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Disse que tem sido um aprendizado para todos. Em seguida, não havendo mais 
assuntos a serem discutidos, deu por encerrada a reunião e eu, Carlos Alberto 
Gregio de Oliveira lavrei a presente ata. Campinas 29 de maio de 2020. 
 

 Campinas, 29 de maio de 2020 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Presidente do Conselho Diretor do PROAMB 

 CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS 
DE CAMPINAS (CMPDA) 

 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CMPDA 
- BIÊNIO 2019/2021   

  Data e hora: 27 de fevereiro de 2020 - 19h às 21h
Local: Salão Vermelho da Prefeitura Municipal de Campinas - Avenida Anchieta, 
nº 200, Térreo, Centro - Campinas/SP, CEP: 13015-904

Pauta: Abertura e votação da Ata de 23/01/2020; Encaminhamentos: Colônias de 
gatos: Clube Cultura e Careca Sports, “PraCão”: praça para cães e seus donos; 
Animais e População em situação de rua; Preparação de lista de prioridades para 
apresentação aos candidatos à prefeitura 2020; Outros. Aos 27 de fevereiro de 
2020, estiveram presentes para a Assembleia Geral Ordinária do CMPDA os se-
guintes Conselheiros: Heliet T. Ferrari, Ingrid Menz, Jaqueline Martins Pereira, 
José Salomão Fernandes, Lúcia Helena Pereira, Maria José de Mattos, Osmar 
Ribeiro, Pia Gerda Passeto, Susana Norma Blois de Fulcheri e demais muníci-
pes conforme lista de presença. A Presidente do Conselho Maria José de Mattos 
abriu a reunião citando a Ata anterior e perguntando se todos haviam recebido 
e se algum presente gostaria de se pronunciar a respeito dela. Houve aprovação 
unânime dos conselheiros presentes. A Presidente prosseguiu para a pauta se-
guinte sobre a existência de colônias de gatos em dois clubes: Careca Sports e 
Clube Cultura. Em relação ao Clube Careca Sports houve uma denúncia ao CM-
PDA da munícipe Fábia Tuma no mês de dezembro relatando o desaparecimento 
de gatos cuidados por ela nesse clube. Houve diversas tentativas, sem sucesso, 
de contato com o clube por telefonemas. Foi enviado ofício por e-mail por parte 
deste Conselho, questionado a postura do Clube com relação aos fatos denun-
ciados, porém não obtivemos resposta. O clube será notificado dessa denúncia 
através de telegrama, bem como de ofício enviado com Aviso de Recebimento 
Postal. O conselheiro José Salomão pediu a palavra e sugeriu estabelecermos 
prazo para resposta do Careca Sports. O Departamento de Proteção e Bem Estar 
Animal continuará tentando fazer as fiscalizações. Caso não se obtenha sucesso 
em estabelecer um diálogo com o Clube, o próximo passo a ser tomado pelo CM-
PDA é encaminhar o caso ao Ministério Público. Em relação ao Clube Cultura 
houve uma reunião com a diretoria do clube com a presidente Maria José e o 
vice-presidente Paulo Anselmo, onde foi verificado que não havia maus tratos 
por parte do Clube à colônia de gatos ali instalada, fato que é questionado pela 
munícipe denunciante que prefere não se identificar por já ter sofrido ameaças 
relacionadas a este caso. A conselheira Heliet pediu a palavra e propôs a constru-
ção de alimentadores em áreas específicas no Clube, como exemplo os que estão 
disponíveis no Parque Portugal. A presidente encerrou a pauta afirmando que o 
DPBEA se comprometeu em acompanhar a situação dos animais instalados no 
Clube e até mesmo ministrar palestras de conscientização de proteção animal 
aos sócios tendo em conta que o clube localiza-se em uma APA - Área de Proteção 
Ambiental e é necessário se estabelecer um convívio equilibrado entre animais 
humanos e não humanos. Já na pauta subsequente “Pracão”, em janeiro passado 
houve reunião com a participação de integrantes da Secretaria do Verde, Meio 
Ambiente e Desenvolvimento sustentável, da Secretaria de Esportes e Lazer e 
da Secretaria de Serviços Públicos, do conselheiro Flávio Lamas e do Diretor 
do DPBEA Paulo Anselmo onde ficou definida que o local mais adequado para 
dar início ao Projeto Pracão é a área próxima ao Kartódromo, dentro do Par-
que Portugal. A Conselheira Heliet sugeriu que seja construído um alambrado 
separando-o do restante do Parque a fim de garantir segurança aos animais que 
vivem ali e uma entrada totalmente separada para este fim. Prosseguindo para 
a próxima pauta, Animais e População em situação de rua, Maria José citou re-
portagem feita por jornal local que gerou polêmica entre protetores de animais 
devido à foto de morador em situação de rua que fora veiculada pelos repórteres 
como exemplo de companheirismo entre animais e a população que vive nas ruas, 
sendo que é de conhecimento de algumas protetoras de animais, como da conse-
lheira Rita de Cássia, que este cidadão pratica maus tratos contra os cachorros 
que andam em sua companhia pelas ruas. Maria José afirmou que esta é uma 
questão social complexa e que existe um projeto da Prefeitura Municipal com a 
atuação de diversas Secretarias para dar suporte a essa população e o DPBEA 
atua na conscientização sobre a importância do cuidado aos animais, realizou a 
esterilização de diversos animais que os acompanham. A munícipe Júnias afir-
mou que para ela a grande maioria das pessoas em situação de rua pratica maus 
tratos contra os animais que os acompanham. O munícipe Pedro pediu a pala-
vra e questionou o que seria considerado maus tratos e a presidente Maria José 
relatou o conceito de bem estar animal de acordo com definições e parâmetros 
definidos por veterinários e que Conselho Federal de Medicina Veterinária esta-
belece norma para identificação de maus-tratos contra animais. O conselheiro 
José de Salomão solicitou a palavra no intuito de pedir que, caso haja provas 
de que os moradores em situação de rua maltratem os animais, sejam tomadas 
providências em caráter de urgência. A presidente Maria José sugeriu que esse 
tema volte a ser tratado em outra reunião com a presença do diretor do DPBEA 
Paulo Anselmo que poderá esclarecer as dúvidas dos conselheiros em relação ao 
trabalho realizado pelo departamento com as pessoas em situação de rua e seus 
animais. Dando continuidade à última pauta a elaboração da lista de prioridades 
para apresentação aos candidatos à prefeitura 2020; a conselheira Heliet lembra 
da questão do Bosque do Jequitibás e considera que essa deva ser a prioridade 
número um. Para finalizar a reunião, Maria José prosseguiu para pautas abertas 
e a palavra foi passada para munícipe Estela Regina Duarte que pediu auxílio 
para solucionar problema com acumuladora que tem praticado maus tratos a 
gatos que vivem em sua própria casa. A presidente solicitou protocolos de denún-
cias desse caso e a munícipe Estela devidamente encaminhou. Não havendo mais 
questionamentos, a presidente Maria José encerrou esta reunião e eu, Jaqueline 
Martins Pereira, lavrei a presente Ata. Campinas, 27 de fevereiro de 2020.
  

