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 HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS   
  PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019 
 PROCESSO Nº 1927/2018 
 OBJETO:  Contratação de empresa para prestação de serviços médicos na área de  ORTO-
PEDIA,  para o Complexo Hospitalar Prefeito Edvaldo Orsi, unidade integrante da autarquia 
pública municipal Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar
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 Diretoria Jurídica, Área Técnica e 
Senhor (a) Pregoeiro (a),  resolvo: 
 HOMOLOGAR  o  Pregão Presencial nº11/2019,  bem como  ADJUDICAR  e  AUTORI-
ZAR  a despesa a favor da empresa abaixo especifi cada:
 Sociedade de Apoio Humanitário e Desenvolvimento dos Serviços de Saúde - SHDSS, 
 no valor total de R$3.484.999,92 (Três milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, nove-
centos noventa e nove reais e noventa e dois centavos). 
A Rede Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de correio eletrônico, arqui-
vo contendo o Contrato para assinatura do representante legal da empresa, para posterior 
devolução em 02 (duas) vias assinadas, através de sedex no prazo de três dias corridos ou 
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 Expe-
diente, 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 julho de 2019 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 DECLARAÇÃO DE ITENS DESERTOS, FRACASSADOS 
E HOMOLOGAÇÃO   

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  062/2019 
 PROTOCOLO   Nº 0666/2019 
 OBJETO:  Registro de Preços de medicamentos (Cefazolina, Ceftazidima e outros). 
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório e ao disposto no art. 
43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 combinado com o art. 3º, inciso II, do De-
creto Municipal nº. 14.217/03 e nas observações feitas pelo senhor Pregoeiro, resolvo:
 1)  Informar que o pregoeiro declarou  DESERTOS  os itens 06 e 08 por não haver inte-
ressados na apresentação de propostas e  FRACASSADOS  os itens 02, 05, 09, 10, 11, 
12, 13, 14 e 16 por não haver propostas com preços em condições de aceitabilidade. 
 2) HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº 062/2019  adjudicando o objeto em epí-
grafe às Empresas abaixo especifi cadas:
 - Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação LTDA  para o item 15 
(R$ 2,78);
 -  Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA  para os itens 03 (R$ 9,40) e 
04 (R$ 9,40);
 - Cirúrgica São José LTDA  para o item 07 (R$ 7,95);
 - Blau Farmacêutica S.A.  para o item 01 (R$ 6,35).
A Rede Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de correio eletrônico, 
arquivo contendo a Ata de Registro de Preços para assinatura do representante legal 
da Empresa para posterior devolução em 02 (duas) vias assinadas, através de SEDEX 
no prazo de 03 (três) dias corridos e pessoalmente no prazo de 05 (cinco) dias corridos 
contados da data do envio do correio eletrônico ( e-mail ) encaminhado à Rede Mário 
Gatti na área de Expediente localizada no térreo do Complexo Administrativo Dr. 
René Penna Chaves Filho, à Avenida Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, 
CEP: 13036-902, Campinas/SP. 
 

 Campinas, 01 de agosto de 2019 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 Diretor Administrativo da Rede Municipal Dr. 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 72/2019 -  Prot. nº 0351/2019: 
Registro de Preços OPME (ortopedia); abertura das propostas dar-se-á às 09h00 do dia 
16/08/2019 e a disputa de preços dar-se-á às  09h15 do dia 16/08/2019. 2)  Pregão Ele-
trônico nº 73/2019 -  Prot. nº 0374/2019: Registro de Preços OPME (coluna); abertura 
das propostas dar-se-á às 09h00 do dia 16/08/2019 e a disputa de preços dar-se-á às 
 09h15 do dia 16/08/2019. 3) Pregão Presencial nº14/2019 -  Prot. nº0376/2019; Cont. 
emp.prest.serv. nas áreas multidisciplinares de Saúde Mental; abertura das propostas 
dar-se-á às  09h00 do dia 16/08/2019. Os interessados poderão retirar os Editais a partir 
do dia 06/08/2019 no site www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes ou pelo e-mail: licitacoes@
hmmg.sp.gov.br.
 

