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 Protocolo nº1294/2018 
 - Sinnc - Soluções Ltda.,  para o item 01, no valor total de R$8.050.000,00 (Oito 
milhões e cinquenta mil reais).

 ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 Protocolo nº 0562/2019 
 - SALVATI & BATISTA LAB DE ANATOMIA PATOLÓGICA S S.,  para os itens 
01, 02, 03, 04, 05, e 06, no valor total de R$ 395.900,00 (trezentos e noventa e cinco 
mil e novecentos reais).

 ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 Protocolo nº 615/2019 
 - Solution Orthopedic Equipamentos Médicos Ltda,  para o item 01 no valor total 
de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

 Protocolo nº.1835/2018 
Ratifi co o ato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de circuito respira-
tório e válvulas exalatórias para uso em ventiladores da marca Draeger evita XL, com 
base no Artigo 25, I da Lei Federal n º 8.666/93.
 - Drager Indústria e Comércio Ltda.,  no valor total de R$108.568,46(Cento e oito 
mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

 Protocolo nº.355/2019 
Ratifi co o ato de inexigibilidade de licitação referente a manutenção de ureteroscópio com 
troca da unha da bainha de RTU, com base no Artigo 25, I da Lei Federal n º 8.666/93.
 - Russer Brasil Ltda EPP.,  no valor total de R$935,00 (Novecentos e trinta e cinco reais). 

 Campinas, 29 de abril de 2019 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA   
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2018 
 PROTOCOLO   Nº 1256/2018 
 OBJETO:  Contratação de empresa especializada na locação de veículos AMBULÂNCIA 
TIPO “B”, sem motorista, para atendimento dos serviços de transporte/remoção inter-hospi-
talar e pré-hospitalar de pacientes, para uso do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
- SAMU do município de Campinas, incluindo os serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, e demais serviços acessórios
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, 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, nas observações feitas pela Diretoria Jurídica, Área Técnica e da 
senhora Pregoeira,  resolvo: 
 HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº  68/2018,  bem como  ADJUDICAR  e  AUTORI-
ZAR  a despesa a favor da empresa abaixo especifi cada:
 - LOCAMEDI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, 
 para o item 01 no valor total de R$ 1.038.000,00 (um milhão e trinta e oito mil reais). 
 

 Campinas, 29 de abril de 2019 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS   
  PREGÃO PRESENCIAL Nº   04/2019 
 PROCESSO Nº 2230/2018 
 OBJETO:  Contratação de empresa para prestação de serviços de  CONDUÇÃO DE 
VEÍCULOS AUTOMOTORES , do tipo utilitário e de emergência.
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 pela Assessoria Jurídica, 
Diretoria Administrativa e Senhor Pregoeiro,  resolvo:   
 HOMOLOGAR  o  Pregão Presencial nº  04/2019,  bem como  ADJUDICAR  e  AU-
TORIZAR  a despesa a favor da empresa abaixo especifi cada:
 ÔMEGA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA , para o  Lote 01  no valor total de 
R$143.900,00 (Cento e quarenta e três mil e novecentos reais). 
A Rede Mário Gatti Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de correio 
eletrônico, arquivo contendo o Contrato para assinatura do representante legal da em-
presa, 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, 29 de abril de 2019 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 Acham-se abertas no Departamento de Compras da Rede Mário Gatti sito Avenida das 
Amoreiras, nº 233 1º andar, Parque Itália, Campinas/SP, fone: (19) 3772-5815 e 3772-
5708 as licitações a seguir:  1)  Pregão Eletrônico nº 28/2019  -  Prot. nº 1691/2018: 
Registro de Preços Mat. Hosp. (adesivo tissular e outros); abertura das propostas dar-
-se-á às 09h00 do dia 13/05/2019 e a disputa de preços dar-se-á às  09h15 do dia 
13/05/2019 .  2)  Reabertura   Pregão Eletrônico nº 105/2018  -  Prot. nº 1819/2018: 
Registro de Preços Mat. Hosp. (cateter e outros); abertura das propostas dar-se-á às 
09h00 do dia 14/05/2019 e a disputa de preços dar-se-á às  09h15 do dia 14/05/2019 . 
 3)  Pregão Eletrônico nº 27/2019  -  Prot. nº 2070/2018: Registro de Preços de Mat. 
Hosp. (cateter peritoneal e outros); abertura das propostas dar-se-á às 09h00 do dia 
15/05/2019 e a disputa de preços dar-se-á às  09h15 do dia 15/05/2019 . Os interessa-
dos poderão retirar os Editais a partir do dia 30/04/2019 no site www.hmmg.sp.gov.br/
licitacoes ou pelo e-mail: licitacoes@hmmg.sp.gov.br. 

