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te decisão, como análise das razões e fundamentação da decisão. 
Assim sendo, diante do que consta na fundamentação incorporada:
 1) DEFIRO  o recurso administrativo apresentado pela empresa  P.S. SERVIÇOS E 
ALIMENTAÇÃO EIRELI desclassificando  a empresa JOELZA E FÁTIMA GON-
ÇALVES MATOS-ME. 
 2)  Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, no Hospital 
Municipal Dr. Mário Gatti, localizado na Avenida das Amoreiras nº 233 - 1º andar 
do Complexo Administrativo, CEP: 13036-225, Parque Itália, em Campinas/SP, nos 
horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
 

 Campinas, 11 de março de 2019 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

 Diretor-Presidente da Rede Municipal Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 
  

 HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 
DE DESPESA   

  CARTA CONVITE Nº 01/2019 
 PROCESSO Nº 675/2018 
 OBJETO:  Contratação de empresa para manutenção de equipamentos gráfi cos e for-
necimento de peças.
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, nas observações 
feitas pela Comissão Permanente de Licitações, Área Técnica, Assessoria Jurídica e 
do 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,  resolvo: 
 HOMOLOGAR  a licitação em epigrafe ,  bem como  ADJUDICAR  e  AUTORIZAR  
a despesa a favor da empresa  TECMAN Comércio e Manutenção de Máquinas 
para Escritório LTDA. - ME  no valor total de  R$ 23.083,00  (vinte e três mil e oitenta 
e três reais). 
 

 Campinas, 08 de março de 2019 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

 Diretor-Presidente da Rede Municipal Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 
 DR. MAURO JOSÉ SILVA ARANHA 

 Diretor Adm. e Finan. da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA 

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão Eletrônico n. 2019/52  - Objeto: Fornecimento de papel A4 branco .  Recebi-
mento das propostas até às  8h do dia 02/04/2019 e início da disputa de preços dia 
02/04/2019 às 9h.  A informação dos dados para acesso e o edital poderão ser obtidos 
nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br ou na Gerência de Compras 
e Licitações das 8h às 12h e 14h às 17h.  
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão Eletrônico n. 2019/47  - Objeto:  Fornecimento de areia lavada  .  Recebi-
mento das propostas até às  8h do dia 26/03/2019 e início da disputa de preços dia 
26/03/2019 às 9h.  A informação dos dados para acesso e o edital poderão ser obtidos 
nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br ou na Gerência de Compras 
e Licitações das 8h às 12h e 14h às 17h.  
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
  

 JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS   
  Licitação Presencial n. 2019/02  - Objeto: Execução de Implantação de Setorização e 
Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água,  atra-
vés de Método Não Destrutivo - MND  pelo mesmo caminhamento da  rede de água 
 existente, e por novo caminhamento de rede,  pelo  sistema de furo direcional  e exe-
cução de ligações de água por  Método Não Destrutivo - MND ,  no Bairro Jd. Cneo, 
 no município de Campinas/SP, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos, 
máquinas e mão-de-obra,  financiada parcialmente com recursos da Caixa Econô-
mica Federal - Contrato OGU/PCJ - 0522522-65/2018.  Comunicamos o resultado 
do julgamento das propostas de preços das empresas participantes desta licitação, ven-
cedora do lote 1 a empresa DBO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. - EPP com o 
valor total de R$ 3.160.000,00. Fica aberto o prazo de até 5 dias úteis, ou seja, até o 
 dia 19.03.2019  às  17h , para apresentação de eventuais recursos. 
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 SETEC 
 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC 

 EXTRATO - ADITAMENTO DE CONTRATO 
  

  Nono Aditamento ao Contrato nº 26/2014; Protocolo nº  7218/2014;  Objeto:  Pres-
tação de serviços de consultoria técnica para assessoria à COMISSÃO DE LICITA-
ÇÕES DA SETEC no processo de licitação na modalidade de concorrência de con-
cessão do espaço público para instalação de relógios urbanos com marcação de hora e 
temperatura e outras informações, com exploração publicitária;  Contratada:  TB.aA 
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.;  CNPJ:  10.578.438/0001-05;  Licitação:  
Dispensada nos termos do Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93;  Vigência: 
 prorrogada por mais 06 (seis) meses, de 10/03/2019 a 09/09/2019;  Data da  assinatu-
ra:  08/03/2019; Ratifi cadas as cláusulas do contrato e aditamentos.
 

 Campinas, 08 de março de 2019 
 ARNALDO SALVETTI PALACIO JR. 

 PRESIDENTE DA SETEC 

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 PUBLICAÇÃO DE ATO DA MESA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2019/2020 

  
  ATO DA MESA Nº 05/2019  
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições pre-
vistas na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno,
Considerando a necessidade de normatização, gestão e controle do uso das chaves da 

