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 NOTIFICAÇÃO 
  

 Considerando Laudo da Junta Médica OÞ cial da Prefeitura Municipal de Campinas, 
Þ cam os servidores abaixo notiÞ cados a comparecer em até 30 dias, das 8h às 16:30h, 
à sede do Camprev situada na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401 - Parque Itália, 
Campinas-SP. 
 -  Terezinha de Fátima Lopes da Costa - matr. 102812-0 
 - Sergio Francisco da Silva - matr. 110097-1 
 - Mario Rubens Ajona - matr. 127699-9 
 - Maria das Graças Gomes Rodrigues Santana - matr. 368202 
 - Robson Luis Machado Martins - matr. 1074253 
 - Lourdes de Lima Ferreira - matr. 45324-2 
 - Rosimeire Cristina Bueno - matr. 103205-4 
 - Rosane Prado Martins da Silva - matr. 110472-1 
 Isto para que apresentem os seguintes documentos necessários ao prosseguimento da 
Contagem para Aposentadoria: (original e cópia)
 - cópia do RG, CPF, PIS / PASEP, título de eleitor 
 - comprovante de residência, último holerite 
 - carteira de trabalho (número, série, data emissão) 
 - certidão de casamento 
 - certidão de nascimento dos Þ lhos menores 
 - Certidão de Tempo de Contribuição original (se for o caso)

 A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do No-
tiÞ cante.   

 Campinas, 08 de novembro de 2018 
 ALINE PÉCORA 

 DIRETORA PREVIDENCIÁRIA 
   

 CONVOCAÇÃO 
  

 O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Social do Município - CAMPREV, 
no uso de suas atribuições, especialmente as dispostas na Lei Complementar nº 10, de 
30 de junho de 2004 e de acordo com a Lei Complementar nº. 58/2014, CONVOCA o 
servidor Anderson Carlos dos Santos, matrícula nº. 105982-3, para reassumir imedia-
tamente o exercício do cargo de Diretor Previdenciário neste Instituto em decorrência 
da sentença proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 2ª Vara da 
Fazenda Pública de Campinas, Processo nº. 1036860-39.2017.8.26.0114.  

 Campinas, 08 de novembro de 2018 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 Diretor Presidente do CAMPREV 

 CEASA 

  CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE EXTRATO CONTRATUAL 
  

  CONCORRÊNCIA PÚBLICA  N.º 002/2018 -  PROTOCOLO  N.º 2017/16/1355 - 
 CONTRATO  N.º 020/2018 -  CONTRATADA:  EMPREITEIRA MITTESTAINER 
LTDA -  CNPJ Nº  96.247.283/0001-40 -  OBJETO:  Contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços para a execução da obra de construção da plataforma 
logística de carga/descarga e sanitários, com fornecimento de mão de obra e materiais, 
bem como a elaboração de projeto executivo, para a Ceasa/Campinas. -  VALOR:  Pela 
regular e completa execução dos serviços objeto do presente Contrato, fará jus a Con-
tratada o valor total de R$ 1.963.599,75. -  PRAZO DE EXECUÇÃO:  O prazo para 
realização dos serviços será de 180 dias, contados a partir do recebimento da Ordem 
de Serviço. -  VIGÊNCIA:  Iniciando-se  em  05/11/2018  e se encerrando  em  04/11/2019.
 

 WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA 
 DIRETOR PRESIDENTE 

 EMDEC 

  EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO 
  

 Termo de Cooperação nº 001/2018 - Protocolo nº 12.756/1/2018 - Partícipes: EMDEC 
S/A e PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA - CNPJ: 67.995.027.0001-
32 - Objeto: cooperação mútua entre os Partícipes, para que, através de intercâmbio de 
recursos humanos seja otimizada a troca de conhecimentos acumulados sobre as boas 
práticas de gestão e Þ scalização do trânsito e transporte na região de Campinas/SP - 
Dispêndios: as despesas serão arcadas pelo partícipe cessionário. - Prazo: 30 (trinta) 
meses a partir da data de assinatura - Data de assinatura: 27/09/2018 