 Campinas, 29 de abril de 2019 
 DR. MÁRIO SÉRGIO ROLIM ZAIDAN 

 Diretor Interino 

 QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE 
PAGAMENTOS   

 A Instituição Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospi-
talar, criada pela Lei complementar nº 191 de 08 de março de 2018, vem justifi car 
a Quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos da fonte de recurso 0005.300007, 
conforme preconiza o Artigo 5º Lei 8666/1993, mediante razões de relevante inte-
resse público, para que não haja desassistência dos serviços, por se tratar de despe-
sa emergencial, relativa ao Complexo Hospital Edivaldo Orsi - Hospital Ouro Ver-
de, em conformidade com os Decretos nº. 19700/01/12/2017 e 19701/05/12/2017, 
que delegou ao Hospital Municipal Dr. Mario Gatti, a atribuição de manter e/ou 
promover novas contratações e compras. O custeio para este evento advém de 

recursos fi nanceiros do Tesouro Municipal. Vencimento em 26/04/2019 - Works 
Informática Comercial Ltda. - R$ 16.822,00
 

 Campinas, 29 de abril de 2019 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 SETEC 
 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC 

 EDITAL DE COMUNICAÇÃO Nº 02/2019   
 Para conhecimento público, a SETEC comunica que a empresa  Lucas Hungria Ma-
chado da Silveira ME  tem o interesse de instalar  parklet  neste Município, nos termos 
do Decreto nº 19.742/2018, em local confrontante com o imóvel da Rua Culto à Ci-
ência, 422, bairro Botafogo, CEP 13020-060. Assim,  fica aberto o prazo de 10 (dez) 
dias úteis , contados a partir da data da presente publicação, para eventuais manifesta-
ções de interesse ou de contrariedade em relação à instalação.
 

 Campinas, 29 de abril de 2019 
 ARNALDO SALVETTI PALACIO JR. 

 PRESIDENTE DA SETEC 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2019 
 CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2015 

 A SETEC - Serviços Técnicos Gerais, através da Divisão de Recursos Humanos 
CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, a comparecerem no dia 06/05/2019- 
segunda-feira, as 14hs, à Praça Voluntários de 32 s/nº, Bairro Swift, Campinas- SP, 
para defi nição a respeito do preenchimento da vaga.
Cargo: Agente de Apoio Operacional
Class.Nº - -Nome - Documento nº
07º - Maria Inês de Alencar - 135765882-SP
08º - Igor Fernando Alves Nogueira - 382584946-SP
09º - Rafael Rizzato - 375559784-SP
10º - Elias Jeckson Soares da Costa - 42796289-4-SP
Os candidatos deverão comparecer com documento original de identidade - RG. O não 
comparecimento na data e horário mencionado acima implicará em recusa da nomea-
ção, perdendo os direitos legais decorrente da classifi cação. Somente será permitida a 
presença do convocado (a) na reunião. 

