumentada em casos
específicos quando necessário para assegurar a legibilidade do documento;
b) Os arquivos do tipo PDF deverão ser nomeados em conformidade com o tipo de documento
envolvido e armazenados de acordo com as seguintes regras:

V- Remontagem dos documentos

a) Após concluída a digitalização das suas páginas, o documento deverá ser remontado conforme sua
disposição original. Serão fornecidos pela Câmara de Vereadores novas capas e colchêtês de plástico

CASA PROFESSOR AGRIPIiIO ALMEIDA

UNIDADE

400.000 UNID

iur d. Mrtrlr, 1t4 - Clntro - CEP 5trü,-O(If - Uhorlro-PE - Fonu (!11 3alt.0lt9 * CÍ{PJ: 11.519.ô1ay'0qrr-15
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Gâmara Municipal de Limoeiro
CASA PROFESSOR AGRIPINO ALMEIDA

D", .$+

para substituição das capas velhas danificadas e colchetes metálicos. Os dados constantes da capa
anterior deverão ser transcritos para a nova capa;
1.2.7. O serviço deverá ser prestado no horário expediente de 7 às't7 horas em dias úteis.
1.2.8. A garantia mínima deve ser de 3 (três) meses a contar do término da execução dos serviços.

2. RECEBIMENTO E PRAZO DA PRESTAçÂO DOS SERVIçOS

2.1. A contratada terá o prazo de até '15 (quinze) dias corridos, a contar da data do recebimento da
comunicação, pelo licitante vencedor, da emissão da ordem de serviço, para iniciar o processo de
montagem da infraestrutura tecnológica.

2.2. A montagem da infraestrutura tecnológica deverá ser realizada em até 15 (quinze) dias a contar da
data do recebimento da comunicação, pelo licitante vencedor, da emissão da ordem de serviço. Após

- este prazo deverá ser iniciado imediatamente o serviço efetivo de digitalização dos documentos.
2.3. PaÂ formalizar o início da fase de digitalizaçáo, a Câmara de Vereadores emitirá termo próprio
atestando a conclusão das atividades de montagem de infraestrutura, aprovando o ambiente para que
se inicie efetivamente a digitalização dos documentos.
2.4. A pafti deste momento e em períodos regulares de 30 (hinta) dias, todos os documentos
digitalizados em cada período, desde que devidamente aprovados, serão recebidos pelo Íiscal
designado pela Câmara de Vereadores para atestar o recebimento do material digitalizado,
acompanhar o desenvolvimento das atividades e autorizar o pagamento.

3. LOCAL DA PRESTAÇÂO OO SERV|ÇO

O serviço de digitalização deverá ser executado nas dependências do CONTRATANTE, na Sede da
Câmara de Vereadores de Limoeiro, Rua da Matriz, no 134 - Centro - Limoeiro -PE.

,I. DURAÇÃO DO CONTRATO

4.1- O contrato da prestação do serviço de digitalização terá o prazo de vigência de 06 (seis) meses,
contados da data de sua assinatura, podendo ser renovado por iguais e sucessivos perÍodos conforme
previsão legal.
4.2. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o objeto desta licitação.

5. FTSCALTZAÇÂO

A execução do serviço será Íiscalizada por Servidor da Câmara de Vereadores, que anotarão em
registro próprio os acontecimentos considerados relevantes, bem como as providências tomadas para
sanar âs falhas identificadas, ou ainda, a recusa do licitante vencedor em saná-las no prazo de até 48
horas.

l,rbeiÉq .

6. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

6.í. Encaminhar ao CONTRATANTE, antes da data de início da realização dos serviços, relaçáo
nominal dos empregados que atuarão junto ao CONTRATANTE, indicando o no do CPF e a atividade
em que atuará.
6.2. lndicar, para a coordenação dos aspectos administrativos e financeiros do contrato, um
representante administrativo. Este representante deverá estar acessível de forma a solucionar de
imediatos problemas administrativos, Íinanceiros e operacionais referentes ao contrato, nos dias úteis
em horário comercial.

