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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

AVISOS, EDITAIS,
EXTRATOS E TERMOS
DE CONTRATO
EXTRATO DE TERMO DE
DESTITUIÇÃO E DESIGNAÇÃO
DE FISCAL DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 13.119/2018
Contrato nº 011/2019.
Objeto: Contratação de empresa especializada para gerenciamento de exames
de imagem de radiografia e mamografia,
conforme o edital e seus anexos, pelo período de 12 (doze) meses, para atender
as necessidades da Policlínica Municipal
Carlos Campos da Silveira do Município
de Saquarema.
1 - Fica destituída a funcionária Edineia da
Silva Oliveira – matrícula nº 51.381-1, da
função de fiscal do contrato nº 011/2019.
2 - Fica designado o funcionário Mauricio
Araújo Corrêa – matrícula nº 956.629-2,
para exercer a função de fiscal do contrato n° 011/2019.
3 - Em razão da destituição e designação
informadas acima, a Comissão de Fiscalização do cumprimento do contrato nº
011/2019, passa a ser composta da seguinte maneira: Mauricio Araújo Corrêa –
matrícula 956.629-2.
Saquarema, 02 de agosto de 2021.
João Alberto Teixeira Oliveira.
Secretário Municipal de Saúde

respectivo procedimento licitatório, e ato
de adjudicação à folha 418, em favor da
empresa RC Info – Comercio e Serviços
de informática LTDA, inscrita no CNPJ
39.706.912/0001-19, o objeto dessa licitação no valor total de R$ 2.785.720,00
(dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil e setecentos e vinte reais).
Saquarema, 22 de setembro de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 085/2021 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 070/2021

Objeto: A presente Ata tem por objeto
registro de preços para contratação de
empresa especializada na prestação de
serviços de manutenção corretiva dos
equipamentos de informática, servidores,
instalação e configuração de software,
suporte a rede, suporte técnico, disponibilização e suporte nos links de acesso à internet e manutenção de impressoras para
as unidades de ensino e creches da rede
municipal e da sede da Secretaria Municipal de Educação – SME do Município de
Saquarema/RJ, de acordo com o Processo Administrativo nº 2.880/2021.
Contratado: Os preços, as quantidades,
o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
Fornecedor: RC INFO – Comércio e Serviços de Informática
CNPJ: 39.706.912/0001-19
Endereço: Travessa Noemia Costa, 16 sala 01 Bacaxá – Saquarema -RJ
CEP: 28.994 - 672
Telefone: 22 98111-0606
Contato: Charltown da França Antunes
Cod
Item
serviço
Descrição
Unid.

EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 2.880/2021
Modalidade: Pregão Presencial nº
070/2021
Objeto: Registro de preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva dos equipamentos de informática,
servidores, instalação e configurações
de software, suporte a rede, suporte técnico, disponibilização e suporte nos links
de acesso à internet e manutenção de
impressoras para unidades de ensino e
creches da rede municipal e da sede da
Secretaria Municipal de Educação – SME
de Saquarema/RJ.
Homologo o resultado do julgamento do
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Suporte mensal de TI
destinado à solução de
problemas de baixa
complexidade centraliza o
recebimento de todas as
solicitações dos clientes, seja
para o esclarecimento de
alguma dúvida, realização de
Suporte Técnico
reclamações, requisição de
Help-Desk
serviços ou para registrar
problemas. O Help-Desk
pode concentrar vários canais
de comunicação, como
central telefônica, mensagem
instantânea (chat), e-mails,
ou qualquer meio rápido de
comunicação.
Suporte mensal oferecido
para questões mais
complexas e que demandam
um olhar mais experiente, um
serviço que possui maior
abrangência e qualidade.
Tem a função de centralizar
as necessidades de toda a
empresa. Por meio dele, são
feitos os registros de entrada
e saída dos pedidos de
manutenção e suporte. A
principal característica do
Service Desk é reestabelecer
Suporte Técnico a operação normal dos
Service Desk
serviços dos usuários com a
maior agilidade possível,
reduzindo o impacto de
possíveis falhas técnicas.
Além de resolver questões
específicas e que demandam
mais tempo, também é tarefa
do Service Desk acompanhar
os clientes, prever problemas
e propor estratégias para a
área de TI. Devido ao seu
caráter consultivo, o
atendimento prestado por ele
pode ser telefônico, online e
também pessoal.
É o conceito de observar a
saúde da rede, monitorar
suas aplicações e seus
serviços diariamente. É o
conceito de monitorar ativos
de rede como Servidores ou
Dispositivos de rede como
switchs, roteadores, o
Monitoramento de monitoramento é de suma
ativos de rede
importância para a saúde e
qualidade dos serviços na
rede estruturada. Conforme a
evolução tecnológica a
necessidade de melhorar o

Mensal
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Manutenção
preventiva de
computadores,

5

TI04

Realização de
backup de arquivos
até 1 TB
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Restauração de
backup até 1 TB

7

TI06

Instalação de ponto
de rede

8

TI07

Conexões de rede

9
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Manutenção
corretiva de
computadores

