Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Listagem de Licitações
12/08/2022 - 3:11

Número
13

Ano
2022

11

2022

10

2022

9

2022

8

2022

7

2022

7

2022

6

2022

Objeto

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada
e/ou desarmada. Código do Item: 0181.001.0026 (ID - 63838), de forma contínua, para
atender as necessidades da JUCERJA, conforme Termo de Referência – Anexo I.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de climatização de
ambiente com locação, fornecimento de mão de obra, instalação, desinstalação,
manutenção, fornecimento de peças e acessórios e infraestrutura de ar condicionados,
conforme Termo de Referência – Anexo I.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos em geral,
conforme Termo de Referência – Anexo I.
Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços contínuos, sob demanda, de transporte terrestre de cargas,
local e intermunicipal, conforme legislação pertinente, para remoção
de mobiliário, equipamentos e materiais diversos, conforme Termo de
Referência - Anexo I.
Aquisição de material permanente, sob demanda, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
equipamentos de informática, juntamente com entrega, manutenção e instalação, por um
período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência – Anexo I.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
equipamentos de informática, juntamente com entrega, manutenção e instalação (Lote 01
– notebook) e contratação de empresa para prestação de serviços de local mensal de
equipamentos de informática, com manutenção corretiva e substituição de peças,
acrescido de transporte e instalação de equipamentos (Lote 02 – projetor), conforme
Termo de Referência – Anexo I.
Aquisição de material de consumo e permanente (itens de escritório, elétrica,
refrigeração, itens de copa, aparelhos de ar-condicionado, refrigeradores e forno
micro-ondas), visando atender às necessidades da JUCERJA, conforme Termo de
Referência – Anexo I.

Modalidade
Pregão

Processo Administrativo
SEI-220011/001641/2022

Status
Aberta

Pregão

SEI-220011/001030/2022

Suspensa

Pregão

SEI-220011/000340/2022

Homologada

Pregão

SEI-220011/000113/2022

Homologada

Pregão

SEI-220011/000341/2022

Homologada

Pregão

SEI-220011/000563/2022

Suspensa

Pregão

SEI-220011/000563/2022

Homologada

Pregão

SEI-220011/000168/2022

Homologada
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Número
5

Ano
2022

4

2022

3

2022

2

2022

1

2022

1

2022

8

2021

7

2021

6

2021

4

2021

3

2021

2

2021

Objeto

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob demanda, de
manutenção predial, preventiva e corretiva, em instalações e equipamentos em geral,
com fornecimento, material e componentes. Código do Item: 0326.008.0015 (ID 172762), conforme Termo de Referência – Anexo I.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
equipamento de informática juntamente com entrega, manutenção e instalação, por um
período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência - Anexo I.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos em geral e a
contratação de empresa especializada na realização de impressão em silk screen de
logomarca em tecido, conforme Termo de Referência – Anexo I.
Contratação de serviço de obra e reforma, especificados e quantificados na forma do
Termo de Referência (Anexo I).
Contratação de serviço de obra e reforma, especificados e quantificados na forma do
Termo de Referência (Anexo I).
O objeto do presente pregão eletrônico é a aquisição de material permanente, conforme
especificação detalhada no Termo de Referência – Anexo I.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial,
preventiva e corretiva, em instalações e
equipamentos em geral, com fornecimento de mão de obra qualificada, ferramental
específico, materiais e componentes, conforme Termo
de Referência - Anexo I.
O objeto do presente pregão eletrônico é a aquisição de materiais para manutenção
predial,
manutenção
de
aparelhos
de
ar
condicionado,
suporte
às
atividades
administrativas e serviço de copeiragem, conforme especificação detalhada no Termo de
Referência – Anexo I.
FACHADA, RECUPERAÇÃO DA COBERTURA ATRAVÉS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE
LAJES, CALHAS E DA CAIXA D’ÁGUA, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS DO
PRÉDIO-SEDE DA JUCERJA/RJ, conforme Termo de Referência – Anexo I.
Contratação de empresa prestadora de serviços continuados de apoio técnico e
operacional, visando a manutenção das atividades acessórias e complementares da
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, conforme Termo de Referência - Anexo I do
Edital .
Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento e instalação de portas
automáticas, conforme especificação detalhada no Termo de Referência – Anexo I.
Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico, projeto
executivo, cronograma físico-financeiro e documentação própria para implantação de
sistema de segurança contra incêndio e pânico nas unidades da JUCERJA, conforme
Termo de Referência – Anexo I.