 Campinas, 05 de agosto de 2019 
 DR . MAURO JOSÉ SILVA ARANHA 

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

 AVISO DE RATIFICAÇÃO   
  ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 Protocolo nº 1192/2019 
 - Ciscre Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda,  para o item 01 no 
valor total de R$ 422,00 (Quatrocentos e vinte e dois reais);
 

 Campinas, 05 de agosto de 2019 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA DIRETOR  

 Diretor ? Presidente da Rede Municipal Dr. Mario Gatti, de Urgência, Emergência e Hospitalar 
  

 RESOLUÇÃO Nº007/2019   
   CONSIDERANDO    a necessidade de regulamentar, gerir e adequar o controle de frequên-
cia através de registro eletrônico de frequência da jornada de trabalho dos servidores em 
exercício junto à Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar;  
O Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar; no 
uso das suas atribuições legais,
 RESOLVE: 
 DO REGISTRO DE FREQUÊNCIA 
 Art. 1.  O registro de frequência dos servidores em exercício junto a Rede Municipal Dr. 
Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar se dará através de ponto eletrônico, regu-
lamentado através da presente Resolução.
 Art. 2.  Até a implementação total do sistema de registro eletrônico de ponto nas unidades 
da Rede Mário Gatti, poderá ser utilizado o sistema de registro eletrônico e o sistema de 
registro através de Atestado de Frequência conjuntamente, utilizando-se os registros compa-
rativos para fi ns de comprovação de cumprimento de jornada de trabalho, cabendo à Dire-