 Campinas, 27 de fevereiro de 2020 
 MARIA JOSÉ DE MATTOS 

 Presidente do CMPDA 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR   
 De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de nº 
CAMPREV.2020.00001038-05 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do De-
creto Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão 
de inteiro teor do protocolo2014/25/2472 ,  autorizado por Maria Cristina de Campos 
Paiva, Diretora Administrativa deste Instituto, formulado pelo (a) Sr./(Srª)  Armando 
Ducatti Filho .

De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de nº 
CAMPREV.2020.00001039-88, nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto 
Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão de inteiro 
teor do protocolo CAMPREV.2020.00000007-47 ,  autorizado por Maria Cristina de 
Campos Paiva, Diretora Administrativa deste Instituto, formulado pelo (a) Sr./(Srª)  
Elza de Rezende Godoy .

De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de nº 
CAMPREV.2020.00001056-89 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto 
Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão de in-
teiro teor do protocolo Camprev.2020.00000641-25 ,  autorizado por Maria Cristina de 
Campos Paiva, Diretora Administrativa deste Instituto, formulado pelo (a) Sr./(Srª) 
 Leonilda Mateus da Silva. 
 
 
De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de 
nº CAMPREV.2020.00001043-64nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do De-
creto Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão 
de inteiro teor do protocolo 2017/25/4717,autorizado por Maria Cristina de Campos 
Paiva,Diretora Administrativa deste Instituto, formulado pelo (a) Sr./(Srª)  Maria Es-
peranza Ortega Cardoso .

De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de nº 
CAMPREV.2020.00001029-14 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto 
Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão de intei-
ro teor do protocolo 2018/25/3682  ,   autorizado por Maria Cristina de Campos Paiva, 
Diretora Administrativa deste Instituto, formulado pelo (a) Sr./(Srª)  Regina Maria 
Secode Miranda Valverde. 
 
