Campinas, terça-feira, 28 de abril de 2020

SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV.
SUSTENTÁVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
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decorrente, no valor total de R$ 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS).
Publique-se haja vista o teor do preceito insculpido no "caput" do artigo 26 da Lei Federal
nº 8666/93.
Campinas, 27 de abril de 2020

DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA
Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mario Gatti, de Urgência, Emergência e Hospitalar

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Comunique-se
Solicitação LAO: 2020000283
INTERESSADO: SHP BRASIL EIRELI
A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os
seguintes documentos, a serem anexados no sistema online, no prazo de vinte dias:Comprovante do plantio de 06 mudas de espécies arbóreas nativas regionais no passeio público frontal ao empreendimento, conforme exigência técnica n° 10 da Licença
Prévia e de Instalação 070/2020-IV.
Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor entrar em contato com o técnico via e-mail
Campinas, 27 de abril de 2020

MÁRIO JORGE BONFANTE LANÇONE
ENGENHEIRO AMBIENTAL

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E
AUTARQUIAS
HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI
HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI - HMMG

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020
PROTOCOLO Nº HMMG.2020.00000060-10
OBJETO: Registro de Preços de medicamento Sevoﬂurano com comodato de vaporizadores.
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, Pregoeiro(a) e Área Técnica, resolvo HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº
026/2020 adjudicando o objeto em epígrafe a empresa BAXTER HOSPITALAR
LTDA, item01 (R$ 1,14).
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 de 01 (uma) via assinada, 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 Municipal 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, 23 de abril de 2020

RATIFICAÇÃO
SEI HMMG.2020.00000368-57
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações da
Procuradoria Jurídica (docs.2424692)
RATIFICO a contratação direta da empresa AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI e CNPJ
-19.031.878/0001-12,para aquisição emergencial de caixas térmicas - para acondicionamento e transporte de hemoderivados e imunobiológicos,com fulcro na Lei nº 13.979 de 2020,
nos termos das justiﬁcativas estampadas no presente processo, e a despesa decorrente, no
valor total de R$ 6.070,00 (seis mil e setenta reais).
Publique-se haja vista o teor do preceito insculpido no "caput" do artigo 26 da Lei Federal
nº 8666/93.
SEI HMMG2020.00000363-42
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações da
Procuradoria Jurídica (docs.2381888)
RATIFICO a contratação direta da empresa NÚCLEO MOTO PEÇAS para manutenção
de motolâncias,com fulcro no artigo 4º da Lei 13.979/2020, nos termos das justiﬁcativas estampadas no presente processo, e a despesa decorrente, no valor total de R$ 1.254,00 (Hum
mil e duzentos e cinquenta e quatro reais).
Publique-se haja vista o teor do preceito insculpido no "caput" do artigo 26 da Lei Federal
nº 8666/93.

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

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/2020
PROCESSO Nº SEI.HMMG.2020.00000053-82
OBJETO: Registro de Preços de medicamentos trombolíticos (alteplase e tenecteplase).
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 área técnica e pelo Senhor
Pregoeiro,resolvo:
1) HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 23/2020bem como ADJUDICAR em favor da
Empresa abaixo especiﬁcada:
CM Hospitalar S.A, para os itens 01 (R$ 2.020,00), 02 (R$ 2.020,00) 03 (R$ 5.950,00) e
04 (R$ 5.950,00).
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 ou 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, à Avenida Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro
Parque Itália, CEP: 13036-902, Campinas/SP.
Campinas, 24 de abril de 2020

