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 EMDEC 
  EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 DESPACHO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE 
  

 Pregão Eletrônico nº 002/2020 - protocolo nº 119/2019.  Em face dos elementos de 
convicção constantes do presente processo, em especial a manifestação do Pregoeiro, 
 HOMOLOGO  o Pregão Eletrônico nº 002/2020, referente à  contratação de em-
presa para manutenção preventiva e corretiva nos 03 Nobreaks do Data Center, 
troca do banco de baterias, limpeza dos contatos, substituição de peças e tes-
te de carga,   o qual foi  ADJUDICADO  para a empresa  DELBRAS COMÉRCIO 
E IMPORTAÇÃO DE NO BREAKS E ESTABILIZADORES EIRELI,   inscrita 
no CNPJ sob o nº 07.607.171/0001-22, classifi cada em 1º lugar,  no valor total de  R$ 
10.950,00 (dez mil, novecentos e cinquenta reais). AUTORIZO  a despesa no valor 
total de  R$  10.950,00 (dez mil, novecentos e cinquenta reais).  Em: 02/03/2020
 

 CARLOS JOSÉ BARREIRO 
 Diretor Presidente 

 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
  

 Pregão Eletrônico nº 001/2020  -  Protocolo nº 117/2019 - Objeto:   registro de preços 
para   o   fornecimento de materia  l   de   escritório   -   Ata de Registro de Preços nº 
  006  /  2020  -  Detentora: HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 
-  CNPJ nº 15.657.876/0001-82 -  Descrição: Lote 01 -  Item 1 - Envelope de papelaria; 
em papel kraft; pesando 80 g/m2; tipo saco; sem impressão; medindo (260mm x 
360mm) (larg x alt); apresentado com aba, sem cola; na cor pardo. Qtde. 300 un. R$ 
0,16 - Item 2 - Envelope circulação; de papel kraft natural; no formato ofício (260mm 
x 360mm); gramatura de 110g/m2; c/ ilhós. Qtde. 160 un. R$ 0,71 - Item 3 - Etiqueta 
para ink-jet/laser; 2 carreiras; medindo (84,7mm x 101,6mm); na cor branca; quanti-
dade por folha: 6 etiquetas; apresentação no formato carta; caixa com 600 unidades. 
Qtde. 8 cx. R$ 21,25 - Item 4 - Borracha de papelaria; feita de latex natural, com capa 
protetora ergonômica; atóxica; para lápis e grafi te; apaga sem borrar ou manchar; no 
formato retangular; número 24; branca. Qtde. 50 pc. R$ 0,51 - Item 5 - Caneta esfero-
gráfi ca, carga removível, na cor azul, escrita média 1,0mm, ponta de latão ou metal 
esfera de tungstênio, corpo transparente cristal, sextavado, com marca e procedência 
impressas no corpo do material. tampa com furo de segurança respiro anti-asfi xiante, 
haste para fi xação em bolso. deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não poden-
do ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. a 
tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fi xado no prazo de 
validade. aprovado pelo INMETRO. Qtde. 700 un. R$ 0,50 - Item 6 - Caneta esfero-
gráfi ca, carga removível, na cor preta escrita média 1,0mm, ponta de latão ou metal 
esfera de tungstênio, corpo transparente cristal, sextavado, com marca e procedência 
impressas no corpo do material. tampa com furo de segurança respiro anti-asfi xiante, 
haste para fi xação em bolso. deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não poden-
do ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. a 
tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fi xado no prazo de 
validade. aprovado pelo INMETRO. Qtde. 700 un. R$ 0,50 - Item 7 - Caneta esfero-
gráfi ca, carga removível, na cor vermelha, escrita média 1,0mm, ponta de latão ou 
metal esfera de tungstênio, corpo transparente cristal, sextavado, com marca e proce-
dência impressas no corpo do material. tampa com furo de segurança respiro anti-as-
fi xiante, haste para fi xação em bolso. deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não 
podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. 
a tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fi xado no prazo de 
validade. aprovado pelo INMETRO. Qtde. 150 un. R$ 0,50 - Item 8 - Caneta marca 
texto; corpo em polipropileno opaco; ponta 3 a 5 mm; na cor amarela. Qtde. 220 un. 
R$ 0,88 - Item 9 - Caneta de escrita permanente; ideal p/ CD, plásticos, vinil, acrílicos 
e vidros; escrita de ponta extra fi na; tinta na cor preta; tinta à base de álcool. Qtde. 19 
un. R$ 1,00 - Item 10 - Corretivo líquido à base de água, lavável, inodoro e atóxico. 
não resseca. composição: água, resina, dióxido de titânio, aditivos e conservantes; 
frasco com aplicador tipo pincel. 18ml, certifi cado pelo INMETRO. Qtde. 150 fr. R$ 
0,84 - Item 11 - Lápis preto nº2: confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apre-
sentando colagem perfeita das metades com rígida fi xação do grafi te de maneira a não 
permitir seu deslocamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá ser reco-
berto com tinta verniz atóxicos e não laváveis. a barra interna de grafi te deverá possuir 
constituição uniforme e sem impurezas. comprimento: entre 170 a 180mm, diâmetro 
do grafi te: aprox.2.0 mm, diâmetro: entre 6,5mm e 7,5mm, formato: redondo; nome 
do fabricante impresso na embalagem e no produto. adicional: apontado. Qtde. 220 
un. R$ 0,23 - Item 12 - Caneta hidrográfi ca; ponta de poliéster 4,0mm; escrita 1,8mm 
com tinta à base de água na cor azul. Qtde. 5 un. R$ 1,40 - Item 13 - Pincel atômico; 
escrita grossa; ponta de feltro recarregável; tinta à base de álcool na cor preta. Qtde. 
10 un. R$ 1,79 - Item 14 - Almofada para carimbo de feltro, em estojo de plástico; com 
entintamento; tinta na cor azul; no tamanho 3; medida 6,7 x 11,0 cm; em embalagem 
individual. Qtde. 3 pc. R$ 1,99 - Item 15 - Pincel atômico p/ quadro branco; cor preta; 
ponta macia 4,5mm; espessura de escrita 2,0mm; tinta especial não recarregável. 
Qtde. 10 un. R$ 1,35 - Item 16 - Pincel atômico p/ quadro branco; cor azul; ponta 
macia 4,5mm; espessura de escrita 2,0mm; tinta especial não recarregável. Qtde. 10 
un. R$ 1,35 - Item 17 - Apontador de lápis mecânico com corpo metálico; fi xação em 
mesa; reservatório em acrílico dimensões: (9,5cm x 5,3cm x 6,0cm). Qtde. 4 pc. R$ 
65,23 - Item 18 - Barbante cru composição 100% algodão; 8 fi os; rolo com 250gr; 180 
mts. Qtde. 10 rl. R$ 3,75 - Item 19 - Bobina para pdv; térmica medida: 57mm (largura) 
x 40mt (comprimento), papel térmico termobank na cor amarela. Qtde.140 bb. R$ 
2,44 - Item 20 - Bobina de papel; para relógio de ponto eletrônico; em papel térmico 
termobank, com vida útil de impressão mínima de 5 anos; quantidade máxima de 3 
emendas; deve possuir faixa indicadora do termino do papel; com gramatura de míni-
mo 62g/m2; sem adesivo; em 01 via ; medindo no máximo (57x300)mm (larg.x 
diam.); na cor amarela suave; diâmetro interno do tubete de 16mm; caixa 06 rolos. 
Qtde. 300 bb. R$ 21,00 - Item 21 - Caderno brochura; costurado; formato 1/4, com 
índice; capa dura; pesando 250g/m2; com 96 folhas ou mais; gramatura 56g/m2; tama-
nho 140mmx200mm em 1 cor azul. Qtde. 50 un. R$ 3,81 - Item 22 - Caixa de arquivo; 
em polipropileno corrugado; (360x250x135) mm; travas nas laterais e uma trava cen-
tral na tampa; na cor cinza, 2,5mm de espessura. Qtde. 1820 un. R$ 2,50 - Item 23 - 
Clipe; de aço com tratamento antiferrugem; formato paralelo; acabamento galvaniza-
do; nr. 2/0, pacote 100 un. Qtde. 130 cx. R$ 0,94 - Item 24 - Clipe; de aço com 
tratamento antiferrugem; formato paralelo; acabamento galvanizado; nr. 6/0, pacote 
50 un. Qtde. 60 cx. R$ 1,28 - Item 25 - Cola; bastão; para uso escolar/escritório; ató-
xica; acondicionada em tubo bastão; qualidade, s/ glicerina, a base de éter de poliglu-
cosideo altamente aderente pesando 10 gr; na cor branca; em caixa com 12 unidades; 
com validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do INMETRO na 
embalagem do produto. Qtde. 70 tb. R$ 1,93 - Item 26 - Colchete; latonado; tamanho 

