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ATO CONVOCATÓRIO Nº 020/2021 
RETIFICAÇÃO 

 
 

 “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA 
AGÊNCIA PEIXE VIVO DE DIGITALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS, GUARDA FÍSICA DOS 

DOCUMENTOS, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA GED/ ECM.” 
 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 028/ANA/2020 
 

 
A Comissão de Seleção e Julgamento da Agência Peixe Vivo no uso de suas atribuições legais 

retifica: 

 
 
TERMO DE REFÊRENCIA – ITEM 3  
                                               ITEM 5.12 – TÓPICO 4   
                                               ITEM 6 – TÓPICO 25  
 
 
ONDE SE LÊ: PAGINA  18 
 

O sistema deverá permitir ainda a consulta por QRCODE – após autenticação, através de 

smartphones ou Iphones ou equipamentos de leitor de códigos, em qualquer momento e 

ação de verificação, fornecendo agilidade na recuperação de informação tão necessária à 

APV. 

LEIA-SE: PAGINA  18 
 

O sistema deverá permitir ainda a consulta por QRCODE OU CÓDIGO DE BARRAS – após 

autenticação, através de smartphones ou Iphones ou equipamentos de leitor de códigos, 

em qualquer momento e ação de verificação, fornecendo agilidade na recuperação de 

informação tão necessária à APV. 

ONDE SE LÊ: PAGINAS 25  
 

4 - Acondicionamento dos documentos - acondicionamento do acervo, depois de 
organizados, em caixas especiais desenvolvidas para os modelos de fichas da 
APV.Confecção e colagem de etiquetas com código de barras nas caixas (QRCODE). 

 
LEIA-SE: PAGINAS  25 
 

4 - Acondicionamento dos documentos - acondicionamento do acervo, depois de 
organizados, em caixas especiais desenvolvidas para os modelos de fichas da 
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APV.Confecção e colagem de etiquetas com código de barras nas caixas (QRCODE 
ou CÓDIGO DE BARRAS). 

 
ONDE SE LÊ: PAGINA 40  
 

             25 – Fornecer as caixas, QR CODE, lacres de demais itens necessários para o                  
acondionamento dos documentos. 

LEIA-SE: PAGINAS 40 
 
25 – Fornecer as caixas, QR CODE ou CÓDIGO DE BARRAS, lacres de demais itens 
necessários para o acondionamento dos documentos. 
 
 
 
TERMO DE REFÊRENCIA – ITEM 5.16 
                                                
 
 
ONDE SE LÊ: PAGINA 28 
 

8. Disponibilização de plataforma de software de ECM de forma permanente, incluindo 

as licenças de usuários especificadas neste projeto e o suporte técnico, manutenção 

e atualização do software pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 

data de aceitação da solução, sendo que as licenças não perderão suas 

funcionalidades após o período supracitado; 

 
LEIA-SE: PAGINA 28 
 

8. Disponibilização de plataforma de software de ECM, enquanto durar o contrato de 

prestação de serviços, incluindo as licenças de usuários especificadas neste 

projeto e o suporte técnico, manutenção e atualização do software pelo período de 

24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de aceitação da solução. 

 
 
 
TERMO DE REFÊRENCIA – ITEM 5.24 
                                                
 
 
ONDE SE LÊ: PAGINA 33 
 

1. Deve fornecer backup em microfilmagem; 
 
LEIA-SE: PAGINA 33 
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1. RETIRAR TODO ITEM 1 (Deve fornecer backup em microfilmagem;) 

 
 
TERMO DE REFÊRENCIA – ITEM 7  
                                                
 
 
ONDE SE LÊ: PAGINA 27 
 

7 - Ao final do prazo de 24 (vinte-quatro) meses de contrato, as caixas poderão ser 

entregues pela contratada na sede da APV ou outro endereço determinado pela 

contratante, sem custo. 

 
LEIA-SE: PAGINA 27 
 

7 - Ao final do prazo de 24 (vinte-quatro) meses de contrato, as caixas poderão ser 

entregues pela contratada na sede da APV ou outro endereço, na região 

metropolina de Belo Horizonte, determinado pela contratante, sem custo. 

 
 
TERMO DE REFÊRENCIA – ITEM 7.1 
                                                
 
 
ONDE SE LÊ: PAGINA 41 
 

A Concorrente deverá apresentar equipe chave com os seguintes profissionais certificados: 

 01 (um) profissional com Certificação PMP (Project Management Professional). 

 01 (um) profissional com comprovação em nível superior de Bibliotecário ou Arquivista. 
 
 
LEIA-SE: PAGINA 41 
 

A Concorrente deverá apresentar equipe chave com os seguintes profissionais certificados: 

 01 (um) profissional com Certificação PMP (Project Management 
Professional).(OPCIONAL) 

 01 (um) profissional com comprovação em nível superior de Bibliotecário ou 
Arquivista.(OBRIGATÓRIO) 

 
 
Belo Horizonte, 14 de julho de 2021.  
 
 

 
COMISSÃO DE 

E SELEÇÃO E JULGAMENTO 


