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 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação LAO: 2020001095 
 INTERESSADO:   CENTER CAMPINAS - DISTRIBUIDOS DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS 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:
- Certidão de Uso e Ocupação do Solo, atualizada, expedida pela SEMURB;
- Documento de origem e destinação de água e esgoto;
- Preencher corretamente no sistema LAO os campos referentes às matérias primas 
utilizadas, aos produtos, às máquinas e aos equipamentos utilizados e aos resíduos 
gerados;
- Documentos comprobatórios da destinação fi nal ambientalmente adequada aos resí-
duos sólidos gerados no processo produtivo.

Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com o 
técnico. Fone 2116-0104
 

 Campinas, 14 de janeiro de 2021 
 MÁRIO JORGE BONFANTE LANÇONE 

 ENGENHEIRO AMBIENTAL 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E CIÊNCIA DE DÉBITO    
 Protocolo administrativo n. 2018/10/40076   Notificada:   Lívia Cristina Benavente 
Krutzfeldt   

O  Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV , por 
meio de sua Procuradoria Jurídica, NOTIFICA  LÍVIA CRISTINA BENAVENTE 
KRUTZFELDT , ex servidora municipal,  matrícula nº 1179292 , acerca de débito 
calculado no protocolo n.  2018/10/40076. 
  
Serve a presente para dar-lhe ciência da cobrança e promover sua quitação ou pedido 
de parcelamento no prazo de 30 dias, a conta do recebimento da presente notifi cação. 

Caso o queira, abre-se a possibilidade de apresentação de defesa administrativa no 
mesmo prazo de 30 dias a contar do recebimento desta notifi cação. A defesa poderá 
ser protocolada na sede do CAMPREV (setor de expediente), ou dirigida ao e-mail 
institucional da Procuradoria Jurídica (camprev.procuradoria@campinas.sp.gov.br), 
sendo que neste caso o assunto deverá constar o nome da interessada e o número do 
protocolo administrativo.

Em caso de inércia de manifestação, fi ca a notifi cada advertida da adoção de medidas 
judiciais para a cobrança dos valores. 

Informa, por fi m, que o protocolo está disponível, na sede do CAMPREV, Ruas Pastor 
Cícero Canuto de Lima, 401, Parque Itália, CEP: 13036-210, 1º andar, setor de Ex-
pediente, das 9:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, de segunda a sexta-feira.
 

 Campinas, 14 de janeiro de 2021 
 PAULO CÉSAR TEIXEIRA JÚNIOR 

 Procurador Autárquico Municipal 
  

 NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E CIÊNCIA DE DÉBITO    
 Protocolo administrativo n. 2019/10/7042   Notificada:   Renata Hori Yonamine   

O  Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV , por 
meio de sua Procuradoria Jurídica, NOTIFICA  RENATA HORI YONAMINE , ex 
servidora municipal,  matrícula nº 1068954 , acerca do débito calculado no protocolo 
n.  2019/10/7042. 
    
Serve a presente para dar-lhe ciência da cobrança e promover sua quitação ou pedido 
de parcelamento no prazo de 30 dias, a conta do recebimento da presente notifi cação. 

Caso o queira, abre-se a possibilidade de apresentação de defesa administrativa no 
mesmo prazo de 30 dias a contar do recebimento desta notifi cação. A defesa poderá 
ser protocolada na sede do CAMPREV (setor de expediente), ou dirigida ao e-mail 
institucional da Procuradoria Jurídica (camprev.procuradoria@campinas.sp.gov.br), 
sendo que neste caso o assunto deverá constar o nome da interessada e o número do 
protocolo administrativo.

Em caso de inércia de manifestação, fi ca a notifi cada advertida da adoção de medidas 
judiciais para a cobrança dos valores. 

Informa, por fi m, que o protocolo está disponível, na sede do CAMPREV, Ruas Pastor 
Cícero Canuto de Lima, 401, Parque Itália, CEP: 13036-210, 1º andar, setor de Ex-
pediente, das 9:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, de segunda a sexta-feira.
 