  DIVISÃO DE COMPRAS   
   

 COMUNICADO 
  

 A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A, em atendimento ao ar-
tigo 16 da Lei Federal nº 8.666/93, COMUNICA que a relação de todas as compras 
realizadas  no período de 01 a 31/10/2018,  através da Divisão de Compras - Diretoria 
Administrativa e Financeira, com a devida identiÞ cação do material comprado e/ou 
serviço contratado, seu respectivo preço unitário, quantidade adquirida, nome da em-
presa e o valor total, encontram-se à disposição de qualquer interessado, sito à Rua 
Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - Campinas/SP. E, pelo princípio da eco-
nomicidade, para atendimento do disposto no Parágrafo 2º do Art. 15 da Lei Federal 
8.666/93, publica todos os preços registrados nas atas no Portal www.emdec.com.br, 
acessível no ícone Licitações, Atas de Registro de Preços. 

  DIVISÃO DE COMPRAS   

 DESPACHO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE 
  

 Pregão Presencial nº 032/2018 - protocolo nº 128/2018.  Em face dos elementos de 
convicção constantes do presente processo, em especial a manifestação da Pregoeira, 
 HOMOLOGO o Pregão Presencial nº 032/2018 , referente à contratação de empresa 
para confecção e fornecimento de uniformes dos colaboradores das áreas operacionais 
da empresa, pelo qual foram  ADJUDICADOS os Lotes 01, 02, 03, 06 e 09  para a 
empresa UNIFARDAS COM. DE UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA EIRE-
LI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 26.775.355/0001-46, classiÞ cada em 1º lugar nos 
valores de R$ 58.395,00 (cinquenta e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais), R$ 
27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais), R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 

reais), R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) e R$ 3.016,00 (três mil e dezesseis 
reais), respectivamente;  o Lote 04  para a empresa COMERCIAL THIALLI LTDA 
EPP inscrita no CNPJ nº 03.970.705/0001-20, classiÞ cada em 1º lugar no valor de 
R$ 70.124,00 (setenta mil, cento e vinte e quatro reais); os  Lotes  05, 10, 11 e 12  para 
a empresa QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 
51.189.926/0001-08, classiÞ cada em 1º lugar nos valores de R$ 23.126,00 (vinte e três 
mil, cento e vinte e seis reais), R$ 9.630,20 (nove mil, seiscentos e trinta reais e vinte 
centavos), R$ 10.652,40 (dez mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta centa-
vos) e R$ 8.037,72 (oito mil, trinta e sete reais e setenta e dois centavos), respectiva-
mente; e os  Lotes 07 e 08  para a empresa CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 10.955.614/0001-80, classiÞ cada em 1º lugar nos valores de R$ 
60.562,50 (sessenta mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e R$ 
14.250,00 (catorze mil, duzentos e cinquenta reais), respectivamente.  AUTORIZO  a 
despesa no valor total de  R$ 289.593,82 (duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos 
e noventa e três reais e oitenta e dois centavos) na contratação.  Em: 07/11/2018
   

 PAULO BOJIKIAN GIGLIO 
 Diretor Presidente em exercício 

   

 DESPACHO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE 
  

 Pregão Presencial nº 033/2018 - protocolo nº 105/2018. Em face dos elementos de 
convicção constantes do presente processo, em especial a manifestação do Pregoeiro, 
 HOMOLOGO o Pregão Presencial nº 033/2018 , referente à contratação de empresa 
para  o fornecimento de películas para aplicação em chapas de aço, com o objetivo 
da confecção/manutenção de placas de sinalização de trânsito,  pelo qual foi  AD-
JUDICADO o Lote 01  para a empresa  3M DO BRASIL LTDA , inscrita no CNPJ 
sob o nº 45.985.371/0001-08, classiÞ cada em 1º lugar no valor total de R$ 89.595,20 
(oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos). O Lote 02 
foi declarado Deserto.  AUTORIZO  a despesa no valor total de  R$ 89.595,20 (oitenta 
e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).  Em: 08/11/2018 

 PAULO BOJIKIAN GIGLIO 
 Diretor Presidente em exercício 

   