iur d. íYtrtr|r, lta - ç.ntro - CIP 3!rlt0-00 - Umo.lro-P[ - Fomr ltll tift.Otr! - CÍIFr: 1l.Jli.ãlt/000r-tr
r-mrlh írlrtonorcoainl.p.'lsv.br ilt l www'cml.prdpv'!'r
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6.3. Garantir que todos os serviços sejam executados por técnicos especializados e treinados nas
respectivas especialidades, gerenciando-os de forma eficaz.
6.4. Manter os empregados devidamente identificados por meio de crachá, quando em trabalho nas
dependências do CONTRATANTE.
6.5. Atender prontamente o pedido de substituição de funcionários envolvidos nos serviços que
porventura o CONTRATANTE venha a solicitar, desde que devidamente justificado e sem prejuízo aos
compromissos assumidos.
6.6. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE as substituições dos funcionários envolvidos nos
serviços contratados.
6.7. Guardar sigilo sobre dados e informaçóes obtidos em razâo da execução dos serviços contratados
ou da relação contratual mantida com o CONTRATANTE, de acordo com o TERMO DE SIGILO DAS
INFORMAÇÕES, contido no ANEXO Vl.
6.8. Obedecer rigorosamênte a todas as normas e aos procedimentos dê segurança implementados no

- ambiente do CONTRATANTE.
6.9. Manter ficha de controle do serviço, na qual serão relatadas todas as ocorrências.
6.10. Manter permanente contato com o fiscal do contrato, adotando as providências requeridas à
execuÉo dos serviços pelos empregados.
6.'11. Encaminhar ao fiscal do contrato todas as faturas dos serviços prestados.
6.12. Assumir a responsabilidade pelos encargos Íiscais e comerciais resultantes desta contrataçáo.
6.'13. Responder por quaisquer danos causados diretâmente a bens de propriedade do
CONTRATANTE ou de terceiros, quando tenham sido causados por seus empregados durante a
execução dos serviços.
6.14. Manter-se, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidadê com todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação.
6.15. Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os serviços, objeto do contrato, dentro dos
acordos de níveis de serviços estabelecidos.
6. 16. Reportar ao CONTRATANTE imediatamente quaisquer anormalidades, erros ou irregularidades
que possam comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das
atividades na Cámara de Vereadores.
6.17. Assegurar a produção mensal e diária estabelecida e manter o controle de qualidade dos
documentos digitalizados em conformidade com as exigências deste Projeto Básico. Fica

- estabelecido o prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis para entrega con,unta do documento
digitalizado e devolução do documento original devidamênte remontado, incluído nesse
período o tempo para verificaçáo do material produzido pelo controle de qualidade interno da
Contratada, sendo o prazo contado a partir da data de encaminhamento do documento
original à digitalização.
6.18. Corrigir prontamênte as falhas identificadas nos arquivos digitalizados pelo CONTRATANTE, que
compreenderá os seguintes aspectos:
a) validar se a remontagem do documento após sua digitalizaÉo Íoi Íealizada em conformidade com a
disposição original do documento. A Câmara de Vereadores fornecerá novas capas e colchetes
plásticos a serem usadas na remontagem para substituir as atuâis, sendo a única alteração admitida no
documento em relação a sua disposição originalmente encaminhada.
b) validar se o documento digitalizado corresponde ao original êm cada uma de suas páginas,

considerando os aspectos de legibilidade, fidedignidade e correção. Serão observados também se a
nomeação dos arquivos está em conformidade com os documentos digitalizados, bem como atendem
as regras deÍinidas neste Projeto Básico.
6.18. Assegurar que a produção da digitalização seja mantida com a qualidade desêjada e não seja
comprometida pelas eventuais necessidades de correção dê documentos, bem como o patamar de
correções não exceda 1% (um por cento) do total dê páginas digitalizadas em

CASA PROFESSOR AGRIPINO ALMEIDA
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cada mês (período regular de 30 dias). Para tanto, a CONTRATADA deve manter uma estrutura de
controle de qualidade permanente de forma a assegurar o pleno cumprimento das exigências
estabelecidas quanto ao prazo de entrega e qualidade dos documentos digitalizados.
6. 19. Atender em até 8 (oito) dias as demandas e necessidades de correção idêntificâdas no período
de garantia.
6.20. Disponibilizar a infraestrutura de hardware e software necessárias a efetiva execução do sêrviço
nas condições estabelecidas neste Projeto Básico que incluem dentre outros:
a) conjunto scanners com tecnologia luz LED em quantidade e êspecificação técnica adequada a
atender a demanda âproximada de digitalização de 80.000 (oitenta mil) páginas por mês;
b) material de higiene e de proteÉo individual: luva cirúrgica, máscara e óculos de proteçáo.
§ ío Todo o processo de digitalização deverá ocorrer de forma integrada e gerenciada através da
utilização de ferramenta sistêmica responsável pelo trâmite de cada imagem digitalizada entre as fases,
de forma a garantir a integridade do processo de conversão.

