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 CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO 
PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS DE NÍVEL 
MÉDIO E TÉCNICO DA EMDEC - EMPRESA MUNICIPAL 

DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS 
   EDITAL Nº 01/2015 

A EMDEC - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS 
- S/A e o IBFC informam que:
1. A divulgação da relação das inscrições deferidas estará disponível no site do IBFC 
- www.ibfc.org.br  a partir das 10 horas de 20/01/2016. 
2. Quanto ao indeferimento da inscrição, caberá recurso ao IBFC. O recurso deverá 
ser protocolado em formulário próprio disponível no endereço eletrônico www.ibfc.
org.br no período das  9 horas de 21/01/2016 às 16 horas de 22/01/2016,  observado o 
horário ofi cial de Brasília-DF.

Campinas, 20 de Janeiro de 2016

 FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA 
 MATA SANTA GENEBRA 

 EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO   
  PROCESSO ADMINISTRATIVO  N.º 2015/190/00260
 CREDENCIANTE:  FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA 
 CREDENCIADA:  BANCO BRADESCO S.A.
 CNPJ:  60.746.948/0001-12
 OBJETO : CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVI-
DORES DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 13.511, DE 
23 DE DEZEMBRO DE 2008 E DEMAIS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS. 
 MODALIDADE:  TERMO DE ADESÃO
 PRAZO DE VIGÊNCIA:  60 (SESSENTA) MESES A CONTAR DE SUA ASSINATURA
 ASSINATURA:  19/01/2016. 
 

