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Março - 11 - Sede do CF
Abril - 12 - Sede do CF
Maio - 10 - Sede do CF
Junho - 10 - Sede do CF
Julho - 15 - Sede do CF
Agosto - 12 - Sede do CF
Setembro - 09 - Sede do CF
Outubro - 07 - Sede do CF
Novembro - 11 - Sede do CF
Dezembro - 09 - Sede do CF
 

 Campinas, 23 de maio de 2019 
 ALEXANDRE AUGUSTO CECCON 
 Presidente do Conselho Fiscal do CAMPREV 

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI - HMMG 

 DECLARAÇÃO DE ITENS DESERTOS, 
FRACASSADOS E HOMOLOGAÇÃO   

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  114 /2018 
 PROTOCOLO   Nº 1399/2018 
 OBJETO:  Registro de Preços de medicamentos diversos (Sais para reidratação oral 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 Decreto Munici-
pal nº. 14.217/03 e nas observações feitas pelo Senhor (a) Pregoeiro (a) , resolvo:
 1)  Informar que o (a) pregoeiro (a) declarou  DESERTOS  os itens 05, 06, 13, 14, 15, 
16, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 e 34 por não haver interessados na apresentação de pro-
postas e  FRACASSADOS  os itens 02, 04, 08, 10, 22, 31, 32, 33, 38, 40, 41 e 42 por 
não haver propostas com preços em condições de aceitabilidade.
 2) HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº 114/2018  adjudicar o objeto em epígrafe, 
às empresas abaixo especifi cadas:
 - Pontamed Farmacêutica Ltda.  para os itens 35 (R$0,3306) e 36 (R$0,3306) ;
 - Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.  para os itens 07 (R$0,06) , 09 (R$0,27) , 21 
(R$0,20) e 37 (R$0,58) ;
 - Partner Farma Distribuidora de Medicamentos Eireli - ME.  para os itens 11 
(R$0,07) , 12 (R$0,07) , 17, (R$0,21) e 18 (R$0,21) ;
-  Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.  para os itens 25 (R$26,60) e 
39 (R$1,06) ;
 - Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.  para os itens 01 (R$0,59) e 03 (R$9,49) ;
 - Promefarma Representações Comerciais Ltda.  para os itens 23 (R$20,65) , 24 
(R$20,65) , 43 (R$0,76) e 44 (R$0,76) .
 A Rede Municipal Dr. Mário Gatti enviará para as licitantes vencedoras, 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 três dias corridos ou pessoalmente no prazo de 05 (cinco) 
dias corridos contados da data do envio do correio eletrônico ( e - mail ) , encaminhado 
a Rede 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, 27 de maio de 2019 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 PORTARIA REDE MGATTI Nº0013/2019   
  Coordenador e Preceptor do Programa de Residência Multiprofissional em Saú-
de HMMG 
O Diretor-Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e 
Hospitalar, no uso de suas atribuições legais,
 DETERMINA: 
Faço saber que será mantido os Preceptores e Coordenador do Programa de Resi-
dência Multiprofissional em Saúde do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti , para 
o período 01 de março 2019 a 1 de julho de 2019. Com efeitos retroativos a partir de 
01/03/2019, já que o processo seletivo vigente expirou em 28/02/2019, revogadas 
disposições contrárias.
 Coordenador do Programa de Residência Multiprofissional 
Elaine Cristina de Oliveira Valério Camargo - matricula 109.864-0 
 Enfermeiro Preceptor SAD Sul 
Julimar Fernandes de Oliveira - matricula 121.181-1
 Enfermeiro Preceptor CS São José 
Adriana Cerezer Coelho Dante - matricula 132.012-2
 Enfermeiro Preceptor HMMG  
Ana Elisa Nardo - matricula 127.644-1
 Fisioterapeuta Preceptor do CRR-Sousas 
Kelly Fiedler Choi - matricula 125.655-6
 Fisioterapeuta Preceptor do SAD Sul 
Larissa Tonetto Castelo Branco - matricula 125.660-2
 Nutricionista Preceptor do HMMG 
Daniela Cristina Arengui - matricula 109.949-3
 Nutricionista Preceptor CRR-Sousas 
Ana Alice Falson de Souza - matricula 63.897-8
 

