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Campinas, quinta-feira, 29 de abril de 2021

Diário OÞcial do Município de Campinas

1 - A contratação emergencial da empresa Traumacamp Com. Imp, Exp. e Loc. de Prods.
Médicos Hospitalares Ltda,CNPJ05.695.839/0001-05para locação de 01 (um) sistema de
neuronavegação,com fulcro no inciso IV, artigo 24 de Lei Federal 8666/93;
2 - A despesa decorrente no valor total de R$8.580,00 (oito mil quinhentos e oitenta reais).

IMA
INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA
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HMMG.2021.00000538-75
Assunto:Aquisição emergencial de materiais hospitalares - contingenciamento covid19
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações precedentes, bem como do parecer da Procuradoria Jurídica doc.3762939, que não apresenta
óbices à pretensão,
RATIFICO
1 - A contratação emergencial da empresa M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares Eireli,CNPJ 03.402.979/0001-12, para aquisiçãode7.000 (sete mil) extensões de pvc
cristal de 02metrose 7.000 (sete mil) extensões de pvc cristal de 03 metros, com valor total
de R$ 53.480,00 (cinquenta e três mil quatrocentos e oitenta reais) e a empresa Cirúrgica
Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares - Sociedade Limitada,CNPJ
61.418.042/0001-31, para aquisição de 1.800 (um mil e oitocentos)sistemas fechado de aspiração contínua 14FR,500 (quinhentos) sistemas fechado de aspiração contínua 16FR, e 100.000
(cem mil)torneiras descartáveis 3 vias, com valor total de R$ 193.200,00 (cento e noventa e
três mil e duzentos reais),com fulcro no Inciso IV,do artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/93;
2 - A despesa decorrente no valor total de R$ 246.680,00 (duzentos e quarenta e seis mil
seiscentos e oitenta reais).
MMG.2021.00000534-41
Assunto: Aquisição de medicamentos diversos - Covid 19
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações precedentes, bem como do parecer da Procuradoria Jurídica doc.3762547, que não apresenta
óbices à pretensão,
RATIFICO
1 - A contratação emergencial das empresas abaixo relacionadas, com fulcro no inciso IV,
artigo 24 de Lei Federal 8666/93:
- HDL Logística Hospitalar Ltda, CNPJ 11.872.656/0001-10, para aquisição de 4.000 (quatro mil) ampolas de amicacina 250mg/ml 2ml, com valor total de R$ 8.800,00 (oito mil e
oitocentos reais);
- Soma SP Produtos Hospitalares Ltda,CNPJ 05.847.630/0001-10, para aquisição de 5.960
(cinco mil, novecentos e sessenta) frascos de amoxicilina 1000mg+clavulanato 200mg e
6.000 (seis mil) frascos de salbutamol 100mcg 200 doses spray, com valor total de R$
224.480,00 (duzentos e vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta reais);
- Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda,CNPJ 67.729.178/0004-91, para aquisição de 300
(trezentos) frascos de anfotericina B 50mg com valor total de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais);
- Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ 44.734.671/0001-51, para aquisição de 1.000 (um mil) frascos de ßuconazol 2mg/ml 100ml, com valor total de R$ 13.590,00
(treze mil quinhentos e noventa reais);
- Halex Istar Indústria Farmacêutica SA,CNPJ 01.571.702/0001-98, para aquisição de 3.000
(tres mil) ais).
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DIRETOR PRESIDENTE REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI

EXTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo nº: HMMG.2020.00001455-59. Modalidade: Pregão Eletrônico nº: 024/2021. Ata
de Registro de Preços. Objeto:Registro de Preços para fornecimentos de placas bloqueadas
para cirurgia ortopédicas, com cessão de instrumentais e equipamentos em comodato. Empresa: HEXAGON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA.
CNPJ: 58.619.131/0001-31. Item 01- R$1.300,00. Item 02- R$1.300,00. Item 03- R$1.300,00.
Empresa: GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA. CNPJ:
10.824.547/0001-65. Item 04- R$1.900,00. Prazo: O preço registrado tem validade de 12 (doze)
meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços. Data de início: 27/04/2021.

TERMO DE CONTRATO
Protocolo nº: HMMG.2021.00000119-51. Modalidade: Artigo 24, inciso IV da Lei
8666/93. Objeto do Contrato: Contratação de empresa para fornecimento de materiais
para cirurgias de coluna, dispositivos pediculares e outros padronizados pela tabela SUS em
sistema de consignação. Termo de Contrato: 091/2021. Contratada: GLOBALSANTE
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 28.835.690/0001-18. Valor do Contrato: R$ 15.684,12. Termo de Contrato: 092/2021. Contratada: OSTEO21
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI. CNPJ:
28.719.203/0001-51. Valor do Contrato: R$ 122.857,68. Prazo: A presente contratação
vigerá pelo período de 90 (noventa) dias, a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogada até o limite legal. Assinatura: 12/04/2021.
Campinas, 28 de abril de 2021

DR. SÉRGIO BISOGNI
DIRETOR PRESIDENTE REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI

DR. MAURO JOSÉ SILVA ARANHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI

HOMOLOGAÇÃO E DECLARAÇÃO DE ITENS
FRACASSADOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2020
PROCESSO N° HMMG.2020.00001048-79
OBJETO: Registro de Preços de material hospitalar (luvas descartáveis).
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório e ao disposto no art. 43,
inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 e nas observações feitas pela Sra. Pregoeira e pela
área técnica, resolvo:
1) Informar que a Pregoeira declarou FRACASSADOS os itens 02, 04, 06, 08, 10 e 12 por
não haver propostas com preços em condições de aceitabilidade;
2) HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 099/2020, referente ao objeto em epígrafe
conforme abaixo especiÞcado:
- CIRUROMA COMERCIAL LTDA, para os itens 01 (R$ 0,90), 03 (R$ 0,90) e 05 (R$ 0,90);
- BIOTECH LOGISTICA LTDA, para os itens 07 (R$ 0,63), 09 (R$ 0,63) e 11 (R$ 0,63).
A Rede 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 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 localizada no térreo do Complexo Administrativo Dr. René Penna Chaves Filho,
à Avenida Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 13036-902, Campinas/SP.
Campinas, 28 de abril de 2021

DR. SÉRGIO BISOGNI
Diretor-Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti Urgência, Emergência e Hospitalar
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DR. SÉRGIO BISOGNI
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