 Campinas, 19 de janeiro de 2016 
 JOÃO BATISTA MEIRA 

 Diretor do Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral 

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 Acham-se abertas na Área de Licitações do H.M.M.G., sito Av. Prefeito Faria Lima, 
s/nº. - 2ºandar (Complexo Administrativo), Parque Itália, Campinas/SP, fone: (19) 
3772-5865, as licitações:  A)  Pregão eletrônico nº.15/2016 - Prot. nº.913/2015, Aquisi-
ção de gênero alimentício, mediante sistema de registro de preços, o acolhimento das 
propostas será a partir das 08h00 do dia 20/01/2016, a abertura das propostas dar-se-á 
às 09h00 do dia 01/02/2016, e a data da disputa de preços dar-se-á ás 09h15 do dia 
01/02/2016,  B)  Pregão eletrônico nº.16/2016 - Prot. nº.576/2015, Aquisição de Aqui-
sição de sistema computadorizado de gerenciamento de informação dos pacientes e 
sistema de verifi cação independente do cálculo das unidades monitoradas planejadas, 
o acolhimento das propostas será a partir das 08h00 do dia 20/01/2016, a abertura das 
propostas dar-se-á às 13h00 do dia 01/02/2016, e a data da disputa de preços dar-se-á 
ás 13h15 do dia 01/02/2016,  C)  Pregão eletrônico nº.17/2016 - Prot. nº.1012/2015, 
Aquisição de material hospitalar (cateter duplo lumen e outros), mediante sistema 
de registro de preços, o acolhimento das propostas será a partir das 08h00 do dia 
20/01/2016, a abertura das propostas dar-se-á às 09h00 do dia 02/02/2016, e a data 
da disputa de preços dar-se-á ás 09h15 do dia 02/02/2016,  D)  Pregão eletrônico 
nº.18/2016 - Prot. nº.1036/2015, Aquisição de material hospitalar (curativos, espara-
drapos e outros), mediante sistema de registro de preços, o acolhimento das propostas 
será a partir das 08h00 do dia 20/01/2016, a abertura das propostas dar-se-á às 13h00 
do dia 02/02/2016, e a data da disputa de preços dar-se-á ás 13h15 do dia 02/02/2016, 
 E)  Pregão eletrônico nº.19/2016 - Prot. nº.978/2015, Aquisição de material hospitalar 
(sonda foley e endotraqueal), o acolhimento das propostas será a partir das 08h00 do 
dia 20/01/2016, a abertura das propostas dar-se-á às 09h00 do dia 03/02/2016, e a 
data da disputa de preços dar-se-á ás 09h15 do dia 03/02/2016,  F)  Pregão eletrônico 
nº.20/2016 - Prot. nº.1035/2015, Aquisição de ácidos glaxos essenciais insaturados 
e outros, mediante sistema de registro de preços, o acolhimento das propostas será a 
partir das 08h00 do dia 20/01/2016, a abertura das propostas dar-se-á às 13h00 do dia 
03/02/2016, e a data da disputa de preços dar-se-á ás 13h15 do dia 03/02/2016,  G) 
 Pregão eletrônico nº.21/2016 - Prot. nº.886/2015, Aquisição de gluconato de clore-
xidina, ácido acético e outros, mediante sistema de registro de preços, o acolhimento 
das propostas será a partir das 08h00 do dia 20/01/2016, a abertura das propostas 
dar-se-á às 09h00 do dia 04/02/2016, e a data da disputa de preços dar-se-á ás 09h15 
do dia 04/02/2016,  H)  Pregão eletrônico nº.22/2016 - Prot. nº.936/2015, Aquisição 
de materiais e reagentes para laboratório, mediante sistema de registro de preços, o 
acolhimento das propostas será a partir das 08h00 do dia 20/01/2016, a abertura das 
propostas dar-se-á às 13h00 do dia 04/02/2016, e a data da disputa de preços dar-se-
-á ás 13h15 do dia 04/022016,  I)  Pregão eletrônico nº.23/2016 - Prot. nº.891/2015, 
Aquisição de meio de cultura, mediante sistema de registro de preços, o acolhimento 
das propostas será a partir das 08h00 do dia 20/01/2016, a abertura das propostas dar-
-se-á às 09h00 do dia 05/02/2016, e a data da disputa de preços dar-se-á ás 09h15 do 
dia 05/02/2016,  J)  Pregão eletrônico nº.24/2016 - Prot. nº.1079/2015, Aquisição de 
órteses e próteses (Buco maxilo facial e neurologia), constantes da tabela sus, median-
te sistema de registro de preços, o acolhimento das propostas será a partir das 08h00 
do dia 20/01/2016, a abertura das propostas dar-se-á às 13h00 do dia 05/02/2016, e 
a data da disputa de preços dar-se-á ás 13h15 do dia 05/02/2016,  K)  Pregão eletrô-
nico nº.25/2016 - Prot. nº.1080/2015, Aquisição de órteses e próteses (neurologia), 
constantes da tabela sus, mediante sistema de registro de preços, o acolhimento das 
propostas será a partir das 08h00 do dia 20/01/2016, a abertura das propostas dar-se-á 
às 09h00 do dia 11/02/2016, e a data da disputa de preços dar-se-á ás 09h15 do dia 
11/02/2016,  L)  Pregão eletrônico nº.26/2016 - Prot. nº.1076/2015, Aquisição de órte-
ses e próteses (ortopedia, neurologia e vascular), constantes da tabela sus, mediante 
sistema de registro de preços, o acolhimento das propostas será a partir das 08h00 
do dia 20/01/2016, a abertura das propostas dar-se-á às 13h00 do dia 11/02/2016, e 
a data da disputa de preços dar-se-á ás 13h15 do dia 11/02/2016,  M)  Pregão eletrô-
nico nº.27/2016 - Prot. nº.1052/2015, Aquisição de licença Microsoft Windows 10 
professional, o acolhimento das propostas será a partir das 08h00 do dia 20/01/2016, 
a abertura das propostas dar-se-á às 09h00 do dia 12/02/2016, e a data da disputa de 
preços dar-se-á ás 09h15 do dia 12/02/2016,  N)  Pregão eletrônico nº.28/2016 - Prot. 
nº.887/2015, Aquisição de pasta fi chário em pvc e divisória para fi chário, mediante 
sistema de registro de preços, o acolhimento das propostas será a partir das 08h00 
do dia 20/01/2016, a abertura das propostas dar-se-á às 13h00 do dia 12/02/2016, e a 
data da disputa de preços dar-se-á ás 13h15 do dia 12/02/2016,  O)  Pregão eletrônico 
nº.29/2016 - Prot. nº.1034/2015, Aquisição de envelopes pardo com timbre, mediante 

sistema de registro de preços, o acolhimento das propostas será a partir das 08h00 do 
dia 20/01/2016, a abertura das propostas dar-se-á às 09h00 do dia 15/02/2016, e a data 
da disputa de preços dar-se-á ás 09h15 do dia 15/02/2016, Os interessados poderão 
retirar o edital a partir do dia 20/01/2016, através do  site:  www.hmmg.sp.gov.br/lici-
tacoes ou pelo  e-mail:  licitacoes@hmmg.sp.gov.br. 

 Campinas, 19 de janeiro de 2016 
 ROGÉRIO FERREIRA DE CARVALHO 
 Pregoeiro do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

  

 DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO   
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  02/2016  -  PROCESSO   Nº 995/2015 
 OBJETO:  Aquisição de órteses e próteses ( ortopedia ), não padronizados pela tabela 
SUS, mediante o Sistema de Registro de Preço. 
Com fundamento no parecer da Assessoria Jurídica, ora parte integrante da presente 
decisão, decido pelo  INDEFERIMENTO  da impugnação apresentada pela empresa 
GM dos Reis Indústria e Comércio Ltda. 
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, no Hospital Mu-
nicipal Dr. Mário Gatti, localizado na Avenida Prefeito Faria Lima, n° 340 - 2º andar 
do Complexo Administrativo Procurador René Penna Chaves Filho, CEP: 13036-902, 
Parque Itália, em Campinas/SP, nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h30.
 