 Campinas, 14 de janeiro de 2021 
 PAULO CÉSAR TEIXEIRA JÚNIOR 

 Procurador Autárquico Municipal 

 CEASA 
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
  

  DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º  0245/2017  -   PROTOCOLO N.º  2017.16.01567  
-   3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º  026/2017  -    CONTRATADA:   GUS-
TAVO VERA SOLUÇÕES TI - ME  -  CNPJ:  20.380.618/0001-31 -  OBJETO:  Loca-
ção de 01 (uma) unidade de carregador automático de fi ta de backup LTO-4 Ultrium, 
incluindo serviços de instalação, confi guração inicial e treinamento para capacitação 
da equipe técnica da Ceasa/Campinas. -  VALOR:  Acordam as partes em manter o 
valor mensal de R$ 850,00, e o valor anual de R$ 10.200,00. -  PRORROGAÇÃO: 
 Iniciando-se em 02/01/2021 e se encerrando em 01/01/2022. 
 

 VALTER APARECIDO GREVE 
 DIRETOR PRESIDENTE 

 COHAB 
 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021 

 A  COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS - COHAB/
CAMPINAS , torna público para conhecimento de interessados, a abertura do  Pro-
cesso Licitatório nº 001/21 , sob o Rito do Pregão Presencial, que tem por objeto a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços a serem executados de 
forma contínua,  consistentes na administração, gerenciamento, emissão e forne-
cimento de documento de legitimação de  aproximadamente  185 (cento e oitenta e 
cinco) Vales Alimentação e/ou Vales Refeição, por meio de Cartões Magnéticos e/
ou Eletrônicos, Equipados com Chip de Segurança,  tudo em conformidade com as 
especifi cações e condições descritas no  "Termo de Referência"  constante do  ANE-
XO I  do Edital. A entrega dos envelopes de Proposta e de Habilitação deverá ser efe-
tuada as  14h00min do dia 05 de fevereiro de 2021 , na sede da COHAB/CP. O Edital 
na íntegra com todas as informações necessárias, poderá ser consultado e retirado no 
sítio www.cohabcp.com.br mediante prévio cadastro, podendo ainda, ser adquirido na 
sede desta Companhia, à Av. Prefeito Faria Lima nº 10, Parque Itália - Campinas/SP, 
das 8h30min às 16h00min, mediante o pagamento da importância de R$ 15,00 (quinze 
reais), que equivale ao custo de sua reprodução.
 

 Campinas, 14 de janeiro de 2021 
 ARLY DE LARA ROMÊO 

 Diretor Presidente 

 FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA 
 MATA SANTA GENEBRA - FJPO 

 EXTRATO DA ATA Nº 002/2021 ABERTURA E 
JULGAMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020   
 Às 09h30min do dia 14 de janeiro de 2021, a Comissão Permanente de Licitações 
formada por Nilson Lopes Vieira, Cristina Mayumi Arai, Cristiano Krepsky, André 
Juliano Zacardi, Mayla Manuela Garcia do Nascimento e Pyterson Mathias Martins 
reuniram-se nesta empresa na Rua Mata Atlântica, nº 447 - Bosque de Barão, na ci-
dade de Campinas, Estado de São Paulo, para julgamento do Chamamento Público nº 
001/2020, cujo objeto é o credenciamento de instituições fi nanceiras interessadas na 
concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento aos servidores desta 
fundação, em 14/01/2021, apresentaram os documentos autenticados, na forma soli-
citada no Edital.
Diante destes elementos e de todos os documentos apresentados, a Comissão Perma-
nente de Licitações entendeu que a instituição atende ao disposto dos itens 2 e 3 do 
referido Chamamento Público, razão pela qual decidiu por unanimidade  DEFERIR  
o credenciamento da instituição fi nanceira:  BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ nº 
60.746.948/0001-12 . O resultado deste julgamento será publicado no Diário Ofi cial do 
Município de Campinas, com prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventuais recursos. 
Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que, lida, foi assinada pelos 
presentes.
 

 Campinas, 14 de janeiro de 2021 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  

 Fundação José Pedro de Oliveira 

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

 DECLARAÇÃO DE ITENS FRACASSADOS E 
HOMOLOGAÇÃO   

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  103/2020 
 PROCESSO Nº SEI HMMG.2020.00001078-94   
 OBJETO:  Registro de Preços de compressas diversas.
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 pelo Senhor Pregoeiro e área 
técnica,  resolvo: 
 1)  Informar que o Pregoeiro declarou  FRACASSADOS  os itens 02, 03, 04 e 06 por 
não haver propostas com preços em condições de aceitabilidade; 
 2) HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 103/2020  bem como  ADJUDICAR  às 
Empresas abaixo especifi cadas:
 - Cuida Produtos Para a Saúde Eireli - EPP  para o item 08 (R$ 0,98);
 - Medi House Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos e Hospitalares Eireli 
 para o item 07 (R$ 0,90);
 - Ortom Indústria Têxtil LTDA  para os itens 01 (R$ 4,32) e 05 (R$ 0,36);
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 Av. 
Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 13036-902, Campinas/SP. 
 