toria da Rede Mário Gatti determinar a data de encerramento do duplo controle e utilização 
exclusiva do sistema de registro eletrônico.
 Art. 3.  As intercorrências e inconsistências detectadas no período serão objeto de esclare-
cimento e orientação aos funcionários e chefi as, e somente as situações não sanadas serão 
objeto de descontos remuneratórios, a critério da Diretoria da Rede Mário Gatti.
 Parágrafo único.  A ausência de veracidade das informações contidas em atestado de fre-
quência ou declaradas pela chefi a e/ou pelo servidor caracteriza infração funcional, com 
refl exos penais, e dará ensejo à abertura de processo administrativo disciplinar em face do 
servidor e da chefi a, se o caso.
 Art. 4.  O controle de frequência, defi nição de escalas e horários de trabalho, fi scalização 
e gestão das intercorrências são responsabilidades da chefi a imediata, exercido, em casos 
de servidores que laborem junto a mais de uma unidade, conjuntamente pelas chefi as das 
referidas unidades.
 Art. 5.  Caberá à chefi a imediata proceder à justifi cativa de horas não apontadas em registro 
nas hipóteses descritas na presente Resolução, cabendo à Diretoria da Rede Mário Gatti a 
avaliação e decisão de aceitação ou rejeição da justifi cativa, quanto a hipóteses não elenca-
das no texto normativo.
 DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA 
 Art. 6.  Fica criado o sistema de compensação de jornada de trabalho para os servidores em 
exercício junto a Rede Mário Gatti, visando a adequação operacional do cumprimento de 
jornada de trabalho, observando os princípios da efi ciência, interesse público e economi-
cidade.
 Art. 7.  O Sistema de compensação de jornada de trabalho poderá ser utilizado pelo servidor, 
que deverá optar expressamente pela adesão ao sistema, com autorização da chefi a imediata 
e da Diretoria da Rede Mário Gatti, nas situações em que, por motivos não previstos na 
legislação como hipótese justifi cada, o servidor não completar a carga horária referente a 
sua jornada diária de trabalho, incluindo-se o total de horas não trabalhadas no sistema de 
compensação.
 Parágrafo primeiro . O sistema de compensação de jornada de trabalho também poderá ser 
utilizado para as situações em que o servidor exceda a carga horária diária de trabalho, utili-
zando a compensação das horas trabalhadas a mais, com horas a fruir em folgas, pré-acordadas 
com a chefi a imediata, dentro do prazo máximo de 12 (doze) meses.
 Parágrafo segundo . Para os servidores que trabalham em regime de plantões a soma da 
jornada diária de trabalho com as horas excedentes trabalhadas não poderá ultrapassar 24 
(vinte e quatro) horas; para os servidores que trabalham em turnos não poderá exceder 12 
(doze) horas diárias, e para os demais servidores não poderá exceder 02 (duas) horas diá-
rias, exceto para as profi ssões com jornadas especiais regulamentadas por lei, que seguirão 
regulamentação específi ca da profi ssão.
 Parágrafo terceiro . A Opção pelo sistema de compensação é incompatível com a remu-
neração de horas extras, sendo vedada a coexistência do sistema de remuneração por labor 
excepcional e compensação de jornada de trabalho prestada a maior ou a menor; salvo 
situações de exceção devidamente justifi cadas pela chefi a e autorizadas pela Diretoria da 
Rede Mário Gatti.
 Parágrafo quarto . É obrigatória a validação do registro eletrônico de ponto do servidor 
pela chefi a imediata, que será corresponsável pela veracidade dos apontamentos.
 Art. 8.  A utilização do sistema de compensação de jornada de trabalho implica em obriga-
ção de efetuar a compensação de horas não trabalhadas, dentro do prazo máximo de até 03 
(três) meses.
 Parágrafo único . O descumprimento da obrigação de compensar jornada não trabalhada 
implicará na efetuação dos descontos remuneratórios, com apontamento de faltas e/ou atra-
sos e perda de benefícios nos termos da lei.
 Art. 9.  A utilização do sistema de compensação de jornada de trabalho não poderá gerar 
desassistência ou prejuízos ao serviço público.
 Art. 10 . Somente podem ser inseridas como horas a compensar no sistema de compensação 
de jornada de trabalho quantidade de horas não excedente a metade da jornada mensal do 
servidor.
 Parágrafo primeiro.  O total de horas não trabalhadas que ultrapassar o limite inserto no  caput  
será considerado como falta ou atraso, aplicando-se os dispositivos legais vigentes. 
 Parágrafo segundo . A norma do  caput  não será aplicada em situações excepcionais justifi -
cadas pela chefi a e autorizadas pela Diretoria da Rede Mário Gatti.
 Art. 11.  É vedado faltar ao trabalho, sem prévia comunicação e autorização, para posterior 
compensação das faltas no sistema de compensação de jornada de trabalho, sendo o período 
anotado como falta injustifi cada.
 Art. 12.  Em caso de exoneração, demissão ou aposentadoria do servidor, o total de horas 
excedentes não fruídas em folgas será apontado para fi ns de rescisão contratual; o total de 
horas não trabalhadas e não compensadas será apontado para fi ns de desconto nas verbas 
rescisórias devidas ao servidor.
 DAS ENTRADAS ATRASADAS E SAÍDAS ANTECIPADAS 
 Art. 13.  Não será considerado como descumprimento de jornada de trabalho os atrasos ou 
saídas antecipadas que não excedam 15 (quinze) minutos cada, considerado para todos os 
fi ns como de efetivo exercício, desde que não ultrapassem o total de 15 (quinze) entradas 
atrasadas ou saídas antecipadas ao ano, considerando-se ano o período compreendido entre 
01 de janeiro a 31 de dezembro.
 Parágrafo único . Em situações excepcionais, devidamente justifi cadas pela chefi a, com 
apresentação de comprovação quando o caso, a chefi a imediata poderá abonar entradas atra-
sadas ou saídas antecipadas, desde que não habituais.
 Art. 14.  Para fi ns de compensação nos termos do disposto nos artigos 6 e seguintes da pre-
sente Resolução, serão considerados somente os minutos que ultrapassarem os 15 (quinze) 
minutos de tolerância sem obrigação de compensação nos termos do artigo anterior, respei-
tado o limite máximo anual.
 DA JORNADA DE TRABALHO, ESCALAS E INTERVALO PARA DESCANSO E 
ALIMENTAÇÃO 
 Art. 15.  Os servidores em exercício junto a Rede Mário Gatti com jornada diária de trabalho 
superior a 06 (seis) hora deverão fruir intervalo mínimo de 01 (uma) hora para descanso e 
alimentação, registrando pelo sistema de ponto eletrônico as entradas e saídas referentes 
ao intervalo.
 Parágrafo primeiro . Os servidores sujeitos a trabalho em regime de plantão, de 12 (doze) 
ou 24 (vinte e quatro) horas, deverão fruir intervalo para descanso e alimentação de, res-
pectivamente, 01 (uma) e 02 (duas) horas, podendo ser dispensado o registro eletrônico de 
entrada e saída dos intervalos, cabendo à chefi a da unidade estabelecer escala de reveza-
mento de horários para fruição do intervalo e fi scalizar seu efetivo e regular cumprimento.
 Parágrafo segundo.  É vedada a fruição de intervalo para descanso e refeição em horário 
que coincida com o fi nal do plantão.
 Art. 16.  O horário de entrada e saída dos servidores em exercício junto a Rede Mário Gatti 
, denominado escala de trabalho, será determinado pela chefi a, sempre que possível em 
comum acordo com o servidor, seguindo as necessidades da instituição, permitida a fl exibi-
lidade quanto aos horários de entrada e saída, desde que totalizem o cumprimento da jornada 
diária de trabalho designada ao servidor.
 DA TROCA DE PLANTÕES 
 Art. 17.  Servidores que trabalhem em regime de plantões poderão efetuar troca de plantão 
com colega, desde que previamente autorizado e registrado pela chefi a imediata, indicando 
o dia a ser trocado, com identifi cação dos servidores, anotando-se a alteração em escala de 
trabalho, comunicando-se à área de recursos humanos.
 Art. 18.  Aprovada e efetuada a troca de plantões, o servidor que solicitou a troca desobriga-
-se de laborar em seu dia anteriormente designado em escala, dia este que fi ca atribuído 
ao colega que o substituirá, fi cando, contudo, obrigado a comparecer ao trabalho na data 
indicada para reposição, que seria a data de plantão do colega.


