Órgão contratante

Centro de Tecnologia
de Informação e
Comunicação do
Estado do Rio de
Janeiro - PRODERJ

Centro de Tecnologia
de Informação e
Comunicação do
Estado do Rio de
Janeiro - PRODERJ

Centro de Tecnologia
de Informação e
Comunicação do
Estado do Rio de
Janeiro - PRODERJ

Número do
Contrato

002/2020

Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato
nº 002/2020

012/2020

Status da
Contratação

Encerrado

Encerrado

Encerrado

Critério de
Julgamento

Data da
Assinatura do
Contrato

Data de Início da
Vigência

Data Fim da
Vigência

Fornecedor

CPF/CNPJ

Valor Total
Contratado /
Valor Estimado
para a
Contratação

Valor Estimado
para a
Contratação não
Utilizado

Nota de
Empenho

Valor Total
Empenhado

Valor Total
Liquidado

Valor Total Pago

Ordenador de
Despesas

Contratação de
empresa prestadora
de serviços de
Contratação
teleatendimento (Call
emergencial Center) por
Dispensa de Licitação profissionais da área
Lei 13.979/2020
da saúde, sob o
regime 24x7, com
gravação dos dados.

Menor Preço

23/03/2020

23/03/2020

21/05/2020

Central de
Atendimento e
Serviço Ltda.

00.976.461/0001-02

R$9.765.501,20

R$4.773.540,22

2020NE00088

R$4.991.960,98

R$4.991.960,98

R$4.991.960,98

José Mauro de Farias
Junior

SEI120211/000389/2020

Continuidade na
prestação de auxílio
contínuo da autoridade
estadual de saúde por
meio de solução
técnologica visando
apresentar informações
com fundamentos
científicos, claras e
concisas sobre o novo
coronavírus a serem
prestadas por
profissionais com
formação na área de
saúde à toda a população
fluminense .

Contratação de
empresa prestadora
de serviços de
Contratação
teleatendimento (Call
emergencial Center) por
Dispensa de Licitação profissionais da área
Lei 13.979/2020
da saúde, sob o
regime 24x7, com
gravação dos dados.

Menor Preço

21/05/2020

22/05/2020

20/07/2020

Central de
Atendimento e
Serviço Ltda.

00.976.461/0001-02

R$4.845.685,50

R$1.919.872,24

2020NE00155 E
2020NE00205

R$2.925.813,26

R$2.925.813,26

R$2.925.813,26

José Mauro de Farias
Junior

SEI120211/001112/2020

Contrato emergencial de
prestação de serviços
para atender, de forma
plena, eficiente e eficaz,
as necessidades de
acesso à
Internet sob demanda,
principalmente de
funcionários e alunos de
baixa renda, para
desenvolvimento e
continuidade de suas
atividades acadêmicas de
forma remota, fora do
campus de sua instituição
de ensino, de
forma emergencial, em
adaptação e inclusão
segura, minimizando
assim os impactos
negativos do
distanciamento social
necessário provocado no
contexto da pandemia do
Novo Corona Vírus
(COVID-19).

Prestação de serviços
de acesso à Internet
(pacote de dados)
Contratação
Móvel 3G/4G, por
emergencial demanda, através de Dispensa de Licitação Serviço Móvel
Lei 13.979/2020
Pessoal–SMP, por
empresa de telefonia.

Menor Preço

11/11/2020

11/11/2020

10/05/2021

TELEFÔNICA BRASIL
S.A

02.558.157/0001-62

R$900.000,00

R$855.525,21

R$44.074,79

R$32.184,30

R$32.184,30

José Mauro de Farias
Junior

Processo

Justificativa para
Contratação

SEI120211/000389/2020

Contrato emergencial de
prestação de auxílio
contínuo da autoridade
estadual de saúde por
meio de solução
técnologica visando
apresentar informações
com fundamentos
científicos, claras e
concisas sobre o novo
coronavírus a serem
prestadas por
profissionais com
formação na área de
saúde à toda a população
fluminense .

Objeto

Forma de
contratação /
modalidade de
licitação

2021NE00408
2021NE00414

Última atualização do arquivo em: 20/08/2021