 De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de nº 
CAMPREV.2020.00001040-11, nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto 
Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão de in-
teiro teor do protocolo 2011/25/781  ,   autorizado por Maria Cristina de Campos Paiva, 
Diretora Administrativa deste Instituto, formulado pelo (a) Sr./(Srª)   Daniele Cardozo 
Haelvolt . 

 Campinas, 04 de agosto de 2020 
 MARIA CRISTINA DE CAMPOS PAIVA 

 DIRETORA ADMNISTRATIVA 

 CEASA 
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE ADITAMENTO CONTRATUAL   
  PREGÃO PRESENCIAL N.º  014/2018  - PROTOCOLO N.º  2018.16.1170  - 1º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  018/2019  - OBJETO:  Contrato de presta-
ção de serviços de transporte rodoviário de carga, compreendendo coleta, transporte, 
distribuição e recolha de alimentos estocáveis, in natura e perecíveis nas unidades 
escolares atendidas pelo Programa Municipal de Alimentação Escolar, conforme con-
vênio fi rmado entre a P.M.C. e a Ceasa/Campinas.  - CONTRATADA:  CREDICAR 
LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA  - CNPJ N.º  22.257.109/0001-41.  - VALOR: 
 Valor total de R$ 1.833.839,76.  - VIGÊNCIA:  Iniciando-se em 17/07/2020 e se en-
cerrando em 16/07/2021. 

 WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA 
 DIRETOR PRESIDENTE 

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

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 Acha-se aberta no Departamento de Pregão da Rede Mário Gatti, sito Av. Prefeito Fa-
ria Lima, nº 340, Parque Itália, Campinas/SP, fone: (19) 3772-5815 e 3772-5708 a li-
citação a seguir:  1) Pregão Eletrônico nº 50/2020 -  Prot. nº HMMG.2020.00000605-
61: Registro de Preços para aquisição de copos descartáveis 180 ml; o acolhimento das 
propostas dar-se-á às 08h00 do dia 05/08/2020 e o início da sessão dar-se-á às  09h00 
do dia 17/08/2020.  Os interessados poderão retirar o Edital a partir do dia 05/08/2020 
no site www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes ou pelo e-mail: pregao@hmmg.sp.gov.br.
 

 Campinas, 31 de julho de 2020 
 DR. MAURO JOSÉ SILVA ARANHA 

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

 HOMOLOGAÇÃO   
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  4  3  /2020 
 PROCESSONº HMMG.2020.00000057-14 
 OFERTA DE COMPRA N° 824410801002020OC00013 
 OBJETO:  Registro de Preços para locação de aspirador ultrassônico tipo Cavitron 
com insumos para Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hos-
pitalar.
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) HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº 43/2020  adjudicando o objeto em epígra-
fe à Empresa abaixo especifi cada:
 - Traumacamp Comércio, Importação e Exportação e Locação de Produtos Mé-
dicos e Hospitalares LTDA.  para o item 01 (R$ 3.300,00); 
A Rede Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de correio eletrônico, 
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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 localizado no térreo do Complexo Administrativo Dr. 
René Penna Chaves Filho, sito à Avenida Prefeito Faria Lima nº 340, Parque Itália, 
CEP: 13036-902, Campinas/SP. 
 

 Campinas, 03 de agosto de 2020 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA 

 AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 

005/2020 

  OBJETO:   Contratação de empresa especializada  , Operadora de Plano de Saúde, 
com registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, para a presta-
ção/cobertura de serviços médico-hospitalares, na segmentação ambulatorial e 
hospitalar com obstetrícia, exames laboratoriais e demais serviços de apoio diag-
nóstico, aos empregados   ativos e inativos, bem como aos seus respectivos depen-
dentes    da Informática de Municípios Associados S/A - IMA denominada CON-
TRATANTE,   por meio de rede credenciada/referenciada, livremente escolhidos, 
com abrangência geográfica na cidade de Campinas e sua Região Metropolitana, 
com cobertura emergencial e de urgência em rede nacional, em conformidade 
com a Lei Federal nº 9.656, de 03 de junho de 1998 e demais Regulamentações 
Complementares  , pelo período de 24 meses. 

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 28/08/2020 , às  10:00 horas . 