Modalidade
Pregão

Processo Administrativo
SEI-220011/000459/2022

Status
Homologada

Pregão

SEI-220011/000319/2022

Homologada

Pregão

SEI-22001/000340/2022

Homologada

Convite

SEI-220011/001088/2022

Aberta

Convite

SEI-220011/000236/2022

Homologada

Pregão

SEI-220011/002237/2021

Homologada

Pregão

SEI-220011/001166/2021

Anulada/Revogada

Pregão

SEI-220011/001117/2021

Homologada

Pregão

SEI-220011/000976/2021

Homologada

Pregão

SEI-220011/000868/2021

Homologada

Pregão

SEI-220011/000936/2021

Homologada

Pregão

SEI-220011/000283/2020

Homologada
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Número
1

Ano
2021

2

2020

1

2020

13

2019

13

2019

12

2019

11

2019

Objeto

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços especializados de
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA, DE
SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV), COM FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, conforme Termo de Referência – Anexo I.
Prestação de serviços de Renovação do licenciamento (subscrições e suporte) do Next
Generation Firewall (NGFW) da fabricante Palo Alto Networks, para manutenção das
atualizações da base de dados de segurança perimetral que inclui filtro de pacote,
controle de aplicação, administração de largura de banda (QoS), VPN, IPSec e SSL, IPS,
prevenção contra ameaças de vírus, spywares e malwares, malwares modernos, Filtro de
URL, bem como controle de transmissão de dados e acesso à internet, conforme Termo
de Referência - Anexo I do Edital.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo
e serviços auxiliares, sob demanda, para atender às necessidades da Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista o uso dos sistemas SEI – Sistema Eletrônico
de Informações, SRE – Sistema de Registro Empresarial, Sistema de Gestão de
Contratos, SAED – Sistema de Autenticação de Escrituração Digital, novas tecnologias em
face das exigências do DREI – Departamento de Registro Empresarial e Integração,
BIOVALID (sistema de reconhecimento facial), Fale Conosco, Serviços de Filiais da
Receita Federal, SIAFE-RIO, SIPLAG, GED, bem como às demandas internas e externas,
conforme o Edital e Termo de Referência.
Contratação
de
empresa
especializada
em
arquivamento,
acondicionamento,
conservação e gestão de informações arquivísticas, que abrange documentos textuais
em papel, microfilmes e microfichas, referentes a prontuários de registro empresarial,
conforme Termo de Referência – Anexo I.
Contratação
de
empresa
especializada
em
arquivamento,
acondicionamento,
conservação e gestão de informações arquivísticas, que abrange documentos textuais
em papel, microfilmes e microfichas, referentes a prontuários de registro empresarial,
conforme Termo de Referência – Anexo I
Contratação de pessoa jurídica especializada nos serviços de: manutenção predial,
higienização e lavagem de persianas, limpeza e desinfecção de reservatórios de água
com fornecimento de laudo bacteriológico, limpeza e lavagem de fachada, copeiragem e
apoio logístico e infraestrutura, com a disponibilização de mão de obra especializada,
materiais e equipamentos necessários para a execução dos serviços nas unidades da
JUCERJA, conforme Termo de Referência – Anexo I.
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Certificação Digital,
segundo as normas e especificações do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
(ITI), para fornecimento do upgrade da solução de certificação digital da JUCERJA,
incluindo atualização do parque de hardware certificador digital HSM (Hardware Secutiry
Module) e integração com a atual solução de certificação digital, na forma do Termo de
Referência - Anexo I.