 DESPACHO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE 
  

 Pregão Presencial nº 036/2018 - protocolo nº 120/2018. Em face dos elementos de 
convicção constantes do presente processo, em especial a manifestação da Pregoeira, 
 HOMOLOGO o Pregão Presencial nº 036/2018 , referente à contratação de empresa 
para  o fornecimento de   dispositivos diversos para sinalização temporária,  pelo 
qual foram  ADJUDICADOS os Lotes 01 e 03  para a empresa TRAFFIC SOLU-
TIONS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA. EPP,  inscrita 
no CNPJ sob o nº 04.516.311/0001-69, classiÞ cada em 1º lugar para  os Lotes 01 e 
03 , nos valores de: R$ 26.750,00 (vinte e seis mil, setecentos e cinquenta reais) e R$ 
14.150,00 (quatorze mil, cento e cinquenta reais) respectivamente,  os Lotes 02, 04, 
05, 06 e 07  para a empresa ZIRO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU-
ÇÃO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 15.320.558/0001-21, classiÞ cada em 
1º lugar nos valores de: R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais); R$ 6.225,00 (seis mil, 
duzentos e vinte e cinco reais); R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais); R$ 4.000,00 
(quatro mil reais) e R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais) respectiva-
mente.  AUTORIZO  a despesa no valor total de  R$ 117.375,00 (cento e dezessete 
mil, trezentos e setenta e cinco reais) na contratação.  Em: 08/11/2018 

 PAULO BOJIKIAN GIGLIO 
 Diretor Presidente em exercício 

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 

  HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI - HMMG 

 DECLARAÇÃO DE ITENS DESERTOS, FRACASSADOS E 
HOMOLOGAÇÃO 

  

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  64/2018 
 PROTOCOLO   Nº 028/2018 
 OBJETO:  Aquisição de materiais para procedimentos vasculares angiográÞ cos e te-
rapêuticos,  não padronizados pela Tabela SUS,  Mediante Sistema de Registro de 
Preços.
 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 
Decreto Municipal nº. 14.217/03 e nas observações feitas pelo Senhor (a) Pregoeiro 
(a), resolvo:
 1)  Informar que o (a) pregoeiro (a) declarou  DESERTOS  os itens 10, 14, 45 e 47 
por não haver interessados na apresentação de propostas e  FRACASSADO  o item 
13 por não haver fornecedores que não atendam as exigência técnicas estabelecidas 
em edital.
 2) HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº 064/2018  adjudicando o objeto em epí-
grafe, às empresas abaixo especiÞ cadas:
 -Plantão Médico Empreendimentos  Ltda.  para os itens 19 (R$50,00), 20 (R$50,00), 
25 (R$50,00), 26 (R$50,00), 27 (R$50,00), 28 (R$50,00), 33 (R$50,00) e 34 
(R$50,00);
 -Schitech Prods. Médicos Ltda.  para o item 44 (R$15.000,00);
 - Medtronic Comercial Ltda.  para os itens 37 (R$100,00), 38 (R$100,00), 54 
(R$499,14) e 55 (R$499,14);
 -Neomex Hospitalar Ltda .  para o item 46 (R$9.070,00);
 -Gadali Medical Com. Prods. Medico Hosp. Ltda.  ME  para os itens 04 (R$1.000,00), 
05 (R$1.000,00),11(R$790,00), 12 (R$790,00), 15 (R$54,00), 16 (R$ 54,00), 
17(R$56,00), 18 (R$56,00), 21(R$75,00), 22 (R$75,00), 23 (R$57,00), 24 (R$57,00), 
29 (R$150,00), 30 (R$150,00), 31(R$57,00), 32 (R$57,00), 35 (R$747,00), 36 
(R$747,00), 43 (R$1.290,00), 50 (R$1.299,54), 51(R$1.299,54),52 (R$975,00) e 53 
(R$975,00); 
 -Biomedical Prods. Cient. Méd. Hosp. S/A . para os itens 39 (R$1.100,00), 40 
(R$1.100,00), 41 (R$1.050,00), 42 (R$1.050,00), 48 (R$418,00) e 49 (R$418,00);
 -E.Tamussino & Cia Ltda.  para os itens 02 (R$480,00), 03 (R$500,00), 08 
(R$1.100,00) e 09 (R$400,00);
 -Biotronik Com. Médica Ltda.  para os itens 01 (R$1.700,00), 06 (R$990,00) e 07 
(R$990,00).
 A Rede Municipal Dr. 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 três dias corridos ou pessoalmente no prazo de 05 (cinco) 
dias corridos contados da data do envio do correio eletrônico ( e-mail ), encaminhado 