O edital estará disponível aos interessados através dos sites: www.licitacoes-e.com.br 
e www.ima.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Área de Li-
citações, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na sede da IMA, situada à Rua Bernardo de 
Sousa Campos, 42, Praça Dom Barreto, Bairro Ponte Preta, Campinas/SP, pelos tele-
fones(19)3755-6509,(19)3755-6691,(19)3755-6837  Email :ima.pregao@ima.sp.gov.br. 
 

 Campinas, 04 de agosto de 2020 
 WAGNER ANTONIO FIRMINO  

 Pregoeiro 

 SETEC 
 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC 

 EXTRATO - CONTRATO   

 Contrato nº 11/2020; Protocolo SEI N.º SETEC.2020.00000137-25;Objeto: Presta-
ção de serviço de publicidade legal no Diário Ofi cial do Município de Campinas; 
Contratante: SETEC - Serviços Técnicos Gerais; Contratada: INFORMÁTICA DE 
MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA, CNPJ: 48.197.859/0001-69; Licitação: 
Dispensável com fulcro no art. 24, incisos VIII e XVI, da Lei Federal nº 8.666/93; 
Valor total estimado: R$ 1.608.216,00; Vigência: 60 (sessenta) meses, com início em 
29/07/2020 e término em 28/07/2025; Data da assinatura: 29/07/2020. 

 ORLANDO MAROTTA FILHO 
 Presidente - SETEC 

  

 ORDEM DE SERVIÇO Nº 05 DE 04 DE AGOSTO DE 2.020.   
 O Ilmo. Sr. Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das atribuições 
de seu cargo, conferidas pelo disposto nos incisos I e III do Artigo 8º, da Lei Municipal 
nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974 e,

 CONSIDERANDO  a autorização concedida à realização das Feiras Diurnas por meio 
da cláusula nº 11 da Ordem de Serviço nº. 02 de 23 de março de 2020, na conformida-
de do Decreto -nº. 20.782 de 21 de março de 2020;

 CONSIDERANDO  a similaridade entre as Feiras Diurnas e as Feiras Noturnas;

 CONSIDERANDO  que ambas devem seguir/praticar os protocolos e determinações 
legais estabelecidos e vigentes em razão da PANDEMIA CORONAVIRUS - CO-
VID-19;

 O R D E N O: 

 Artigo 1º  - Fica revogado o artigo 10 da Ordem de Serviço/Setec nº 02 de 23 de março de 
2020, restabelecendo-se assim o funcionamento e realização das Feiras Noturnas;
 Artigo 2º  - Esta  ORDEM DE SERVIÇO  entra em vigor a partir de 04 de agosto de 2.020.
Revogadas as disposições em contrário.

 PUBLIQUE-SE 

 CUMPRA-SE. 
 

 Campinas, 04 de agosto de 2020 
 ORLANDO MAROTTA FILHO 

 Presidente - SETEC 
 JANAINA DE SOUZA BRITO NOVAES 

 Diretora Administrativa Financeira - SETEC 
 DIRCEU PEREIRA JUNIOR 
 Diretor Técnico Operacional - SETEC 

 PODER LEGISLATIVO 
 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 CENTRAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

 CONTRATO Nº 25/2020   
 Protocolo Interno CMC-ADM 2020/00055 - Pregão Eletrônico nº 10/2020 - Contra-
tante: Câmara Municipal de Campinas - Contratada:  MARISTELA DA SILVA SOU-

SA - ME , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.423.859/0001-60 - Objeto: Item n°01 da 
contratação de empresa para fornecimento parcelado de café em pó torrado e moído, 
café torrado em grãos, açúcar refi nado e adoçante à Câmara Municipal de Campinas, 
conforme especifi cação no Termo de Referência Anexo I - Valor total: R$ 2.040,00 
(dois mil e quarenta reais) - Fundamento legal: Leis nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 
e LC nº 123/2006 - Prazo: 12 meses, contados da assinatura do contrato - Assinatura: 
03/08/2020.
 

  

 CONTRATO Nº 26/2020   

 Protocolo Interno CMC-ADM 2020/00055 - Pregão Eletrônico nº 10/2020 - Con-
tratante: Câmara Municipal de Campinas - Contratada:  CAFÉ CANADA LTDA - 
ME , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 34.798.344/0001-00 - Objeto: Itens n°s 2 e 3 da 
contratação de empresa para fornecimento parcelado de café em pó torrado e moído, 
café torrado em grãos, açúcar refi nado e adoçante à Câmara Municipal de Campinas, 
conforme especifi cação no Termo de Referência - Anexo I - Valor total: R$ 18.842,00 
(dezoito mil, oitocentos e quarenta e dois reais) - Fundamento legal: Leis nº 8.666/93, 
Lei nº 10.520/2002 e LC nº 123/2006 - Prazo: 12 meses, contados da assinatura do 
contrato - Assinatura: 03/08/2020.
 