10

TI10

Manutenção
corretiva de
monitores

11

TI11

Manutenção
corretiva de
nobreaks

12

TI12

Manutenção
corretiva de
impressoras

13

TI13

Manutenção
corretiva de
datashow

14

TI14

Fornecimento de link
dedicado para
acesso à internet

15

TI15

Fornecimento de link
dedicado para
acesso à internet

4

uma medida de segurança,
necessária para ambientes de
TI.
Manutenção preventiva de
computadores, ranger tanto a
verificação física quanto de
seus softwares, hardwares e
sistemas operacionais como
um todo., conforme listado no
anexo III.
Realização de backups em
unidade de armazenamento
externo.
Restauração de backup
quando há necessidade de
recuperar algum arquivo
perdido, sendo um serviço
por demanda, ou quando
houver necessidade.
Instalação de novo ponto de
rede por cabo Lan UTP
compreendendo todo material
necessário para conexão e
fixação entre o switch e a
porta até 30 m de distância.
Conexão de rede para os
cabos Lan UTP
compreendendo reparo,
identificação, dois conectores,
cabo, crimpagem e a
instalação.
Manutenção corretiva de
computadores, com
substituição de todas as
peças (novas e originais) em
todos os equipamentos,
conforme listado no anexo III.
Manutenção corretiva de
monitores, com substituição
de todas as peças (novas e
originais) em todos os
equipamentos, conforme
listado no anexo III.
Manutenção corretiva de
nobreaks, com substituição
de todas as peças (novas e
originais) em todos os
equipamentos, conforme
listado no anexo III
Manutenção corretiva de
impressoras com substituição
de todas as peças (novas e
originais) em todos os
equipamentos, conforme
listado no anexo III
Manutenção corretiva de
datashow com substituição de
todas as peças (novas e
originais) em todos os
equipamentos, conforme
listado no anexo III.
Fornecimento de link Link de
Internet de 100Mb em fibra
óptica dedicado para acesso
à internet, incluindo suporte
técnico e suporte nos links de
acesso a internet, nas
unidades listadas no anexo I.
Fornecimento de link 50Mb
em fibra óptica dedicado
para acesso à internet,
incluindo suporte técnico e
suporte nos links de acesso a
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5.655,00

67.860,00

4.590,00

55.080,00

74.300,00

891.600,00

70,00

35.000,00

70,00

35.000,00

200,00

100.000,00

70,00

35.000,00

690,00

587.880,00

300,00

174.000,00

de 2021

12

Mensal

12

Und.

500

Und.

500

Und.

500

Und.

500

Und

852

Und.

580

Und

42

300,00

12.600,00

Und

564

300,00

169.200,00

Und.

114

300,00

34.200,00

Mensal

12

24.300,00

291.600,00

Mensal

12

19.000,00

228.000,00

internet, nas unidades
listadas no anexo I.

Quant.

12

Valor
Mensal

Valor Total

5.725,00

68.700,00

Valor total: R$ 2.785.720,00 (dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil setecentos e vinte reais).
Fiscal: a fiscalização e aprovação do serviço ficará a cargo do servidor Flavio Macedo Guimarães – matrícula nº 956662.
Saquarema, 23 de setembro de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação
Valor total: R$ 2.785.720,00 (dois
milhões, setecentos e oitenta e cinco
mil setecentos e vinte reais).
Fiscal: a fiscalização e aprovação do
serviço ficará a cargo do servidor
Flavio Macedo Guimarães –
matrícula nº 956662.
Saquarema, 23 de setembro de 2021.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO
N° 023/2021

Mensal
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Tem a função de centralizar
as necessidades de toda a
empresa. Por meio dele, são
feitos os registros de entrada
e saída dos pedidos de
manutenção e suporte. A
principal característica do
Service Desk é reestabelecer
Suporte Técnico a operação normal dos
Mensal
Service Desk
serviços dos usuários com a
maior agilidade possível,
reduzindo o impacto de
falhas técnicas.
Ano III ●possíveis
Nº 738
Além de resolver questões
Terça-feira,
setembro
específicas28
e quede
demandam
mais tempo, também é tarefa
do Service Desk acompanhar
os clientes, prever problemas
e propor estratégias para a
área de TI. Devido ao seu
caráter consultivo, o
atendimento prestado por ele
pode ser telefônico, online e
também pessoal.
É o conceito de observar a
saúde da rede, monitorar
suas aplicações e seus
serviços diariamente. É o
conceito de monitorar ativos
de rede como Servidores ou
Dispositivos de rede como
switchs, roteadores, o
Monitoramento de monitoramento é de suma
Mensal
ativos de rede
importância para a saúde e
qualidade dos serviços na
rede estruturada. Conforme a
evolução tecnológica a
necessidade de melhorar o
desempenho de redes,
servidores, aplicações entre
muitos outros, tornasse uma
necessidade tanto quanto

Mensal
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Processo Administrativo nº: 6.325/2021.
Modalidade: Carta Convite nº 010/2021.
Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social.
Contratada: LDA Comércio de Vestuário e Serviços – EIRELI - CNPJ
07.722.610/0001-48.
Objeto: Aquisição de uniformes para

