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 Solicitamos, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir da publicação desta convo-
cação, a apresentação de correções necessárias em planta,  especialmente o desenho 
dos fragmentos 01 e 04 unifi cados,   para prosseguimento da análise  . 
 Favor entrar em contato com o Eng. Agrônomo Carlos através do telefone 2116-8485, 
de segunda a sexta-feira, das 08:30h às 12:00h, para agendar atendimento. 
 

 Campinas, 29 de janeiro de 2020 
 CARLOS EDUARDO DE S. MARTINS 

 Eng. Agrônomo 
   

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação LAO: 201900  1022 
 INTERESSADO:  ESME USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA ME 

A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os 
seguintes documentos, a serem anexados no sistema  online , no prazo de 20 (vinte) 
dias:
- A empresa deverá atualizar a relação de equipamentos no sistema LAO incluindo 
todos os utilizados no processo produtivo;
- A empresa deverá atualizar, no sistema LAO, a relação de resíduos sólidos gerados 
no processo produtivo, incluindo: embalagens vazias de óleo e panos contaminados. 
Deveráser indicada no sistema a destinação fi nal ambientalmente adequada para cada 
resíduo, além de anexar os documentos comprobatórios desta destinação.

 Solicitação LAO: 201900  1075 
 INTERESSADO : TOGAWA FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA - EPP 

A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os 
seguintes documentos, a serem anexados no sistema  online , no prazo de 20 (vinte) 
dias:
- A empresa deverá atualizar a relação de equipamentos no sistema LAO incluindo 
todos os utilizados no processo produtivo;
- Documentos comprobatórios (fotos) da instalação de telas protetoras nos ralos de 
drenagem localizados na área dos fundos da empresa;
- Documentos comprobatórios (fotos) da instalação de sistema de contenção no local 
de armazenamento dos resíduos de óleo usado;
- A empresa deverá atualizar, no sistema LAO, a relação de resíduos sólidos gerados 
no processo produtivo, incluindo: resíduos de óleo usado, embalagens vazias de óleo 
e de produtos químicos e panos/estopas contaminados. Deverá ser indicada no sistema 
a destinação fi nal ambientalmente adequada para cada resíduo, além de anexar os 
documentos comprobatórios desta destinação.

 Solicitação LAO: 201900  1094 
 INTERESSADO : MG COM  É  RCIO E PRESTA  ÇÃ  O DE SERVICOS GR  Á  FI-
COS LTDA 

A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os 
seguintes documentos, a serem anexados no sistema  online , no prazo de 20 (vinte) 
dias:- Documento comprobatório da entrada no processo de licenciamento ambiental 
da área ampliada e utilizada pela empresa;
- A empresa deverá atualizar a relação de equipamentos no sistema LAO incluindo 
todos os utilizados no processo produtivo;
- Documentos comprobatórios (fotos) da inutilização do tanque de lavagem dos equi-
pamentos com resíduos de cola. Os resíduos oriundos dos processos de limpeza dos 
equipamentos com cola devem ser recolhidos e encaminhados para a destinação fi nal 
ambientalmente adequada. A destinação fi nal deve ser comprovada através de docu-
mentos ofi ciais.

Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com o 
técnico. Fone 2116-0573.
 

 Campinas, 29 de janeiro de 2020 
 MÁRIO JORGE BONFANTE LANÇONE 

 ENGENHEIRO AMBIENTAL 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CEASA 
  CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO 
  

  DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º  236/2019  - PROTOCOLO SEI N.º 
 2019.00000867-74-  CONTRATO N.º  002/2020-  CONTRATADA   : SIG - SOLUÇÕES 
INTEGRADAS EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA . -  CNPJ Nº 04.387.276/0001-
25 .  -   OBJETO:   P restação de serviços de consultoria para elaboração do mapeamento 
de riscos e implantação da área de COMPLIANCE na Ceasa/Campinas. -  VALOR:  O 
valor total é representado pela importância de R$ 48.500,00.-  VIGÊNCIA: Iniciando-
-se  em  03/02/2020 e se encerrando  em  01/06/2020 . 
 

 WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA 
 PRESIDENTE CEASA CAMPINAS  

 COMUNICADO 
  

 Ante ao requerimento da Presidência da Comissão de Sindicância, a Diretoria Execu-
tiva da Central de Abastecimento de Campinas S.A. - CEASA/CAMPINAS, autoriza 
a suspensão dos trabalhos a serem realizados através da portaria nº 002/2019, pelo 
prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser renovado por igual período. 
 

 WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA 
 DIRETOR PRESIDENTE 

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

 HOMOLOGAÇÃO 
  

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 
 PROCESSO Nº 1610/2019   

 OBJETO:  Registro de Preços de material hospitalar (luva cirúrgica estéril). 
  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, 
Senhor Pregoeiro e Área Técnica,  resolvo: 
 1)  Informar que o pregoeiro declarou  FRACASSADOS  os itens 02, 04, 06, 08, 10, 12 
e 24 por não haverem propostas com preços em condições de aceitabilidade.
 2) HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 005/2020  adjudicando o objeto em epí-
grafe às empresas abaixo especifi cadas:
 - MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
EIRELI - EPP,  para os itens: 13 (R$4,90), 14 (R$4,90), 15 (R$4,90), 16 (R$4,90), 17 
(R$4,90), 18 (R$4,90), 19 (R$4,90), 20 (R$4,90), 21 (R$4,90) e 22 (R$4,90).
 - DCB DISTRIBUIDORA CIRÚRGICA BRASILEIRA LTDA,  para o item: 11 
(R$0,89).
 - C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A,  para o item: 23 (R$0,20).
 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.,  para os itens: 01 (R$0,81), 03 
(R$0,81), 05 (R$0,81), 07 (R$0,81) e 09 (R$0,81).
  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 três dias corridos ou pessoalmente no prazo de 05 (cinco) dias corridos 
contados da data do envio do correio eletrônico ( e-mail ), encaminhado à Rede Muni-
cipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, na Área de Expediente, 
localizado no térreo do Complexo Administrativo, à Av. Prefeito Faria Lima nº 340, 
Bairro Parque Itália, CEP: 13036-902, Campinas/SP. 
 

 Campinas, 27 de janeiro de 2020 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

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

 CERTIDÃO DE INTEIRO E PARCIAL TEOR 
  

 De acordo com a solicitação formulada pela Sr.ª FATIMA APARECIDA BALTAZAR, 
por meio do protocolado nº 2020/10/848, da Certidão do protocolado 2017/10/23262, 
protocolado nº 2020/10/850 da Certidão do protocolado 2018/10/33846, proto-
colado nº 2020/10/849 da Certidão do protocolado 2018/10/35015, protocolado nº 
2020/10/851 da Certidão do protocolado 2019/10/164, protocolado nº 2020/10/852 
da Certidão do protocolado 2019/10/18474, protocolado nº 2020/10/854 da Cer-
tidão do protocolado 2019/10/19955, protocolado nº 2020/10/856 da Certidão do 
protocolado 2016/70/3417, protocolado nº 2020/10/847 da Certidão do protocolado 
2019/10/29711, decido pelo  deferimento integral das Certidões,  nos termos do De-
creto nº 18.050 de 01/08/2013.
 

 Campinas, 29 de janeiro de 2020 
 MAURO JOSE SILVA ARANHA  

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

 IMA 
  INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA 

 CONVOCAÇÃO 
 Concurso Público 01/2019 

 Convocamos o Sr.  ANDREW FRANCISCON RODRIGUES , portador do  RG: 
32.715.679-X , a comparecer no prazo máximo de 05 dias úteis, a contar da data de 
publicação desta convocação, na Informática de Municípios Associados S/A - IMA, 
situada à Rua Bernardo de Sousa Campos, nº 42 - Praça Dom Barreto - Bairro Ponte 
Preta - Campinas - SP, para tratar de sua admissão ao cargo  Técnico em Tecnologia 
da Informação I - Infraestrutura , para o qual foi aprovado em  1º  lugar no Concurso 
Público  IMA 01/2019  desta empresa, sob pena de ser entendido o seu não compareci-
mento no prazo determinado como desistência da vaga. 

 Campinas, 29 de janeiro de 2020 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 SANASA 
  SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA 

 HOMOLOGAÇÃO 
  

 PREGÃO ELETRÔNICO N. 285/2019 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA AQUISIÇÃO DE TANINO .  Comunicamos a homologação do objeto do 
pregão pelo preço total à empresa INOVAMAX PRODUTOS QUÍMICOS E SOLU-
ÇÕES AMBIENTAIS LTDA. Lote 1: R$ 118.000,00, pelo período de 12 meses. 
  
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 REABERTURA DE PRAZO 
  

  Pregão Eletrônico n. 2020/06  - Objeto:  Fornecimento de cadeiras fixas e gira-
tórias.  Fica  REABERTO  o prazo para recebimento das propostas até às  8h do dia 
12/02/2020 e início da disputa de preços dia 12/02/2020 às 9h.  A informação dos 
dados para acesso e o  novo  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 
  

   

 RESUMO DE ADITAMENTO 
  

  Aditamento n. 03 ao Contrato 2017/6389 ; Contratada:  Athayde Assessoria e Con-
sultoria Ltda .   CNPJ: 24.031.989/0001-69 Objeto: serviços elaboração de cálculos 
judiciais. Prorrog. Vig.: 12 meses a partir de 25/01/2020. Valor: R$ 39.900,00.
 Aditamento n. 02 ao Contrato 2019/6826 ; Contratada:  Norte Sul Hidrotecnologia 
e Comércio Ltda .    CNPJ: 38.980.710/0001-06. Objeto: serviços de geatão de per-
formance. Prorrog. Vig.: 12 meses a partir de 21/01/2020. Preço: reajuste de 1,7%. 
Valor: R$ 6.941.074,71.
 Aditamento n. 02 ao Contrato 2018/6566 ; Contratada:  Tim SA .    CNPJ: 
02.421.421/0001-11 Objeto: serviços telefonia móvel. Prorrog. Vig.: até 09/01/2020. 
Valor: R$ 548.882,52.
 Aditamento n. 01 ao Contrato 2017/6390 ; Contratada:  Kladann Informática Com. 
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