  

 CONTRATO Nº 27/2020   

 Protocolo Interno CMC-ADM 2020/00055 - Pregão Eletrônico nº 10/2020 - Contra-
tante: Câmara Municipal de Campinas - Contratada:  SUPERMERCADO MORADA 
DO SOL EIRELI EPP , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.649.725/0001-01 - Objeto: 
Item n°04 da contratação de empresa para fornecimento parcelado de café em pó torra-
do e moído, café torrado em grãos, açúcar refi nado e adoçante à Câmara Municipal de 
Campinas, conforme especifi cação no Termo de Referência Anexo I - Valor total: R$ 
499,80 (quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) - Fundamento legal: 
Leis nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e LC nº 123/2006 - Prazo: 12 meses, contados da 
assinatura do contrato - Assinatura: 03/08/2020.
 

 DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE COMISSÃO   

 O Presidente da Comissão de Educação e Esporte convoca, nos termos do § 2º do art. 
70 do Regimento Interno, a 4ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, a ser realizada 
no dia 11 de agosto de 2020, às 14h00, em ambiente virtual, através do Sistema de 
Deliberação Remota deste Poder Legislativo, para tratar do tema: "Volta às aulas pre-
senciais em época de pandemia".
Informa que a reunião será transmitida pela TV Câmara Campinas, através do sinal 
digital 39.3, do canal 4 da NET e do canal 9 da VivoFibra, com retransmissão simul-
tânea nas fanpages da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas no 
facebook, e streaming no site campinas.sp.leg.br e no canal da TV Câmara Campinas 
no youtube.
Esclarece que a população poderá participar da reunião através do e-mail comunica-
cao@campinas.sp.leg.br e pelo whatsapp nº (19) 97829.3776 e os vereadores poderão 
participar na forma prevista pelo Ato da Mesa nº 07/20.
 

 Campinas, 04 de agosto de 2020 
 GUSTAVO PETTA 

 Presidente da Comissão de Educação e Esporte 
  

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE COMISSÃO   

 O Presidente da Comissão de Educação e Esporte convoca, nos termos do § 2º do art. 
70 do Regimento Interno, a 5ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, a ser realizada 
no dia 18 de agosto de 2020, às 16h00, em ambiente virtual, através do Sistema de 
Deliberação Remota deste Poder Legislativo, para tratar do tema: "Regulamentação 
das condições de trabalho: Agentes e Monitores da rede municipal de ensino de Cam-
pinas".
Informa que a reunião será transmitida pela TV Câmara Campinas, através do sinal 
digital 39.3, do canal 4 da NET e do canal 9 da VivoFibra, com retransmissão simul-
tânea nas fanpages da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas no 
facebook, e streaming no site campinas.sp.leg.br e no canal da TV Câmara Campinas 
no youtube.
Esclarece que a população poderá participar da reunião através do e-mail comunica-
cao@campinas.sp.leg.br e pelo whatsapp nº (19) 97829.3776 e os vereadores poderão 
participar na forma prevista pelo Ato da Mesa nº 07/20.
 

 Campinas, 04 de agosto de 2020 
 GUSTAVO PETTA 

 Presidente da Comissão de Educação e Esporte 

 DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020 

 Acha-se aberto na Câmara Municipal de Campinas o Pregão nº 23/2020 - Eletrônico 
- Processo CMC-ADM-2020/00187 -  Objeto:  Aquisição de dispensadores de papel 
toalha, papel higiênico, sabonete líquido, embaladores de guarda-chuva e porta guar-
da-chuva, com entrega parcelada, para Câmara Municipal de Campinas, conforme 
especifi cações e condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência.
 Início de Acolhimento das Propostas:  a partir das 8h do dia 05/08/2020;
 Início da Disputa de Preços : a partir das 10h do dia 18/08/2020;
 Disponibilidade do Edital:  05/08/2020, no portal eletrônico www.comprasnet.gov.
br. Esclarecimentos adicionais através dos e-mails: licitacoes@campinas.sp.leg.br / 
compras.camara.campinas@gmail.com.
 

 Campinas, 04 de agosto de 2020 
 SIDNEY VIEIRA COSTACURTA 

 Diretor de Materiais e Patrimônio 
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