 Campinas, 29 de abril de 2019 
 ARNALDO SALVETTI PALACIO JUNIOR 

 PRESIDENTE 

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2019   

 Protocolo CMC-ADM-2019 Nº 00006 - Pregão Eletrônico nº 04/2019 - Interessado: 
Câmara Municipal de Campinas - Fornecedor: João Mendonça Fahl Emporio - EPP 
- CNPJ: 50.046.291/0001-27 - Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios para 
Coff ee Breaks de capacitações, treinamentos e eventos promovidos pela ELECAMP, 
nos termos especifi cados no Anexo I - Termo de Referência. Valores Unitários - Suco 
de Frutas (R$8,29 o litro); Pão de queijo assado (R$42,50 o kg); Bolo com peso mí-
nimo de 1kg (R$26,91); Petit Four (R$35,00 o kg), todos nas especifi cações e termos 
da Ata de Registro de Preços; - Assinatura: 26/04/2019 - Prazo: 12 meses, contados 
da data de sua assinatura.
 

  

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

  ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 38/2019 
O Presidente da Câmara Municipal de Campinas, Sua Excelência o Senhor Marcos 
José Bernardelli, no uso das atribuições de seu cargo,
Considerando a necessidade de fi scalização e gestão da execução dos termos contratu-
ais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas;
R E S O L V E:
Art. 1ºA servidora NELY ALVES MONTEIRO fi ca designada para acompanhar e fi s-
calizar a execução da Ata de Registro de Preços nº 02/2019, celebrado com a empresa 
João Mendonça Fahl Emporio - EPP, tendo como objeto o fornecimento de gêneros 
alimentícios para Coff ee Breaks de capacitações, treinamentos e eventos promovidos 
pela ELECAMP - Escola do Legislativo de Campinas.
Art. 2º A servidora ora designada terá plenos poderes para discutir problemas relati-
vos ao fornecimento de materiais/prestação de serviços e ao contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências observadas e determinando o que for necessário 
à sua regularização.
Parágrafo único. A servidora deverá solicitar a seu superior as decisões e providên-
cias que ultrapassarem sua competência, em tempo hábil para a adoção das medidas 
necessárias.
Art. 3ºA servidora será responsável pelo envio da ordem de fornecimento/serviço e 
pelo seu recebimento, devendo atestá-lo nas respectivas notas fi scais. 
Art. 4º A servidora deverá zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais 
assumidas e pela qualidade dos materiais fornecidos/serviços prestados, tendo conhe-
cimento de todo o teor do ajuste e, se for o caso, do termo de referência.
Parágrafo único. Os documentos relativos ao contrato serão encaminhados à servidora 
por e-mail pela Central de Contratos e Convênios.
Art. 5º Caso haja necessidade, a servidora deverá protocolar nova Requisição Unifi -
cada de Materiais e Serviços - RUMS, observando os procedimentos e prazos estabe-
lecidos no Manual de Orientação para Requisição de Materiais e Serviços - MORMS, 
de maneira que não haja descontinuidade no fornecimento ou serviço. 
Art. 6ºA servidora DANIELLE SMITH BALLONI fi ca designada para substituir a 
servidora titular a que se refere o art. 1º nos casos de férias, ausências ou impedimen-
tos.Fls. 01/02
Art. 7º A servidora BRUNA MENDES BUSO fi ca designada para substituir as ser-
vidoras titular e suplente a que se referem os arts. 1º e 6º nos casos excepcionais de 
ausência simultânea.
Art. 8º O servidor JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES fi ca designado como 
gestor titular, e o servidor GUILHERME JOSÉ AROUCA FORNARI, como gestor 
auxiliar do ajuste a que se refere o art. 1º, de acordo com o art. 49 da Resolução nº 
886, de 17 de fevereiro de 2014, que trata das atribuições da Central de Contratos e 
Convênios da Câmara Municipal de Campinas.
Parágrafo único. Na ausência do gestor titular, o auxiliar assumirá a gestão do ajuste.
Art. 9º Dê-se ciência aos envolvidos.


