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EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

HOMOLOGAÇÃO 
 

Processo Administrativo nº 11/10/20.931 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 

Pregão Eletrônico nº 098/2012 Objeto: Aquisição de peças e componentes de informática 

para manutenção de equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 

43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso 

II, do Decreto Municipal n.º 17.518/2012, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 098/2012, 

referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores unitários entre parênteses para 

os itens indicados e o valor total, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo 

relacionadas, já considerado o aditamento solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, 

observando-se que os acréscimos não ultrapassam o limite legal de 25%, conforme indicado 

na planilha de fl. 800: 

- BELLCOMSYS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. - 

EPP,para os itens 10 (R$ 81,00), 20 (R$ 19,89) e 21 (R$ 157,99) no valor total de R$ 

27.856,00 (vinte e sete mil oitocentos e cinquenta e seis reais); 

- BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA. - ME, para o item 23 (R$ 167,45), 

no valor total de R$ 16.745,00 (dezesseis mil setecentos e quarenta e cinco reais); 

- INFOHARD INFORMÁTICA LTDA. EPP, para os itens 11 (R$ 240,00), 14 (R$ 6,37) 18, 

(R$ 142,95) e 19 (R$ 8,25), no valor total de R$ 10.162,45 (dez mil cento e sessenta e dois 

reais e quarenta e cinco centavos); 

- INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME, para os itens 01 (R$ 

5,98), 04 (R$ 135,68), 0 5 (R$ 340,00), 06 (R$ 21,78), 12 (R$ 55,38), 13 (R$ 106,75), 15 

(R$ 7,14), 16 (49,99), 17 (R$ 3,00) e 25 (R$ 122,85), no valor total de R$ 91.847,10 

(noventa e um mil oitocentos e quarenta e sete reais e dez centavos); 

- KTM COMERCIAL LTDA. - ME, para os itens 08 (R$ 56,48) e 09 (R$ 39,70), no valor 

total de 13.588,00 (treze mil quinhentos e oitenta e oito reais); 

- MAPPE BRASIL LTDA. - ME, para os itens 22 ( R$ 493,00) e 24 (R$ 199,70), no valor 

total de R$ 34.760,00 (trinta e quatro mil setecentos e sessenta reais); 

- RR VISION COMERCIAL LTDA. - ME, para o item 26 (R$ 88,44), no valor total de R$ 

22.110,00 (vinte e dois mil cento e dez reais); 

- TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. ME, para o item 07 (R$ 0,91), no valor total de R$ 

1.365,00 (um mil trezentos e sessenta e cinco reais). 
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- TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - EPP, para os itens 02 (R$ 11,70) e 

03 (R$ 5,91), no valor total de R$ 4.402,50 (quatro mil quatrocentos e dois reais e cinquenta 

centavos). 

 

Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: 

1 - à Secretaria Municipal de Saúde para autorização das despesas nos termos do Decreto 

Municipal nº 17.518/2012; 

2 - à Equipe de Pregão para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal - 

SIM; 

3 - à Secretaria Municipal de Saúde para as demais providências. 

 

Campinas, 26 de julho de 2012 

FERNANDA DO AMARAL ZAITUNE 

Secretária Municipal de Administração interina 


