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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/10/22.278 

INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC 

ASSUNTO: Tomada de Preços Nº 04/2012 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos 

especializados para a organização do controle patrimonial, através de inventário patrimonial e 

avaliação do ativo fixo, que constituem o patrimônio da Fundação Municipal para Educação 

Comunitária – FUMEC. 

 

TERMO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

Reuniu-se, nesta data, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às 

14h30min, a Comissão Permanente de Licitações da FUMEC, nomeada pela Presidente da 

FUMEC, através da Portaria nº 18/2013, composta por Julio Katsuhiko Yoshino, Adriana 

Aparecida Ruella Teodoro e Walmira Lange Alves Campos. Com fundamento na conclusão 

alcançada pela análise das propostas e com base nos critérios para classificação e julgamento 

previstos no item 10 do Edital, a Comisão, decide por: 

 

I) CLASSIFICAR as propostas das empresas abaixo relacionadas, na ordem que segue: 

 

a) Em primeiro lugar: INTEGRADE SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA, CONTROLE 

PATRIMONIAL E AVALIAÇÕES LTDA – ME, para o objeto consignado, pelo valor global 

de R$94.400,00 (noventa e quatro mil e quatrocentos reais); 

 

b) Em segundo lugar: MARCELO FERNANDES CARMO – ME, para o objeto consignado, 

pelo valor global de R$107.480,00 (cento e sete mil e quatrocentos e oitenta reais).  

 

II) 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, situada na Rua Dr. Quirino n.º 1562, 1º andar, 

Edifício Aquarius, Centro, Campinas, SP, no horário das 8h30min às 12h00min e das 

13h30min às 16h30min. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que lido e 

achado conforme, vai assinado por todos os presentes. 

 

Julio Katsuhiko Yoshino                                                   

Presidente 

 

Adriana Aparecida Ruella Teodoro                                             Walmira Lange Alves Campos                                                  

Membro                                                          Membro  

 

 