- § 2o Em nenhuma hipótese, a digitalização do documento será aprovada parcialmente. A contabilização
das páginas de um documento só será considerada quando a conferência aprovar o documento
integralmente, ou seja, todas as suas páginas íntegras, legíveis e fidedignas ao documento original,
bem como a remontagem do documento observou a sua disposição original e nomeaçáo correta do
arquivo.
§ 30 Os serviços deveráo ser executados por profissionais capacitados.
§ 40 O transporte dos documentos será de responsabilidade da empresa CONTRATADA, sob a
supervisáo dos servidores da Câmara de Vêreadores.

Ç
ALD RIO RAMOS FERREIRA FILHO
Administrador Financeiro

iw dr Mrrr[, Itt - c.nro - C[p ttrm-oü - Umorlro-PE - Forc; (tll t6lt.Ott9 - CTIPJ; t1.tlt,ilcy'0001-lt
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CASA PROFESSOR AGRIPII{O ALMEIDA
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TERrro oe RerenÊHcn - aenovaçÃo

OBJETO: Contratação de serviço de digitalização - tipo êscaneamento de documentos e captura em
arquivo do tipo PDF, sem impressão.

í.0 - Do rERtúo oe nereRÊrcn
'1.1.O referido Termo de Referência apresenta os elementos necessários e suficientes, com o nível de
precisão adequados, para a caracterizaÉo do objeto da contrataÇáo pretendida, de modo a melhor
atender aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura
organizacional.

2.0 - DA APRovnÇÃou 
2.1.Fica o Termo de Referência em tela aprovado na forma como se apresenta.

Termo de Referência aprovado.

O termo de referência é documento prévio ao procêsso licitatório e que deve dispor sobre as condições
gerais de sua execuçáo. Serve de base para a elaboração do instrumento convocatório.

Limoeiro - PE, 02 de março de 2020.

J EZ NIO DA CUNHA
ESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

DE LIMOEIRO/PE

Rur do M.trlr, 1t4 - Crntro - CÊP ,tro0{q, - §mo.lro-PE - ron€r (!r} ,6rt.Ortt - CÍ{PJ; 11,t19'É16/üX}1-lt
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PARA:

CÂMARA DE VEREADORES DE TIMOEIRO/PE.

A Empresa JMJ ASSE§SOR|A E CONSULTORTA CONTÁB|L LTDA - EPP, CNPJ No

10.569.180/000í{0, apresenta COTAÇÃO DE PREÇOS para os Serviços conforme descrição

abaixo.

Proposta válida por 60 (Sessenta) Dias.

Sema mais para o momento, agradecemm antecipadamente.

JMJ E CON LTORIA
Áar lt

lio.soe.tso,oooí-sõj

,ru^sú6ffiüoot§tt§otnotúrtilu
iúAÔb8.b.,n':n

Ltnrú-GEPí.ü»ü)
mrHo+E

ÍrEt OBJETO UNIDADE
PRAZO DE
EXECUÇÃO

VATOR
UNlTÁRlo

VALOR
GLOBAL

SERVICO DE

DIGITALIZACAO - DO

TIPO

SCANEAMENTO DE

DOCUMENTOS E

CAPTURA EM

ARQUIVO DO TIPO

PDF, SEM
IMPRESSAO.

400.000 UNID
05

MESES
R$ 0,29 R$ 116.000,00

JIV1I
À*sô.lt € conrültorr. conülll " cllLr: t0.tót.1l0 r@Í'40
lil, Ai 9.n(.!,.rí.ll r0Ôl , td.0l. (Eti tam qü,.
r0nr: ttll, rlll / altT.tlol í l!lí,ltt! .,i1+r lâfitâ ítl.rltr J

JMJ

COTACÃO DE PRECOS

Moreno, 17 de fevereiro de 2020.