 Campinas, 13 de janeiro de 2021 
 DR. SÉRGIO BISOGNI 

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

 HOMOLOGAÇÃO   
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  104/2020 
 PROCESSO   Nº   HMMG.2020.00001053-36 
 OBJETO:  Registro de Preços de material hospitalar (circuito CPAP 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) HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº 104/2020  adjudicando o objeto em epí-
grafe às Empresas abaixo especifi cadas:
 - Gold Care Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares LTDA - EPP  para 
os itens 13 (R$ 16,42), 14 (R$ 16,42) e 16 (R$ 19,25);
 - G.P. Vezono Eireli - EPP  para os itens 09 (R$ 11,40), 10 (R$ 9,62), 11 (R$ 11,40) 
e 12 (R$ 9,62);
 - Mastermed Comercial LTDA - EPP  para os itens 06 (R$ 22,50), 07 (R$ 22,50) e 
08 (R$ 22,50);
 - Rimacri Comercial LTDA - ME  para o item 15 (R$ 21,50);

rogeriolazzarini
Destacar



9Campinas, sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 Diário Ofi cial do Município de Campinas

 - Romed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Eireli - EPP  para o item 
17 (R$ 112,50);
 - Ventcare Indústria e Comércio LTDA - ME  para os itens 01 (R$ 59,00), 02 (R$ 
59,00), 03 (R$ 59,00), 04 (R$ 59,00), 05 (R$ 67,00) e 18 (R$ 11,20)
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 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, 14 de janeiro de 2021 
 DR. SÉRGIO BISOGNI 

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

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA 

 RESUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇO   
  Pregão nº 101/2020 - Empresa: Massimax Ind. Com. Argamassa Eireli EPP , 
CNPJ n. 09.063.176/0001-67. Preço Unitário Registrado; Objeto: Lote 01: produto 
químico hidróxido de cálcio 20% solução caminhão tanque - R$ 0,3049/Kg. Ata Re-
gistrada: 14/07/2020; vigência: 12 meses. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão n. 2020/244  - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBOS EM AÇO 
CARBONO. Recebimento das propostas até às 8h do dia 2/2/2021 e início da disputa 
de preços dia 2/2/2021 às 9h. A informação dos dados para acesso deve ser feita no site 
www.licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet (http://www.sanasa.
com.br) e das 8h às 12h e 13h30min às 17h na Gerência de Compras e Licitações. 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão n. 2020/246 - ELETRÔNICO. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE 
SÉSAMO.  Recebimento das propostas até às 8h do dia 4/2/2021 e início da disputa 
de preços dia 4/2/2021 às 9h. A informação dos dados para acesso deve ser feita no site 
www.licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet (http://www.sanasa.
com.br). 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão Eletrônico n. 4/2021  - Objeto: Fornecimento de tubo ferro fundido classe k7, 
que já foram objeto de pré-qualifi cação.  Recebimento das propostas até às  8h do dia 
02/02/2021 e início da disputa de preços dia 02/02/2021 às 9h.  A informação dos 
dados para acesso e o edital poderão ser obtidos nos sites www.licitacoes-e.com.br e 
www.sanasa.com.br 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão Eletrônico n. 251/2020  - Objeto: fornecimento e substituição de difusores de 
bolhas fi nas, anéis de retenção, base e tubulações que compõem sistemas de aeração 
da EPAR CAPIVARI II, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra 
especializada. Recebimento das propostas até às 8h do dia 01/02/2021 e início da 
disputa de preços dia 01/02/2021 às 9h. A informação dos dados para acesso e o edital 
poderão ser obtidos nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br.
 Pregão Eletrônico n. 250/2020  - Objeto: contratação de empresa especializada para 
jateamento e pintura das linhas de Adutoras e Sub Adutoras de água bruta e água tra-
tada da SANASA. Recebimento das propostas até às 8h do dia 03/02/2021 e início da 
disputa de preços dia 03/02/2021 às 9h. A informação dos dados para acesso e o edital 
poderão ser obtidos nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br.
 Pregão Eletrônico n. 3/2021  - Objeto: prestação de serviços de gerenciamento e ad-
ministração de despesas de manutenção automotiva em geral (preventiva e corretiva), 
por meio de rede de ofi cinas e centros automotivos credenciados e disponibilizados, 
com implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota 
para atender aos veículos da frota própria da SANASA. Recebimento das propostas 
até às 8h do dia 04/02/2021 e início da disputa de preços dia 04/02/2021 às 9h. A infor-
mação dos dados para acesso e o edital poderão ser obtidos nos sites www.licitacoes-e.
com.br e www.sanasa.com.br.           
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES    
  

