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ATA DE PROPOSTAS
Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu
Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu

Registro de Preços Eletrônico - 009/2022

Declarações obrigatórias
Titulo Descricao

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de
habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos
4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE
DOCUMENTOS, conforme descrições abaixo:
- Identificação de pastas e
Documentos já digitalizados;
- Digitalização em formato PDF Pesquisá-vel,
que será com equipamentos da empresa
contratada, dentro das dependências da contratante, Arquivo Municipal e/ou qual-quer
outro local onde estiverem os documentos;
- Indexação dos documentos digitalizada
com indexador a ser definido pela contra-tante;
- Arrumação dos arquivos após a
digitalização e catalogação para que seja
identificado e localizado fisicamente com
referência que deve estar contida no arqui-vo
digitalizado;
- Os arquivos deverão ser entregues em
mídia digital e pen drive, além de armaze-nado nos servidores da contratante;
- O montante será de até 1.500.000 de pá-ginas,
sendo considerado documento uma folha
formato A4, 21x29,7cm;
- É importante que a empresa apresente
declaração de sigilo total das informações
contidos nos documentos a serem
digitalizados, com assinatura do responsá-vel
legal pela empresa, com forma reconhecida
em cartório.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EMILY FERNANDA DE
PAULA*

31.055.855/0001-
43

03/03/2022 -
11:08:43

proprio proprio 1.500.000 0,80 1.200.000,00 Sim

REDOMA
SOLUTIONSTI EIRELI -
ME

26.314.709/0001-
55

03/03/2022 -
13:02:58

UND und 1.500.000 0,44 660.000,00 Sim

CAMPOS FERNANDES
SERVICO DE
TECNOLOGIA,
COMERCIO E
IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA LTDA*

28.011.921/0001-
79

03/03/2022 -
13:56:33

SCANNER EPSON 1.500.000 0,40 600.000,00 Sim

* Proposta rejeitada
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Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

REDOMA SOLUTIONSTI EIRELI - ME 26.314.709/0001-55 60 dias

EMILY FERNANDA DE PAULA 31.055.855/0001-43 60 dias

CAMPOS FERNANDES SERVICO DE TECNOLOGIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

28.011.921/0001-79 60 dias

Fornecedores divulgados.

ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE

Pregoeiro

DARLAN WELKSON COSTA SILVA

Apoio
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