
 

 
 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO II 

PROCESSO ASF Nº 076/2022 

COLETA DE PREÇO Nº 015/2022 

1) Os documentos já estão disponibilizados em caixas? Caso positivo, qual o 
tamanho e quantidade? 
 

R.: Sim, em caixas de papelão de 20kg 
 

2) Tem base de dados para correlacionar os indexadores? 
 
R.: Trata-se de um serviço novo do qual não há base de dados ou legado. 

 

3) Quais os tipos documentais? (Podemos considerar até 50?) 
 
R.: Os documentos a serem digitalizados são documentos relativos à 

prestação de contas da ASF, dentre eles: Notas fiscais ,  extratos bancários , 
relatórios , planilhas, contratos , folha de pagamento ,  etc. Quanto a 

quantidade não é possível precisar. 

4) Controle das imagens, padrão (5%)? 

 
R.: Não ficou clara a pergunta não sendo possível esclarecer a dúvida 

 
5) Qual a quantidade de usuários para o InSight Essential? 

 

R.: Insight essencial é uma solução específica da qual não temos acesso, não 
havendo relação com o objeto nesta oportunidade, não sendo possível 

precisar. 
 

6) Qual a volumetria para a digitalização dos documentos em P&B, Colorido, 

Escada de Cinza? 
 

R.: Dentro da quantidade estimada do contrato não há  como precisar  o 
volume.  A  prestação de serviço é sob demanda conforme necessidade das 
áreas da ASF e particularidades de cada processo . 

 
7) Folha A4 com 03 indexadores (duplex), qual a volumetria para P&B, 

Colorido, Escada de Cinza e formato do arquivo? Há base de dados para 
correlação de indexador? Quantos tipos documentais deveremos considerar? 
 

R.: Já esclarecido acima. 
 

8) Para fotografias e cartazes, qual o tamanho do documento? 
 
R.: Pode considerar formatos  A7; A6, A8, A4, A3, A2 

 



 

 
 

 

9) É necessário certificação digital? 
 

R.: Conforme memorial descritivo : Garantir a possibilidade de Autenticação 
- Autenticação por chave, senha ou certificação digital liberando a utilização 

do sistema, restringindo-se as operações permitidas 
 

10) Qual o prazo de dúvidas? 

 
R.: Os interessados que necessitarem de informações ou esclarecimentos 

complementares relativamente ao presente ato convocatório deverão, 
solicitá-los  até e até 03 (três) dias úteis anteriores contados a partir da 
data fixada para recebimento das propostas até às 17h00min. 

 
11) Estamos entendendo que a CONTRATADA não deverá fornecer cartonagem, 

ou seja, a cartonagem (caixa) será fornecida pelo CONTRATANTE. Este 
entendimento está correto? Em caso negativo, pedimos informar o 
tipo/tamanho de caixa/cartonagem que deverá ser fornecido. 

 
R.: A ASF  encaminhará os documentos em caixa de papelão 20kg  da  

empresa que  efetua a  guarda física dos documentos , haja vista  já  haver 
um contrato para esta finalidade 
 

12) Qual é a média de páginas por documento/processo/prontuário/dossiê?O 
intuito é saber a quantidade de "processos" que deverão ser INDEXADOS. 

 
R.: Não há como precisar  esta informação . A  quantidade de página  está 
estimada no memorial descritivo  e os documentos serão enviados conforme 

demanda  da instituição. 


