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FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 
 

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
MEMORANDO Nº: 091/2009 - INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação 
Comunitária - ASSUNTO: Tomada de Preços N.º 003/2009 - OBJETO: Aquisição de 
cartuchos e toners 
 
Após análise das propostas e avaliação das amostras efetuada por esta comissão, decide-se 
por: 
 
I) CLASSIFICAR em primeiro lugar a proposta da empresa abaixo, para os itens 
mencionados, com os respectivos preços unitários entre parênteses, no valor total, conforme 
segue: 
- MARCOS P. MUSICO – DISTRIBUIDORA - EPP para os itens 01 (R$ 248,13), 02 (R$ 
101,25), 03 (R$ 78,75), 04 (R$ 40,38), 05 (R$ 26,19) e 06 (R$ 255,00) no valor total de R$ 
10.794,87 (dez mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos). 
 
II) CLASSIFICAR  em segundo lugar a proposta da empresa abaixo, para os itens 
mencionados, com os respectivos preços unitários entre parênteses, no valor total, conforme 
segue: 
- SIXPEL INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA  para os itens 01 
(R$ 950,46), 02 (R$ 156,11), 03 (R$ 136,56), 04 (R$ 95,62), 05 (R$ 56,50) e 06 (R$ 
1.009,36) no valor total de R$ 38.722,36 (trinta e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e 
trinta e seis centavos). 
 
III)  FIXAR prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, nos termos do artigo 
109, inciso I, alínea “b” da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Coordenadoria 
Administrativa e Financeira da FUMEC, localizada na Rua Dr. Quirino, 1562, 1° andar, 
Edifício Aquarius, Centro, Campinas (SP), no horário das 8h30min às 12h00min e das 
14h00min às 16h30min. 

 
Campinas, 03 de dezembro de 2.009. 

Comissão Permanente de Licitações FUMEC 