 CADASTRAMENTO DE NOVOS FORNECEDORES   
A SANASA, com base no artigo 65 da Lei das Estatais nº 13.303/2016, torna públi-
co aos interessados em participar de certames licitatórios, que está aberta a qualquer 
tempo, a obtenção do Certifi cado de Registro Cadastral ou a sua renovação. Torna 
igualmente público que está permanentemente recebendo cadastros de ME/EPP para 
efeito do disposto no art. 47 e 48, da Lei Complementar nº 147/2014. Os interessados 
poderão consultar o site www.sanasa.com.br, ‘seja um fornecedor’ ou para maiores 
informações F: (19) 3735.5348. GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 SETEC 
 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC 

 RESOLUÇÃO Nº. 02 DE 14 DE JANEIRO 2021 
 DISPÕE SOBRE A TABELA DE COBRANÇA DE PREÇOS PÚBLICOS 
DEVIDOS EM EVENTOS E PUBLICIDADES EXERCIDOS EM SOLO 

PÚBLICO. 
 O Ilmo. Sr. Presidente da  SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS,  no uso das 
atribuições do seu cargo, conferidas pelo disposto no artigo 8º, da Lei Municipal nº 
4.369, de 11 de Fevereiro de 1974, incisos I e III, e
 CONSIDERANDO,  que o Decreto que fi xou os preços públicos devidos à Setec - 
Serviços Técnicos Gerais, prevê os valores dos preços públicos cobrados pela publici-
dade exercida em solo público, e
 CONSIDERANDO , que os interessados nesse seguimento promovem publicidade 
continuada e incentivam o comércio local, favorecendo a criação de empregos;
 RESOLVE: 
 Artigo 1º -  Os tipos de propagandas previstas na legislação vigente no que se refere 
a:  Autorização Especial para Eventos e Publicidades  -  Locais : Praça Visconde de 

Indaiatuba (Largo do Rosário) Praça Guilherme de Almeida (Praça do Fórum), Praça 
José Bonifácio (Largo da Catedral), Praça Rui Barbosa, Parque Portugal (Lagoa do 
Taquaral), Praça Bento Quirino, Largo das Andorinhas, Praça Carlos Gomes, Terminal 
Central,Mercado Municipal, Praça Imprensa Fluminense (Centro de Convivência), 
Largo do Café, Praça Arautos da Paz, Praça Marechal Floriano Peixoto, Bosque dos 
Jequitibás e Praça Correia de Lemos (Castro Mendes);  e fixado de acordo com o De-
creto de Preços Públicos da SETEC para o exercício de 2021 ,  outros locais  - Clas-
se "A", "B", "C" por m² por equipamento por dia com locais classifi cados de acordo 
com o movimento de pessoas e/ou veículos no local;  Publicidade em Eventos Espe-
cíficos  tais como faixas, banners, etc de até 1 m² por unidade por dia, outros tipos de 
divulgação por m² por dia;  Distribuição de Brindes  - Classe "A", "B", "C" por ponto 
por dia com locais classifi cados de acordo com o movimento de pessoas e/ou veículos 
no local; Perna de Pau, Mascotes, outdoor por unidade por dia - Classe "A", "B", "C", 
por ponto por dia com locais classifi cados de acordo com o movimento de pessoas e/
ou veículos no local,  serão cobrados para o ano de 2021 , obedecendo os critérios 
conforme quantidade de pontos e dias utilizados nos termos do ANEXO ÚNICO, que 
fi ca fazendo parte integrante desta Resolução para todos os fi ns e efeitos de direito.
 I - AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 
 Artigo 2º  - Nos termos das disposições contidas no artigo 12, do Decreto nº 10.081, 
de 13 de fevereiro de 1990, entende-se por "especial" a autorização para atividades 
de curta duração. 
  Parágrafo Único  - Fica permitida a autorização especial para eventos e publicidade, 
nos termos da tabela que segue anexa -  ANEXO ÚNICO. 

