
MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 7506

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso VI do Art. 13 do
Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: Refere-se à seleção das melhores propostas que visem contratação de empresa

especializada na prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, de computadores, impressoras, serviço e suporte de informática, bem como instalação
manutenção e reparação nas redes de computadores existentes, nos equipamentos de informática do Município de São Simão, atendendo toda a demanda das Secretarias e Fundos
Municipais, conforme especificações técnicas detalhadas constantes no termo de referência Anexo I deste edital.

Fornecedor : RAFAEL VITOR SCHUMAICKEL 06396528169 - 40.871.315/0001-29

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado Econ. %

Economia
R$

1 12,000 und Instalação, manutenção e suporte em S.O
(Microsoft Windows e Linux); Manutenção
Preventiva e Corretiva; Detecção de Vírus,
Remoção e Proteção; Definição e Verificação de
Políticas de Backups;Configuração de
resoluções, brilho, contraste, troca de cabos de
sinal e alimentação elétrica;Instalação física e
lógica com limpeza e troca de componentes
desgastados além de desatolamentos;Instalação,
manutenção e suporte em S.O (Microsoft
Windows e Linux); Manutenção Preventiva e
Corretiva; Detecção de Vírus, Remoção e
Proteção; Definição e Verificação de Políticas de
Backups, Ajustes de Sinal Wi-Fi;Verificação e
troca de conectores RJ 45 e RJ 45
Fêmea;Instalação e troca de Patch Cords;
Conectar computadores e dispositivos diversos
às redes; identificar e corrigir falhas em Redes
Wireless, dentro do nível de acesso permitido;
identificar e trocar fisicamente, quando permitido,
equipamentos ativos e passivos de redes;Troca e
configuração de placas-mãe, placas de rede,
vídeo ou qualquer outro componente de hardware
de computadores não incluindo substituição de
componentes eletrônicos das placas, com por
exemplo, capacitores, resistores, diodos etc.);
verificação e inspeção por procura de possíveis
defeitos de maneira preventiva e corretiva e
assim identificar desgastes e sugerir troca
quando os componentes atingirem sua vida útil;
limpar internamento os equipamentos
(computadores e etc) regularmente quanto à
poeira;

SERVIÇO SERVIÇO R$ 7.980,000 R$ 95.760,000 R$
10.066,666

R$
120.799,992

20,728 R$ 2.086,666

Subtotal Adjudicado R$ 95.760,000 Subtotal Orçado: R$
120.799,992

20,728% R$
25.039,992

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado Total Orçado Economia % Economia R$

R$ 95.760,000 R$ 120.799,992 20,728% 25.039,992

Nos termos do Parecer Jurídico, HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

São Simão-GO , 05 de Julho de 2022

FABIO CAPANEMA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