QUANT.
ESTIMADA

01

L
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Câmera Municipal de Limoeiro

corAçÃo DE PREçOS DE PRESTAçÃO DE SERVrçOS

Paudalho, 14 de fevereiro de 2020.

^l

ITEM OBJETO QUANT.
ESTIMADA UNIDADE PRAZO DE

ExECUÇÃO
VALOR

UNITÁRIO
VALOR

GLOBAL
SERVICO DE

DIGITALIZACAO
- DO TIPO

SCANEAMENTO
DE

DOCUMENTOS
E CAPTURA EM
ARQUIVO DO

TIPO PDF, SEM
IMPRESSAO.

400.000 05 MESES

R$ 0,26
(vinte e

SEiS
centavos)

R$
104.000,00

(cento e
quatro Mil

reais)

VINICIUS MATEUS VALCANTE OLIVEIRA INFORMÁTICA - EPP

CNPJ : 14.351.387/0001-35

!$rÉ,vdig'rtalizem.coífi .bí - contato@diritalirem.csm.br
(81) 9.8260.3729 - CNPJ: 14.351.387/0001-35

A Empresa VINICIUS MATEUS C. DE OLMIRA INFORMATICA
DIGITALIZEM, CNPJ No 14.351.38710001-35, END: R RUA VEREADOR PORFIRIO
JOAO DE OLIVEIRA, 259 - CENTRO - PAUDALHO/PE - CEp: 55.825-000, apresenta
COTAÇÃO DE PREÇOS para os Serviços referente conforme descrição abaixo.

Cotação válida por 60 (Sessenta) Dias.

Declaramos para os devidos fins, que nos preços ofertados estão incluídos
todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciários, e quaisquer outros custos e despesas incidentes
sobre os servíços ciesta proposta.

Atenciosamente,

UNID
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Câmara Municipal de Vereadores de Limoeiro/PE.

Bezerros, í7 de fevereiro de 2020.

Conforme solicitado pela Câmara de Vereadores dê Limoeiro, segue abaixo nossa Cotação de
Preços para os serviços solicitados:

Valor Total desta CotaÉo: R$ 1í2.000,00 (cento e doze mil reais).
Validade da Cotação 60 (Sessenta) Dias.

Atenciosamente

LMS CONSULTORIA E ASSESSORIA

ITEM OBJETO QUANT.
ESTIMADA

UNIDADE PRAZO DE
EXECUÇÂO

VALOR
UNITÁRIO VALOR GLOBAL

01

Serviço De Digitalização - Dc
Tipo Escaneamento De

Documentos E Captura ErÍ
Arquivo Do Tipo PDF, Ser
lmpressão.

400.000 UNID
05

MESES
R$ 0,28 R$ '112.000,00

AV.CAP. EULTNO MENDOçA A2O1 SALA - 202 SÃO SEBASTIÂO BEZERROS

COTACÃO DE PRECOS

///A,,/ Zéod2, tdl-T?
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2.O.DA PESQUISA DE MERCADO
2-1.Com base nos custos para execuçáo do objeto da contrataÉo em tela, obtidos mediante pesquisa
de mercado devidamente realizada nos termos da legislação, regulamentos e noÍmas vigentes,
relacionamos abaixo o menor preço encontrado.

.-- 2.2-Mês que serviu de base para elaboraçáo da referida pesquisa: Fevereiro de 2020.

cóDtco DtscRttttAçÃo uNtDADEeuAuTrolosp.ulrÁruo p,TorAL
1 SERVTCO DE DIG|TAL|ZACAO - DO TtpO UN|D 400.OOO 0,28 112.000,00

SCANEAMENTO DE DOCUMENTOS E CAPTURA
EM ARQUIVO DO TIPO PDF, SEM IMPRESSAO.

Total 1í2.000,00

3.O.DO VALOR
3.1 .O valor total é equivalente a R$ 1 12.000,00.