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

 Presidente da Rede Mario Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 
  

 PORTARIA REDE MGATTI Nº0014/2019 
 Comissão de Padronização e Pré-qualifi cação de Materiais e Equipamen-
tos Médico-hospitalares da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, 

Emergência e Hospitalar 
 O Diretor-Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e 
Hospitalar, no uso de suas atribuições legais,
 DETERMINA: 
Art. 1º. Nomear, à partir de 30/05/2019, os seguintes servidores para compor a  Comissão 
de Padronização e Pré-qualificação de Materiais e Equipamentos Médico-hospitalares  
da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, para o biênio 
2019-2020:
 Nomear , a partir de  30 de maio de 2019 , o  Sr. Carlos Henrique Mamud Arca , como 
membro da Comissão de Padronização e Pré-qualifi cação de Materiais e Equipamen-
tos Médico-hospitalares da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e 
Hospitalar. Nomear , a partir de  30 de maio de 2019 , a  Sra. Ivani Genghini Nicoletti , 
como membro da Comissão de Padronização e Pré-qualifi cação de Materiais e Equipa-
mentos Médico-hospitalares da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência 
e Hospitalar. Nomear , a partir de  30 de maio de 2019 , a  Sra. Christiane Ambrósio Nasci-

mento , como membro da Comissão de Padronização e Pré-qualifi cação de Materiais e Equi-
pamentos Médico-hospitalares da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência 
e Hospitalar. Nomear , a partir de  30 de maio de 2019 , a  Sra. Deise Barbieri Finatti , como 
membro da Comissão de Padronização e Pré-qualifi cação de Materiais e Equipamentos Mé-
dico-hospitalares da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar. 
 Nomear , a partir de  30 de maio de 2019 , o  Sr. Pablo de Almeida Mansano , como 
membro da Comissão de Padronização e Pré-qualifi cação de Materiais e Equipamen-
tos Médico-hospitalares da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência 
e Hospitalar. 
Art. 2º. A presente portaria não acarretará efeitos pecuniários e entra em vigor na data 
de sua publicação.
 

 Campinas, 30 de maio de 2019 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