ANEXO ÚNICO
TABELA DE PREÇOS PÚBLICOS
EVENTOS E PUBLICIDADE (2021)

AUTORIZAÇÃO ESPECIAL PARA EVENTOS E PUBLICIDADES
LOCAIS: PRAÇA VISCONDE DE INDAIATUBA (LARGO DO ROSÁRIO), PRAÇA GUILHERME 
DE ALMEIDA (PRAÇA DO 
FÓRUM), PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO (LARGO DA CATEDRAL), PRAÇA RUI BARBOSA, PARQUE 
PORTUGAL (LAGOA DO
TAQUARAL), PRAÇA BENTO QUIRINO, LARGO DAS ANDORINHAS, PRAÇA CARLOS GOMES, 
TERMINAL CENTRAL,
MERCADO MUNICIPAL, PRAÇA IMPRENSA FLUMINENSE (CENTRO DE CONVIVÊNCIA); 
LARGO DO CAFÉ, PRAÇA
ARAUTOS DA PAZ, PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, BOSQUE DOS JETIQUIBÁS E 
PRAÇA CORREIA DE LEMOS
(CASTRO MENDES) *
FIXADO DE ACORDO COM O DECRETO DE PREÇOS PÚBLICOS DA SETEC PARA O EXERCÍ-
CIO DE 2021
OUTROS LOCAIS
 POR M2 POR EQUIPAMENTO POR DIA 100,67
PUBLICIDADE EM EVENTOS ESPECÍFICOS
FAIXAS / BANNERS / SIMILARES - POR M2 POR DIA 51,53
OUTROS TIPOS DE DIVULGAÇÃO - POR M2 POR DIA 246,93
ABORDAGEM / DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES
POR PONTO POR DIA (ATÉ 3 PROMOTORES) 411,23
PERNA DE PAU / MASCOTES / OUTDOOR
POR UNIDADE POR PONTO POR DIA 151,98

  II - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Artigo 3º  - Os locais para as instalações de qualquer publicidade prevista nesta Reso-
lução obedecerão rigorosamente à legislação vigente;
 Artigo 4º -  Os pedidos de autorização devem ser realizados nas segundas, terças ou 
quartas-feiras, sendo que o pagamento deverá ser efetuado no máximo até a quarta-
-feira anterior ao fi nal de semana autorizado.
 Artigo 5º  - A retirada de autorização para realização de publicidade através de ban-
deiras ou standartes etc. e autorização especial em solo público, somente dar-se-á, 
mediante a comprovação do respectivo pagamento.
 Artigo 6º  - A presente resolução entrará em vigor na data da sua publicação, retro-
agindo seus efeitos à 1º de janeiro de 2021, revogando as disposições em contrário.
 PUBLIQUE-SE  
 CUMPRA-SE 
 

 Campinas, 14 de janeiro de 2021 
 DIRCEU PEREIRA JUNIOR 

 Presidente - SETEC 
 JANAINA DE SOUZA BRITO NOVAES 

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

 PODER LEGISLATIVO 
 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 

 Acha-se aberto na Câmara Municipal de Campinas o Pregão nº 05/2021 - Eletrônico 
- Processo CMC-ADM-2020/00257 -  Objeto:  Contratação de empresa para realizar o 
restauro da caixa d´água tipo taça, com água na coluna, com volume total de 40.000L, 
sob demanda, da Câmara Municipal de Campinas (CMC), incluindo o fornecimento 
de mão-de-obra especializada, materiais, produtos de limpeza e os equipamentos ne-
cessários, conforme especifi cações contidas no Anexo I - Termo de Referência.
 Início de Acolhimento das Propostas:  a partir das 8h do dia 15/01/2021;
 Início da Disputa de Preços : a partir das 10h do dia 28/01/2021;
 Disponibilidade do Edital:  15/01/2021, no portal eletrônico www.comprasnet.gov.
br. Esclarecimentos adicionais através dos e-mails: licitacoes@campinas.sp.leg.br / 
compras.camara.campinas@gmail.com.
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 SIDNEY VIEIRA COSTACURTA 

 Diretor de Materiais e Patrimônio 
  

rogeriolazzarini
Destacar