4.o.DAS COND|ÇÔES DA CONTRATAÇÃO
4.1.O prazo máximo para a execução do objeto desta contrataÉo e que admite pronogaçáo nos casos
previstos na legislação vigente, está abaixo indicâdo e será considerado a partir da assinatura do
Contrato:

lnício: 15 (quinze) dias
Conclusão: 5 (cinco) meses

4.2.Os pÍeços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65,

- §§ 5o e 6o, da Lei 8.666/93.
4.3.Oconendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relaçáo que
as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, inciso ll, alínea d, da Lei 8.666/93, mediante
comprovaçâo documental e requerimento expresso do Contratado.
4.4.O pagamento seÉ realizado mediante processo regular e em observância às normas e
procedimentos adotados, da seguinte maneira: Para oconer no prazo de trinta dias, contados do
período de adimplemento.

Limoeiro - PE, 02 de março de 2O2O

ALD Rto RREIRA FILHO
ADMINISTRADOR FINANCEIRO

Rua da Matriz, 1:!4 - Centro - CEP 557ü00ü) - limoeiro-PE - Fonê: (81] 3628.0339 - CNPJ: 11.519.6261ü)01-25
e-mail: faleconosco@cml.pe4ov.hr Site: wxw.cml.pe.gov.br
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VALOR DE REFERÊNCh: PESQUISA DE MERCADO

1.O.DO OBJETO
1 .1 .Constitui objeto da respectiva solicitação: Contratação de serviço de digitalização - tipo
escâneamento de documentos e captura em arquivo do tipo pDF, sem impressão.



Gâmara Municipal de Limoeiro
CASA PROFESSOR AGRIPINO ALMEIDA

\e»

REFERENTE: PROCESSO LICITATÓRIO

DrsPoNrBrLrDAoe oRçlmeHrÁRn

Realização de competente processo licitatório objetivando:

Objeto: Contratação de serviço de digitalizaçâo - tipo escaneamento de documentos e captura em
arquivo do tipo PDF, sem impressão.

*- oectaRlçÃo

Conforme solicitado, declaramos haver previsão de dotação apropriada no orçamento vigente para a
devida execução do objeto a ser licitado:

Recursos Próprios do Município de Limoeiro:
3.3.90.0.00 - OUTROS SERV. DE TERC PESSOAS JURÍDICAS

Limoeiro - PE, 02 de março de 2020

rl
\-. \-

ALD RIO RAMOS FERREIRA FILHO
ADMINISTRADOR FINANCEIRO

o

oaaaaaaaa

Rua da Matriz, 1:14 - Centro - €EP 557fiFüX) - Limoeiro-PE - Fonê: (81) 3628.0339 - CNP.!: 11.519.626/ü)O1-25
e-mail: faleconosco@cml.pê.toY.br Site: www.cml.pe'gov.br
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Gâmara Municipal de Limoeiro
CASA PROFESSOR AGR]PINO ALMEIDA

<v

REFERENTE: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

AUTORIZAÇAO

Exp€diênte :

A.gsultto :

Àlrêxô:

solrcrrAÇÃo
Câmara de Vereadores de Limoeiro.
Proced i mento licitatório.
So]icitaÇâo correspondente devidamente instruida com a
justificativa para a necessidadê da demanda requerida.

AUTORIZO a realizaçáo de procedimento licitatório, na modalidade exigida pela norma vigente,
ob,etivando:

Conforme informaçôes do setor responsável existe disponibilidade de dotaçáo específica no orçamento
vigente, apropriada para a devida execuçáo do objeto a ser licitado.

Remeta-se a solicitação em tela, instruída de todas as informações e elementos conespondentes
inclusive com a justiÍicativa para a necessidade da demanda requerida, à Comissão Permanente de
Licitaçáo deste órgão, para a formalizaçáo do competente processo licitatório.

Limoeiro - PÉ, 02 de março de 2020

/,,,o /^A,;, /^- a^-é
;lu@A«ffiõ úcuunn
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
DE LIMOEIRO/PE.

Rua da Matriz, 134 - Centro - CEP 5570(}OOO - Limoeiro-PE - Fone: (81) 3628.0339 - CNPJ: 11.519.626lqn1-25
e-mail: f aleconoxo@cml.pe.gov.br Site: www.cml.pe-gov.br

DESPACHO

Contratação de serviço de digilalizaçáo - tipo escaneamento dê documentos e captura em arquivo do
tipo PDF, sem impressão.


