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EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

Processo Administrativo nº 11/10/37.984 

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 

Pregão Presencial nº 020/2012 

Objeto: Locação de sistema totalmente automatizado para realização de exames de 

Microbiologia do Laboratório Municipal, com fornecimento de reagentes e todos os materiais 

de suporte. 

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, resolvo: 

1. ADJUDICAR o objeto da licitação à empresa CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

DIAGNÓSTICOS LTDA., pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da assinatura do Termo de 

Contrato, no valor global estimado de R$ 391.999,92 (trezentos e noventa e um mil 

novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), sendo R$ 117.579,12 (cento 

e dezessete mil e quinhentos e setenta e nove reais e doze centavos) para a locação e R$ 

274.420,80 (duzentos e setenta e quatro mil quatrocentos e vinte reais e oitenta centavos) 

estimado para o fornecimento dos reagentes e todos os materiais de suporte. 

2. HOMOLOGAR o Pregão Presencial n° 020/2012, referente ao objeto em epígrafe. 

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

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

Municipal nº 17.518/2012; 

2 - à Equipe de Pregão de Interesse da Secretaria Municipal de Saúde, para registro da 

homologação no Sistema de Informação Municipal - SIM; 

3 - à Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes - SMAJ, para lavratura do Termo de 

Contrato e, 

4 - à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências. 

 

Campinas, 27 de março de 2012 

FERNANDA DO AMARAL ZAITUNE 

Secretária Municipal de Administração Interina 


