Soluções Corporativas para infra-estrutura,
GED, Digitalização, Suporte Técnico
e demais itens da área de TI.
Ofício nº 022/2022

Curuçá, 26 de junho de 2022.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
REF. ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 009/2022, VINCULADA AO PREGÃO
ELETRÔNICO SRP N° 009/2022A empresa REDOMA SOLUTIONS TI EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 26.314.709/0001-55,
sediada na Rua Duque de Caxias, 305 – UMARIZAL CURUÇÁ-PA, CEP: 68.750-000, ACEITA
fornecer a esta Prefeitura Municipal de Salvaterra os itens homologados na ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N° 009/2022, nos seus termos e quantitativos, para PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS,
conforme descrições abaixo: - Identificação de pastas e Documentos já digitalizados;
- Digitalização em formato PDF Pesquisável, que será com equipamentos da empresa
contratada, dentro das dependências da contratante, Arquivo Municipal e/ou qualquer outro
local onde estiverem os documentos;
- Indexação dos documentos digitalizada com indexador a ser definido pela contratante;
- Arrumação dos arquivos após a digitalização e catalogação para que seja identificado e
localizado fisicamente com referência que deve estar contida no arquivo digitalizado; - Os
arquivos deverão ser entregues em mídia digital e pen drive, além de armazenado nos
servidores da contratante; - O montante será de até 750.000 de páginas, 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 responsável legal pela empresa, com
forma reconhecida em cartório.
Com os mesmos preços referente a nossa proposta consolidada na ata de registro de preços
acima referida.
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