Modalidade
Pregão

Processo Administrativo
SEI-220011/001652/2020

Status
Homologada

Pregão

SEI220011/000294

Homologada

Pregão

SEI220011/000093

Anulada/Revogada

Pregão

E-22/011/400/19

Suspensa

Pregão

E-22/011/400/19

Homologada

Pregão

E-22/011/540/19

Homologada

Pregão

E22/011/481/2019

Homologada
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Número
10

Ano
2019

9

2019

7

2019

6

2019

5

2019

5

2019

5

2019

4

2019

3

2019

3

2019

Objeto

Contratação de serviços de locação de estações de trabalho e monitores, sob demanda,
com suporte, manutenção e assistência técnica, conforme Termo de Referência – Anexo I.
Contratação de empresa especializada nos serviços de climatização de ambiente com
locação,
fornecimento
de
mão
de
obra,
instalação,
desinstalação,
manutenção,
fornecimento de peças e acessórios e infraestrutura de ar condicionados, conforme
Termo de Referência – Anexo I.
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de acesso IP
permanente, dedicado e exclusivo à rede mundial de computadores – acesso à Internet,
sendo 01 (um) link com velocidade mínima de 200 Mbps e 01 (um) ponto a ponto com
velocidade mínima de 30 Mbps, com instalação, monitoramento e manutenção, conforme
Termo de Referência – Anexo I.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DE BACKUP CORPORATIVO
(VERITAS NETBACKUP), COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO PARA NOVAS VERSÕES,
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.
Contratação da prestação de serviços de licenças de comunicação e colaboração online
com hospedagem em nuvem – Office 365 ENTERPRISE E1, com subscrição para 12
meses, com implementação e contratação de até 200 horas de banco de horas, a serem
utilizadas sob demanda, conforme Termo de Referência.
Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de licenças de
comunicação e colaboração online com hospedagem em nuvem - Office 365 Enterprise
E1, com subscrição para 12 meses, com implementação e contratação de até 200 horas
de banco de horas, a serem utilizadas sob demanda, conforme Termo de Referência.
Contratação da prestação de serviços de licenças de comunicação e colaboração online
com hospedagem em nuvem – Office 365 ENTERPRISE E1, com subscrição para 12
meses, com implementação e contratação de até 200 horas de banco de horas, a serem
utilizadas sob demanda.
Contratação de empresa especializada para locação de impressoras, compreendendo a
cessão de direito de uso de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva mediante a disponibilização de um funcionário na
SEDE da JUCERJA, no horário comercial de 09:00h às 18:00h, de segunda a sexta-feira,
exceto feriados, fornecimento de peças e suprimentos (exceto papel) e solução completa
de gerenciamento para atender as necessidades de impressão a laser, cópia e
digitalização , para a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, de acordo
com as especificações técnicas do Termo de Referência – Anexo I.
O objeto do presente pregão eletrônico é a aquisição de material de consumo (escritório,
manutenção
predial
e
manutenção
de
ar
condicionado),
conforme
especificação
detalhada no item 2.1.1. do presente Edital.
O objeto do presente pregão eletrônico é a aquisição de material de consumo (escritório,
manutenção
predial
e
manutenção
de
ar
condicionado),
conforme
especificação
detalhada no item 2.1.1., do presente Edital.

Modalidade
Pregão

Processo Administrativo
E22/011/501/2019

Status
Homologada

Pregão

E-22/011/416/19

Homologada

Pregão

E220113622019

Homologada

Pregão

E117410028718

Homologada

Pregão

E12174/100191/18

Fracassada

Pregão

E-12174/10019118

Fracassada

Pregão

E-12174/10019118

Fracassada

Pregão

E22/011/488/2019

Homologada

Pregão

E-22/011/440/19

Homologada

Pregão

E-22/011/440/19

Homologada
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Número
2

Ano
2019

1

2019

6

2018

5

2018

4

Objeto

Modalidade
Prestação de serviços de controle integrado de vetores biológicos e pragas urbanas, Pregão
incluindo: controle e desinfestação contra insetos voadores e rasteiros; e desratização,
cuja prestação se dará tanto nas áreas internas quanto nas áreas externas limítrofes, no
Edifício Sede da JUCERJA e sua Unidade Lavradio, na forma do Termo de Referência –
Anexo I.
Contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia, contemplando: Pregão
instalação, manutenção e remanejamento de ramais da rede interna do prédio (localizado
na Av. Rio Branco, 10, Centro, Rio de Janeiro – RJ), composta por 100 (cem) ramais, parte
destes com uma extensão; fornecimento de 150 (cento e cinquenta) aparelhos telefônicos
convencionais; e elaboração de relatórios mensais de todos os serviços executados no
período, conforme especificação detalhada no Termo de Referência – Anexo I.
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.
Pregão

Processo Administrativo
E220111232019

Status
Homologada

E220111142019

Homologada

E121741000322018

Fracassada

E121741000192018

Homologada

2018

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO Pregão
DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES DA JUCERJA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I, LOCALIZADAS À AVENIDA RIO BRANCO, Nº 10 E RUA DO LAVRADIO, Nº 42.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO E Pregão

E121741000002018

Homologada

3

2018

MONITORES, SOB DEMANDA, COM SUPORTE, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA,
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DE ESCRITÓRIO E DE MANUTENÇÃO).
Pregão