SEI HMMG.2020.00000359-66
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações da
Procuradoria Jurídica (docs. 2424925)
RATIFICO a contratação direta da BW COMODIDADE E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 31.894.188/000192para aquisição de máscaras,comfulcronoartigo4 da
Lei Federal 13.979/202, nos termos das justiﬁcativas estampadas no presente processo, e
a despesa decorrente, no valor total de R$ 1.775.000,00 (um milhão, setecentos e setenta e
cinco reais).
Publique-se haja vista o teor do preceito insculpido no "caput" do artigo 26 da Lei Federal
nº 8666/93.
SEI HMMG.2020.00000418-51
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações da
Procuradoria Jurídica (docs. 2429571)
RATIFICO a contratação direta da MEDICAL CENTER EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA- CNPJ 03.990.266/0001-17, para aquisição de Equipamento de laringoscópio portátil para intubação adulto e infantil - COVID 19,com fulcro no artigoart. 4 da Lei
Federal 13.979/2020. nos termos das justiﬁcativas estampadas no presente processo, e a
despesa decorrente, no valor total de R$ 178.680,00 (CENTO E SETENTA E OITO MIL
SEISCENTOS E OITENTA REAIS).
Publique-se haja vista o teor do preceito insculpido no "caput" do artigo 26 da Lei Federal
nº 8666/93.
SEI HMMG 2020.00000365-12
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações da
Procuradoria Jurídica (docs.2371345);
RATIFICO a contratação diretada empresa ALLPROT, CNPJ 03.506.208/0001-75 2,para
aquisição de 500 unidades de Protetor Facial de Segurança,com fulcro no artigo artigo 4ºda
Lei Federal 13.979/2020, nos termos das justiﬁcativas estampadas no presente processo, e a
despesa decorrente, no valor total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).
Publique-se haja vista o teor do preceito insculpido no "caput" do artigo 26 da Lei Federal
nº 8666/93.
SEI HMMG.2020.00000530-18
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações da
Procuradoria Jurídica (docs. 2429287)
RATIFICO a contratação direta da G.R.F. LABORATÓRIOS LTDA (NOME FANTASIA
- SOLLUTIO), CNPJ 21.303.246/0001-02para AQUISIÇÃO DE EXAME DE IMUNOFENOTIPAGEM POR CITOMETRIA DE FLUXO PARA PACIENTE,comfulcronoartigo24,
IV, da Lei 8666, nos termos das justiﬁcativas estampadas no presente processo, e a despesa

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

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº. 01/2020
Protocolo: 1164/2018
Partes: Rede Municipal Dr. Mário Gatti e
INSTITUIÇÃO DE ENSINO ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES
S/A
Objeto: O presente Convênio tem por objeto a conjugação de esforços dos participantes
para estabelecer condições básicas de cooperação entre os convenentes, visando a abertura
e o desenvolvimento de campo de estágio envolvendo parte prática, técnica e educativa na
formação proﬁssional, para os alunos matriculados nos cursos de formação proﬁssional, na
área de ENFERMAGEM.
Campinas, 27 de abril de 2020

DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA
Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mario Gatti, de Urgência, Emergência e Hospitalar

AVISO DE LICITAÇÃO

Acham-se abertas no Departamento de Pregão da Rede Mário Gatti, sito Av. Prefeito Faria
Lima, nº 340, Parque Itália, Campinas/SP, fone: (19) 3772-5815 e 3772-5708 as licitações a
seguir: 1) Pregão Eletrônico nº 32/2020 - Prot. nº HMMG.2020.00000213-11: Cont. emp.
loc. equipamentos analisadores hematológicos c/ fornecimento de insumos e reagentes; abertura das propostas dar-se-á às 09h00 do dia 11/05/2020 e a disputa de preços dar-se-á às 09h15
do dia 11/05/2020. 2) Pregão Eletrônico nº 33/2020 - Prot. nº HMMG.2020.00000058-97:
Registro de Preços de Med. Div. (ipratropio brometo 20 ml e outros); abertura das propostas dar-se-á às 09h00 do dia 11/05/2020 e a disputa de preços dar-se-á às 09h15 do dia
11/05/2020. 3) Pregão Eletrônico nº 31/2020 - Prot. nº HMMG.2019.00000580-53: Aquisição cama tipo Fowler e aspirador elétrico hospitalar p/ secreções; abertura das propostas dar-se-á às 13h00 do dia 11/05/2020 e a disputa de preços dar-se-á às 13h15 do dia 11/05/2020.
4) Pregão Eletrônico nº 30/2020 - Prot. nº HMMG.2020.00000026-18: Registro de Preços
Mat. Cir. Urológicas e vídeo cirurgia (clips, alças e outros); abertura das propostas dar-se-á
às 09h00 do dia 12/05/2020 e a disputa de preços dar-se-á às 09h15 do dia 12/05/2020. Os
interessados poderão retirar os Editais a partir do dia 28/04/2020 no site www.hmmg.sp.gov.
br/licitacoes ou pelo e-mail: pregao@hmmg.sp.gov.br.
Campinas, 27 de abril de 2020

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

SANASA
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA

RESUMO DE ADITAMENTO

Aditamento n.1 aoContrato n. 2019/6895; C.D. 2019/02; Contratada: Synchro Sistemas
de Informação Ltda; CNPJ: 67.185.306/0001-30; Objeto: Aquisição de módulo de solução
ﬁscal; Vigência: prorrogação por mais 12 meses; Valor: R$ 152.971,68
Aditamento n.1 aoContrato n. 2019/90020; Pre 2019/68; Contratada: Pós-Dados Comér-

