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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

  

Ref. - Pregão Presencial nº 002/2018 

 Processo nº 005/2018 

  

De posse dos documentos que compõem o processo 

referenciado que objetivou a contratação abaixo descrita, HOMOLOGO todo o 

procedimento levado a efeito pela Pregoeira nomeada pela Portaria CIVAP Nº 

78/2017, que elegeu vencedora do certame, pelo critério de menor preço, a empresa 

a seguir, para a qual foi adjudicado o objeto licitado a saber: 

 

Empresa: BYTE7 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. EPP, possuidora do 

CNPJ nº 15.394.354/0001-35, estabelecida na Avenida Doutor Morato, 183 - Sala 2 - Vila 

Rezende (CEP 13405-260), no município de Piracicaba, Estado de São Paulo. 

  

Objeto: Contratação da licença de uso de software interligado a gestão de saúde, 

incluindo treinamento, implantação, manutenção legal e corretiva durante o período 

contratual, suporte técnico, configuração, parametrização e customização para 

adaptar o sistema as necessidades do SAMU - Serviço de Atendimento de móvel de 

Saúde, conforme descrições contidas no Termo de Referencia, integrante do Edital. 

 
 

 

 

ITENS DE 

FORNE-

CIMENTO 

 

(LOTE 

ÚNICO) 

Descrição resumida / serviços  UNID QUANT VALORES R$ 

1 (uma) licença de uso de 

Software de Controle e Gestão em 

Saúde, desenvolvido em múltiplas 

plataformas, de acordo com a 

necessidade do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência 

de Assis e região, 

compreendendo: 

a) - fornecimento do software 

devidamente instalado e 

configurado, 

b) - serviços de manutenção 

anual continuada de suporte 

técnico remoto, atualização 

tecnológica e garantia do 

Software. 

Mês 12 6.910,50 82.926,00 

Item 2: 20 (vinte) horas de 

treinamento ao pessoal que irá 

operar o Software. 

Hora 20 40,65 813,00 

Item 3: Até 50 (cinquenta) horas 

técnicas de consultoria anual 

continuada, para o 

desenvolvimento ou 

melhoramento de processos de 

automação, e para o suporte 

técnico local relacionado à 

Hora 50 56,91 2.845,50 
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orientação de uso, 

esclarecimento de dúvidas e 

resolução de problemas, 

envolvendo o Software. 

TOTAL (R$) 86.584,50 

 

 

Proceda-se a seguir as providencias complementares para os 

efeitos legais. 

 

Assis, 29 de maio de 2018. 

 

 

 

 

 

WAGNER MATHIAS 

PRESIDENTE 

 

 

 
Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP SAÚDE 

Homologação. Pregão Presencial 02/2018 - Proc. 05/2018. Contratação da licença de uso de 
software interligado a gestão de saúde, incluindo treinamento, implantação, manutenção legal 
e corretiva, suporte técnico, configuração, parametrização e customização, para o 
SAMU/Assis. Homologado à empresa: BYTE7 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 
LTDA. EPP, CNPJ 15.394.354/0001-35. Lote único - Valor global R$ 86.584,50 

Assis, 29 de maio de 2018. Wagner Mathias - Presidente 

 