E121740002662018

Homologada

2

2018

E121740000902017

Homologada

1

2018

E121741002862018

Homologada

E121740004752017

Homologada

E121740003672017

Homologada

E121740004712017

Homologada

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de mão Pregão
de obra, por demanda para dar suporte as atividades da JUCERJA, conforme
especificado no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
Concorrência é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Concorrência

1

2018

11

2017

9

2017

tecnologia da informação para manutenção evolutiva, adaptativa, corretiva, perfectiva e
desenvolvimento de sistemas de informação, compreendendo a elicitação de requisitos,
análise,
projeto,
codificação,
testes,
documentação,
implantação,
configuração
e
treinamento, por demanda e limitado ao quantitativo máximo de 3.500 (três mil e
quinhentos) pontos de função, conforme Termo de Referência - Anexo I.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PELO Pregão
PERÍODO DE 12 MESES, INCLUINDO MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, HIGIENE, Pregão
CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E ATIVIDADES AUXILIARES, COM A DISPONIBILIZAÇÃO
DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO.
Pregão

8

2017

AQUISIÇÃO DE PENTES DE MEMÓRIA 8GB, DO TIPO DUAL-RANK x4 PC3-10600

Pregão

E121740004752017

Homologada

7

2017

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância Pregão
patrimonial, de forma contínua, para atender as necessidades da JUCERJA e suas
Unidades, conforme Termo de Referência – Anexo I.

E121740001952017

Homologada
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Número
6

Ano
2017

5
3

Objeto

Processo Administrativo
E121740001912017

Status
Homologada

2017

Modalidade
Contratação do serviço, sob demanda de buffet (café da manhã, coffee break, welcome Pregão
coffee e brunch) com o fornecimento de produtos, equipamentos e mão de obra,
conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I.
Prestação de serviços de administração de estagiários
Pregão

E121740001052017

Homologada

2017

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO.

Pregão

E121740001332017

Homologada

2

2017

E121740001272017

Homologada

1

2017

Contratação
de
pessoa
jurídica
especializada
em
limpeza,
higiene,
conservação, Pregão
copeiragem e atividades auxiliares, com a disponibilização de mão de obra, materiais e
equipamentos necessários para a execução dos serviços, conforme termo de referência.
Aquisição de persianas, tipo rolô com serviço de instalação.
Pregão

E110060000722017

Homologada

9

2016

E110060005102015

Homologada

4

2016

Prestação dos serviços de instalação e locação de equipamentos, acessórios, inclusive Pregão
Licenciamento de Software para implantação, nas dependências da sede da JUCERJA e
unidade Lavradio, do sistema de segurança eletrônica através de câmeras IP com
armazenamento de imagens e acesso remoto, por 12 (doze) meses para os serviços
prestados e equipamentos fornecidos, conforme Termo de Referência – Anexo I.
Aquisição de material de consumo (escritório)
Pregão

E110060003672016

Homologada

2

2016

Aquisição de Firewall

Pregão

E110060002862015

Homologada

1

2016

E110060000882016

Homologada

10

2015

Prestação de serviços de locação de equipamentos novos (periféricos de automação), Pregão
incluindo instalação, manutenção corretiva e preventiva, com substituição de peças,
fornecimento
de
suprimentos,
com
obrigação
de
transporte
e
instalação
dos
equipamentos para atender às necessidades da JUCERJA, por 12 (doze) meses para os
serviços prestados e equipamentos fornecidos, conforme Termo de Referência – Anexo I.
Aquisição de material de manutenção.
Pregão

E110060005422015

Homologada

8

2015

E110060002862015

Suspensa

7

2015

aquisição de solução de proteção de rede com características de Next Generation Firewall Pregão
(NGFW) para segurança de informação perimetral que inclui filtro de pacote, controle de
aplicação, administração de largura de banda (QoS), VPN, IPEec E SSL, IPS, prevenção
contra ameaças de vírus, spywares e malwares “Zero Day”, filtro de URL, bem como
controle de transmissão de dados
acesso à internet compondo uma plataforma de
segurança integrada robusta, conforme Termo de Referência – Anexo I.
Aquisição de Materiais Diversos
Pregão

E110060004032015

Homologada

4

2015

Prestação de serviço de buffet, conforme Termo de Referência - Anexo I

Pregão

E110060000832015

Homologada

3

2015

Aquisição de Itens Diversos

Pregão

E110060001372015

Homologada

2

2015

E110060005222014

Homologada

1

2015

Aquisição de mídia criptográfica (HSM) para uso de certificados digitais do tipo e-CNPJ Pregão
A3/ICP-Brasil, com prestação de serviços de atualização e manutenção do HSM, suporte
remoto, serviço de carimbo de tempo ICP-Brasil e consultoria especializada em
certificação digital
Credenciamento de peritos grafotécnicos
Concurso