 Presidente da Rede Mario Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 
  

 RESOLUÇÃO Nº004/2019   
  A Diretoria da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hos-
pitalar 
 RESOLVE 
 Art. 1º- Fica autorizada a inscrição de veículos particulares de propriedade de servi-
dor municipal em exercício junto à Rede Mário Gatti em Regime de Quilometragem 
instituído pela Lei Municipal nº. 7.510/93, nos termos da regulamentação efetuada na 
presente Resolução.
 Art. 2º . A inscrição de veículo é condicionada a sua utilização para prestação de ser-
viço público, em razão das atribuições próprias do cargo, função ou atividade que 
ocupem de caráter externo e que necessitem para o seu desempenho, de transporte 
fornecido pela Administração.
 § 1º A inscrição deferida no artigo vincula-se ao cargo ou função e não ao servidor.
 § 2º Para fi ns deste Regulamento considera-se servidor aquele admitido no serviço 
público, seja qual for o regime jurídico a que esteja vinculado.
 § 3º A retribuição ao servidor tem caráter de indenização, não constituindo vantagem 
pessoal para qualquer efeito.
 § 4º A quilometragem máxima mensal estabelecida a ser percorrida é de 1.500 km (um 
mil e quinhentos quilômetros), por veículo inscrito.
 § 5º A quilometragem que exceder ao limite arbitrado na forma prevista na lei, com 
suas alterações, poderá será pago mediante justifi cativa fundamentada e autorizada 
pelo Presidente da Rede Mário Gatti.
 Art. 3º- A retribuição pecuniária será estabelecida de conformidade com o valor do 
quilômetro rodado, resultante da somatória do custo fi xo mensal mais o custo variável 
do veículo referência, categoria sedan, automóvel, 05 ocupantes, FIAT MILLE FIRE 
3p, obtido da planilha de custo elaborada com base em informações da metodologia de 
cálculo extraída originalmente da revista especializada Transporte Moderno, adaptada 
e calculada pela Coordenadoria de Finanças da Rede Mário Gatti.  
 § 1º A atualização do valor do quilômetro rodado será efetuada anualmente, de acordo 
com os valores a serem calculados pela Coordenadoria de Finanças.  
 § 2º Considera-se, para os efeitos de início da contagem do prazo anual de atualização 
a data de publicação da presente Resolução.  
 § 3º O valor do quilômetro rodado e sua atualização serão determinados pela Diretoria 
Administrativa da Rede Mário Gatti por meio de ordem de serviço expedida pelo 
titular da pasta ou outrem por ele delegado.
 § 4º A Diretoria Administrativa da Rede Mário Gatti determinará outro veículo que 
atenda às exigências estabelecidas em Lei, na hipótese de interrupção da fabricação 
do modelo utilizado como referência no caput .  
 Art. 4º- Verifi cada a falsidade de informação prestada. para registrar o veículo e para 
receber a retribuição correspondente, responderá o servidor civil, penal e administra-
tivamente.
 Art. 5º- É vedado ao servidor municipal inscrito no Regime de Quilometragem utilizar 
veículos ofi ciais ou locá-los de empresas prestadoras de serviços de transportes, para 
o desempenho de suas funções, salvo se ocorrer a impossibilidade do uso do veículo 
próprio em decorrência de acidentes, manutenção preventiva ou corretiva ou danos 
irrecuperáveis. o que deverá ser comprovado.
 Parágrafo único- O Regime de Quilometragemnão será devido em períodos de afas-
tamento do servidor, diante de sua natureza indenizatória.
 Art. 6º- É vedado ao servidor municipal, na condição de inscrito no Regime de Quilo-
metragem, permitir que outro servidor conduza seu veículo.
 Art. 7º- As concessões e revalidações de inscrições serão condicionadas à disponibili-
dade orçamentária da respectiva unidade.
 Art. 8º- O veículo inscrito deverá ser compatível com a natureza do trabalho prestado pelo 
servidor, independentemente de marca ou tipo.
 Art. 9º- A Rede Mário Gatti não responderá por encargos e responsabilidades decorrentes 
da propriedade e uso do veículo.
 Art. 10- O veículo inscrito deverá ser de propriedade do servidor e estar com a documenta-
ção regularizada.
 Parágrafo único- Se o veículo for de propriedade de cônjuge ou de familiares, a sua utiliza-
ção será permitida mediante autorização expressa do proprietário.
 Art. 11- O veículo inscrito deverá estar em boas condições de uso, obrigando-se seu proprie-
tário a mantê-lo em perfeito estado de funcionamento.
 § 1º O hodômetro deverá estar em condições de registrar a quilometragem percorrida.
 § 2º A Diretoria Administrativa poderá exigir, para vistoria e em qualquer época, a apresen-
tação dos veículos inscritos no Regime de Quilometragem.  
 Art. 12- A substituição do veículo inscrito deverá ser comunicada ao órgão responsável pelo 
gerenciamento, no prazo de 24 h. (vinte e quatro horas) para regularização do cadastro.
 Art. 13- O servidor cujo veículo estiver inscrito no Regime de Quilometragem perce-
berá, mensalmente, a importância correspondente obtida da multiplicação do número 
de quilômetros comprovadamente percorridos em serviço, pelo valor do quilômetro 
rodado, fi xado por ordem de serviço, expedida pela Diretoria Administrativa.
 Art. 14- O pedido de inscrição do veículo será feito em formulário específi co, enca-
minhado para a Diretoria Administrativa, devidamente protocolado, que avaliará o 
pedido, deferindo-o ou indeferindo-o.
 Parágrafo primeiro- Do indeferimento do registro da inscrição ou sua revalidação 
caberá recurso, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, às autoridades superiores.
 Parágrafo segundo- Será parte integrante do pedido de inscrição:
 I - fotocópia do certifi cado de registro e licenciamento do veículo;
 II - atestado de uso do veículo (AUV).
 Art. 15- Compete à chefi a do servidor que solicitar inscrição:
 a) pronunciar-se sobre a conveniência da inscrição e da necessidade do veículo para o 
exercício das funções e atividades do servidor;
 b) atestar que o veiculo a ser inscrito satisfaz às exigências da presente Resolução;
 c)a testar, através de “atestado de uso do veículo - AUV “, com que frequência o inte-
ressado faz uso desse tipo de transporte, no desempenho do cargo, função ou atividade.
 Art. 16- Quanto ao uso de veículo no Regime de Quilometragem, compete à chefi a do ser-
vidor solicitante:

cibeleperes
Realce


