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HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018 
PROTOCOLO Nº 1750/2018 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de apoio 
diagnóstico laboratorial de análises clínicas, incluindo o fornecimento de todos os 
itens necessários para a coleta, processamento dos exames, emissão dos laudos, mão-
de-obra e todos os materiais de consumos de acordo com as normas do SUS (Sistema 
Único de Saúde) para atender a demanda do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi 
e dos Prontos Atendimentos e serviços de apoio especiais da Rede Mário Gatti 
remunerados conforme valores constantes nas tabelas SUS e/ou CBHPM conforme 
especificações estabelecidas. 
 
 
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, do 
Decreto Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo: 
 
HOMOLOGAR o Pregão Presencial nº 07/2018, bem como ADJUDICO e AUTORIZO a 
despesa a favor da empresa abaixo especificada: 
 
BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓTICA LTDA, com 0% (zero por cento) de percentual de 
acréscimo nas tabelas SUS e CBHPM, perfazendo o valor total de R$4.070.975,64 
(Quatro milhões, setenta mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro 
centavos).  
 
A Rede Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de correio eletrônico, 
arquivo contendo o Contrato para assinatura do representante legal da empresa, para 
posterior devolução em 02 (duas) vias assinadas, através de sedex no prazo de três dias 
corridos e pessoalmente no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data do envio 
do correio eletrônico (e-mail), encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, na Área 
de Expediente, localizado no térreo do Complexo Administrativo Dr. René Penna Chaves 
Filho, à Av. Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 13036-902, 
Campinas/SP.  
 
 

Campinas, 11 de dezembro de 2018. 
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