E110060000652015

Fracassada

1

2015

Impermeabilização de Cisterna

E110060007032014

Homologada

Pregão
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Número
1

Ano
2015

18
17
16
15

14

2014

13
12

Objeto

Processo Administrativo
E110060002122015

Status
Homologada

2014

Modalidade
Contratação de empresa prestadora de serviços de impermeabilização de reservatórios Tomada de preços
de água (cisterna e caixa d´água) com mão de obra especializada e fornecimento de
material, da sede da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA, conforme
Projeto Básico - Anexo I.
Aquisição de materiais de expediente.
Pregão

E110060005342014

Homologada

2014

Aquisição de materiais diversos de manutenção.

Pregão

E110060005642014

Suspensa

2014

Aquisição de materiais de expediente.

Pregão

E110060005352014

Homologada

2014

E110060004722014

Homologada

E110060002142014

Homologada

2014

Contratação de Pessoa Jurídica especializada em limpeza, higiene, conservação, Pregão
copeiragem e atividades auxiliares, com a disponibilização de mão de obra, materiais e
equipamentos, conforme especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I.
Contratação de Pessoa Jurídica especializada em serviço de climatização de ar com Pregão
fornecimento,
instalação,
desinstalação,
acessórios,
infraestrutura,
manutenção,
operação, controle e medição dos padrões referenciais do ar, conforme especificações
contidas no Termo de Referência - Anexo I.
Aquisição de materiais de manutenção
Pregão

E110060002892014

Homologada

2014

Aquisição de materiais de expediente

Pregão

E110060002422014

Homologada

11

2014

Pregão

E110060002212014

Homologada

10

2014

Pregão

E110060002202014

Anulada/Revogada

9

2014

Pregão

E110060001682014

Homologada

8

2014

Pregão

E110060001602014

Homologada

7

2014

Pregão

E110060000662014

Homologada

6

2014

Pregão

E110060000852014

Homologada

5

2014

Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de locação de estações de
trabalho para atender às necessidades da JUCERJA, conforme especificação detalhada
no Termo de Referência – Anexo I.
Prestação de serviços de locação e instalação de sistema de controle de acesso por
meio de catracas e com fornecimento de mão de obra não permanente e todos os
materiais necessários para execução dos serviços.
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de transporte de malotes
por motocicleta (“motoboy”) entre as unidades da JUCERJA, conforme especificação
detalhada no Termo de Referência – Anexo I
Contratação de empresa especializada em locação de vasos de plantas com
manutenção, na forma do Termo de Referência – Anexo I
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de dedetização,
desinsetização, descupinização e desratização nas unidades da JUCERJA, conforme
especificação detalhada no Termo de Referência – Anexo I.
Contratação de Pessoa Jurídica especializada em serviço de locação de equipamentos,
acessórios, com licenciamento de software para implantação de sistema de segurança
eletrônica através de câmeras IP com armazenamento de imagens e acesso remoto,
conforme especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I.
Aquisição de Equipamentos Diversos

Pregão

E110060007832013

Homologada

4

2014

Manutenção de Rede de Telefonia e Terminais Telefônicos

Pregão

E110060000842014

Homologada

3

2014

Manutenção preventiva e corretiva de 01 (uma) plataforma elevadora para deficiente físico.

Pregão

E110060002122013

Homologada
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Número
2

Ano
2014

1

2014

1

2014

Objeto

Modalidade
Contratação de empresa especializada em tratamento e gestão de informações Pregão
arquivísticas para a prestação de serviços de transporte do movimento diário dos
processos registrados, indexação, arquivamento, acondicionamento e conservação do
acervo documental da JUCERJA, incluindo microfilmes e fitas referentes a prontuários de
registro empresarial, na forma do Termo de Referência – Anexo I.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da Concorrência
informação para desenvolvimento e manutenção adaptativa, corretiva e perfectiva de
sistemas de informação, compreendendo a elicitação de requisitos, análise, projeto,
codificação,
testes,
documentação,
implantação,
configuração
e
treinamento,
por
demanda e limitado ao quantitativo máximo de 12.000 (doze mil) pontos de função, para
desenvolvimento e manutenção de sistemas.
Locação de Estações de Trabalho.
Pregão

Processo Administrativo
E110060002092013

Status
Homologada

E110060003062014

Homologada

E110060007822013

Homologada
Total: 87
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