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HOMOLOGAÇÃO 

 

HOMOLOGAÇÃO: Pregão Presencial nº 32/2017. Processo de Compra e/ou 

Serviço nº 165/2017. Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais de 

Tecnologia da Informação para a FDSBC, necessários à manutenção 

(substituição de componentes danificados, upgrades, ajustes de configuração 

para performance) do parque de máquinas acadêmico e administrativo, dos 

servidores centrais (Data Center) e organização e manutenção da rede física 

de dados. HOMOLOGO, para que produza os seus jurídicos e necessários 

efeitos, a decisão da Sra. Pregoeira, que declarou vencedora dos ITENS 1, 8 e 

13 a empresa ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA. – ME, 

adjudicando seu objeto pelo valor total de R$ 7.650,00 (sete mil, seiscentos e 

cinquenta reais), R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), e R$ 3.360,00 (três mil, 

trezentos e sessenta reais), respectivamente; vencedora dos ITENS 2, 4, 6, 7, 

9, 11 e 12 a empresa MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE 

INFORMÁTICA EIRELI – ME, adjudicando seu objeto pelo valor total de R$ 

1.005,00 (um mil e cinco reais), R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), R$ 

11.200,00 (onze mil e duzentos reais), R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), 

R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos 

reais), e R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), respectivamente; vencedora dos 

ITENS 3 e 14 a empresa A & J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. – 

EPP, adjudicando seu objeto pelo valor total de R$ 1.229,97 (um mil, duzentos 

e vinte e nove reais e noventa e sete centavos) e R$ 128,00 (cento e vinte e 

oito reais), respectivamente; vencedora do ITEM 5 a empresa M.M. SÁ 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – EPP, adjudicando seu objeto 

pelo valor total de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais); vencedora dos 

ITENS 10 e 16 a empresa ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. 

– EPP, adjudicando seu objeto pelo valor total de R$ 510,00 (quinhentos e dez 
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reais) e R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), respectivamente; e, 

vencedora do ITEM 15 a empresa TTECH IT SOLUTIONS SOLUÇÕES EM TI 

EIRELI – EPP, adjudicando seu objeto pelo valor total de R$ 1.276,00 (um mil, 

duzentos e setenta e seis reais). São Bernardo do Campo, 8 de dezembro de 

2017, Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa. 