Câmara Municipal de Campinas;
Considerando o disposto na Parte III do Manual de Gestão de Materiais e Patrimônio 
da Câmara Municipal de Campinas, que trata do inventário dos materiais permanen-
tes;
Considerando os arts. 71 e 76 da Resolução nº 886, de 17 de fevereiro de 2014, que 
tratam das competências e atribuições da Coordenadoria de Patrimônio e da Diretoria 
de Infraestrutura e Serviços, respectivamente;
R E S O L V E:
Art. 1º Compete à Coordenadoria de Segurança a gestão de controle das chaves dos 
portões e das portas das dependências da Câmara Municipal de Campinas. 
Art. 2º A Coordenadoria de Segurança deve ter a guarda de pelo menos uma chave dos 
portões e das portas de acesso principal de todas as dependências, setores e gabinetes 
da Câmara Municipal de Campinas, para uso por motivos de segurança e emergência.
Art. 3º É obrigação do servidor fazer bom uso das chaves que estejam sob sua res-
ponsabilidade.
Parágrafo único. Nos casos em que se caracterizar mau uso ou perda de chave, fi cará a 
cargo do responsável pela posse da chave providenciar nova cópia.
Art. 4º Para cumprimento deste Ato, o vereador poderá designar um servidor como 
responsável pelo gabinete por meio de memorando destinado à Presidência, para que 
esta notifi que a designação à Coordenadoria de Segurança.
Art. 5º No início do mandato do vereador, a Coordenadoria de Patrimônio e a Coorde-
nadoria de Segurança agendarão com ele ou com o servidor responsável pelo gabinete 
a data e o horário para a entrega das três chaves da porta de acesso principal e para a 
conferência da relação dos móveis pertencentes ao respectivo gabinete.
§ 1º Junto das chaves será entregue, pela Coordenadoria de Segurança, o Termo de 
Guarda e Responsabilidade das Chaves, com a descrição do tipo, do modelo e da 
quantidade de chaves entregues, o qual deverá ser conferido e assinado pelo vereador 
ou servidor responsável pelo gabinete. 
§ 2º O Termo de Guarda e Responsabilidade dos móveis pertencentes ao gabinete será 
entregue pela Coordenadoria de Patrimônio ao vereador ou servidor responsável, que 
deverão conferi-lo e assiná-lo.
Art. 6º Próximo ao fi nal do mandato do vereador, a Coordenadoria de Patrimônio e 
a Coordenadoria de Segurança agendarão, com o responsável pelo gabinete, a data 
e o horário para conferência e devolução das chaves de portas e de móveis sob sua 
responsabilidade.
Parágrafo único. Se o responsável pelo gabinete constatar a falta de alguma chave, 
deverá providenciar a sua reposição antes da data agendada para a devolução.
Art. 7º As chaves de portas pertencentes aos setores administrativos serão entregues 
pela Coordenadoria de Segurança ao responsável pelo setor e fi carão sob a responsa-
bilidade deste.
Art. 8º Os servidores dos gabinetes e dos setores administrativos serão responsáveis 
pela abertura e fechamento dos locais de trabalho.
§ 1º A abertura das salas será feita pela Coordenadoria de Segurança somente em caso 
de emergência e nos casos previstos no § 2º deste artigo.
§ 2º Se o gabinete ou o setor necessitarem da abertura de sala para execução de limpe-
za ou de manutenção fora do horário de expediente, a solicitação deverá ser feita por 
meio dos  menus  “Chamados de Limpeza” ou “Chamados de Manutenção Predial”, 
conforme o caso, do sistema de chamados GLPI da Câmara Municipal de Campinas, 
acessível pela intranet, com antecedência mínima de quarenta e oito horas.
§ 3º Os serviços referidos no § 2º deste artigo estarão sujeitos à disponibilidade de 
horário e confi rmação do setor competente.
Art. 9º Se houver problema com fechadura ou chave, deverá ser aberto um chamado 
por meio do  menu  “Chamados de Manutenção Predial” do sistema de chamados GLPI 
da Câmara Municipal de Campinas, acessível pela intranet.
Parágrafo único. Fica estritamente proibida aos gabinetes e setores administrativos a 
troca de fechadura e/ou de segredo.
Art. 10. Os casos omissos pertinentes a este Ato serão deliberados pela Presidência da 
Câmara Municipal de Campinas.
Art. 11. Publique-se.
Campinas, 06 de março de 2019.
 

 MARCOS JOSÉ BERNARDELLI 
 PRESIDENTE 

 RODRIGO LUIS DE BARROS ALMEIDA 
 PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

 APARECIDO DE CAMPOS FILHO 
 SEGUNDO-SECRETÁRIO 

  

 PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS DA MESA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2019/2020 

  
  PORTARIA DA MESA Nº 37/2019 
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com funda-
mento no inciso II do art. 24 da Lei Orgânica do Município, 
Considerando a necessidade do gozo de férias do servidor designado para o exercício 
da função gratifi cada de Diretor de Finanças,
RESOLVE:
Art. 1º Fica designado o servidor KLÉBER RAMIRO, matrícula nº 390, atualmente 
exercendo a Função Gratifi cada FG2, de Coordenador de Contabilidade, para ocu-
par interinamente a Função Gratifi cada FG4 de Diretor de Finanças durante o perío-
do de gozo de férias do servidor RONAN DOMINGUES VIEIRA, de 11/03/2019 a 
25/03/2019.
Art. 2º Dê-se ciência.
Art. 3º Publique-se.
Campinas, 07 de março de 2019.

 PORTARIA DA MESA Nº 38/2019 
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, com base no 
inciso II do art. 24 da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam exonerados, a partir de 1º de março de 2019, os funcionários em co-
missão a seguir relacionados, que prestam serviços na Presidência e em gabinetes de 
vereador:
I - PRISCILLA FIDALGO MORAIS PEREIRA, Assessor de Imprensa;
II - DANIELE DINIZ DA SILVA, Assessor de Apoio Político-Institucional de Gabi-
nete;
III - ANTÔNIO DE PÁDUA PEREIRA, Assessor de Apoio Político-Institucional de 
Gabinete;
IV - EDUARDO SHIRAKAWA, Assessor de Apoio Político-Institucional de Gabi-
nete;
V - RENATO CEZAR BUZO, Assessor de Gabinete;
VI - SUELY AGUIAR DE MATOS, Assessor de Gabinete;


