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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

no 10.02412019,

Após constalada a regularidade dos atos procedimênl,âis, a autoridade competente, HOMOLOGA nos termos do lnciso Vl do Art. 13 do Decreto
o Íesullâdo do procedimênlo licitatório em epigrâíe, cujo objeto é: Conlralaçdo de enpQsa para fonêcinento de dreito de uso de sofware de gêstào de saude.

do p.ocesso de t.abalho), supode técnico, atualizações, cusbnnações e nanulênçáa mensal. com acesso simultáneo de usuá.ios, e que alenda às especificações técnicas. os
quantilalivos ê os sevços lécnicgs coielatos para alendinento às necessidades c|â Secrclaia Municipâl de Saúdê do nunicipio de Pacatuba/SE-

Fornecedor: MMS SOLUCOES E CONSULÍORIA EIRELI - 32.031 .370/000 í -82

llêm

1

Ouânt.
12.00

Un
MÊS

Descrição
Cessáo e dÍêito dê uso dê sonwarc em geslãodê

sôúde (cohúaLrÉo dê emp.ee

Íolâl

Unitário
Adjudicado

Adiudicado

R$ 2S.900.00

R$ 358.800,00

Unitário
Orçãdo

Totel Orçado

R$ 33.365,34

R3

10.39

Rg 3 465 34

33.365.34 19.08

RS 1.060 89

R5 400.384 08

paÉ

bmecimenlo de direno do lso de sonwarc de
g6srão do saúdê. inl69.ando ãos sisl€ms da

6lenÉo básica e d,emais sistemas mrnislonais,
ncluindo dl$osilivos (móvois) de a6rdo com o
núm€Ío dê Agênlês de Saúdo do Mrhicipo, m
Égir'ê de uso. induindo lâmbém setuiços de
m€ÉÉo. convêÉáo 6 sán6amenlo dô dádos,
hplântaçáo, lÍsinamehlo, morito.amenlo do uso

sistêmâ pêlas .qurp€s, supode técnico,
ãluâlÉâçóes. cusloínizáçó€s ê ôênulenção
renel om .es$ simúllàn@ de usuánc, e
que alenda às esDecifcaÇoes lécn&s, os

do

qLrantitalivos € os seMços técnicos coÍelatos
paÉ átêndimânio às lr@sidades da S6cretanã
Municipal de Saúde dâ Pa@tubá/SÉ).
2

600 UNO

lmplaíla9âo

do

sistema devê.á contempla.

nstálâÉo, conligu.ação, Úêinamenlo

RS

4-500,00

RS

27.000,00

RS

5.560,89

R$

e

cápádtaÉo.

Subtoiâl adjudicado R$ 385.800,00

subtotalorçâdo:Rl
433.749,42

11,05%

R$

47.949,42

TOTAL GERAL DO PROCESSO
Íotal

Adjudlcado
R$ 385.800.00

Nos têrmos do Parecer Jurídico,

OÍçado
Rs 433.749.42

To!.1

Economiâ %

Economia R3

11,05%

47.949.42

HOMOLOGO o prêsente cêrtame, para que produza seusjurídicos e legâis efeitos
Pacatuba-SE . 06 dê Abnl de 2021
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