 Campinas, 19 de janeiro de 2016 
 ROGÉRIO FERREIRA DE CARVALHO 
 Pregoeiro do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 RESUMO DE ADITAMENTO   
  Aditamento n.2 ao Contrato n. 2014/5825;  Pregão 227/2013; Contratada: Elemar 
Peças Serviços Ltda; CNPJ: 03.063.220/0001-52; Objeto: prest. serv. elétrico, mecâ-
nico e hidráulico em equip. para estação de tratamento de esgoto. Vigência prorrog: 
12 meses a partir de 02/01/2016.
 

 DIRETORIA ADMISTRATIVA   
  

 RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS   
  Pregão nº 173/2015;  Empresa:  Multilit Ind. e Com. LTDA ; CNPJ 81.067.860/0001-
44, Preço Unitário Registrado; Objeto:  Lote 01 : Tubo de PVC PB Liso DN 100mm 
R$ 9,23/m; Tubo de PVC Liso PB DN 150mm R$ 19,17/m; Tubo de PVC Liso PB DN 
200mm R$ 29,58/m; Tubo de PVC Liso PB DN 250mm R$ 49,77/m.  Lote 2:  Tubo de 
PVC PBA DN 50mm R$ 7,58/m; Tubo de PVC PBA DN 75mm R$ 15,36/m, Tubo de 
PVC PBA DN 100mm R$ 25,38/m Ata Registrada: 19/01/2016; vigência: 12 meses. 
Empresa:  Corr Plastik Indust. Ltda. ; CNPJ 67.731.091/0001-06, Preço Unitário Re-
gistrado; Objeto  Lote 3:  Tubo de PVC Rigido JEI 150mm R$ 40,06/m; Tubo de PVC 
Rígido JEI Rígido 200mm R$ 67,80/m. Tubo de PVC Rígido 250mm R$ 104,06/m, 
Ata Registrada: 19/01/2016; vigência: 12 meses.
 

 GERENCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
  

 RESUMO DE CONTRATO   
  Contrato n. 2016/6217 ; Contratada: Infocable Infraestrutura e Tecnologia Ltda. Me; 
CNPJ: 13.168.343/0001-01 Pregão 174/2015; Objeto: Serv. infraestrutura, passagem 
de fi bra ótica, telecomunicação e automação, com fornec. material, equipamento e 
mão de Obra; Vigência: 06 meses a partir de 18/01/2016; Valor: R$56.700,00.
 Contrato n.2016/6219 ; Contratada: Maxiligas Indústria e Comércio de Metais Ltda; 
CNPJ: 07.436.109/0001-15; Leilão 03/2015; Objeto: alienação de sucatas de hidrôme-
tro; Vigência: 12 meses a partir de 19/01/2016; Valor: R$517.500,00.
 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   

 HOMOLOGAÇÃO   
  Pregão n. 2015/216  - ELETRÔNICO - Objeto: Registro de preços para aquisição de 
tanino. Comunicamos a homologação do pregão à empresa BRLINETECH LTDA. 
EPP Lote 1 - valor total de R$ 183.750,00,  pelo período de 12 (doze) meses.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

  

 RE-RATIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO   
  Pregão n. 2015/136  - ELETRÔNICO - Objeto: Prestação de serviços de manutenção 
corretiva em transformadores de energia elétrica com fornecimento de óleo mineral 
naftenico. No aviso de homologação publicado no dia 23/12/2015,  onde se lê:  homo-
logação do seu objeto, à empresa ITALBA COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES 
LTDA. ME, valor total de R$ 68.610,00,  leia-se:  valor total de R$ 68.810,00, fi cando 
ratifi cadas as demais informações.
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

  PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS DA MESA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2015/2016   
  ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 01/2016 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 RESOLVE: 
 I -  Designar a servidora CAMILA MALDONADO FERREIRA para acompanhar e 
fi scalizar a execução da Ata de Registro de Preços nº 02/2015, cujo objeto é a aqui-
sição de materiais hidráulicos, celebrado pela Câmara Municipal de Campinas com 
a empresa INA Comercial Ltda. - EPP, tendo plenos poderes para discutir problemas 
relativos ao ajuste, anotando em registro próprio todas as ocorrências observadas, de-
terminando o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e provi-
dências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em 
tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  A servidora ora aqui designada será a responsável pelo recebimento dos bens/
serviços, devendo certifi car as suas entregas nas respectivas notas fi scais. 
 III -  A servidora responsável pela fi scalização receberá cópia do respectivo termo, 
devendo informar por escrito o superior hierárquico ao aproximar-se a data de ven-
cimento do ajuste, com antecedência mínima de 150(cento e cinquenta) dias, dando 
condições para decisão sobre eventual prorrogação, ou abertura de nova licitação.
 IV -  Designar o servidor ANDRÉ LUIZ TYLLI para substituir, nos casos de férias, 

Ana Paula
Realce