n. 6; caixa com 72 unidades. Qtde. 200 cx. R$ 1,81 - Item 27 - Colchete; latonado; 
tamanho n. 8; caixa com 72 unidades. Qtde. 50 cx. R$ 2,50 - Item 28 - Elástico de látex 
de alta resistência com comprimento de 70,0mm +/- 5,0mm e espessura quadrada de 
2,00mm. fornecer em caixa com 100 unidades. Qtde. 150 pt. R$ 1,40 - Item 29 - Umi-
difi cador dedos; creme ligeiramente perfumado; c/ glicerina; indicado p/ manuseio de 
papeis e moedas; 12 gr. Qtde. 60 un. R$ 0,94 - Item 30 - Fita adesiva de papelaria; 
polipropileno; medindo (12mm x 30mt); transparente; a validade do produto está iden-
tifi cada no rolo. Qtde. 55 rl. R$ 0,44 - Item 31 - Extrator de grampos; em aço inox; tipo 
espátula. Qtde.10 un. R$ 2,25 - Item 32 - Fita adesiva de papelaria; polipropileno; 
medindo (50mm x 50mt); transparente; a validade do produto está identifi cada no rolo. 
Qtde. 90 rl. R$ 2,03 - Item 33 - Fita adesiva de papelaria; crepe; medindo (19mm x 
50mt); creme; a validade do produto está identifi cada no rolo. Qtde. 90 rl. R$ 2,35 - 
Item 34 - Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base e apunhadura em borracha 
abs; (20cm x 4,5cm x 7,0cm) (compr.x larg.frente x alt.frente); na cor prata (estrutura) 
e preto (apunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade mínima para grampear e 
afi netar 20 fl s (papel 75g/m2). Qtde. 10 un. R$ 14,09 - Item 35 - Grampo para gram-
peador tamanho 26/6, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem (tipo 
cobreado), fornecido em embalagem com 5000 unidades. Qtde. 130 cx. R$ 2,63 - Item 
36 - Grampo fi xa papel; trilho; medindo 80mm; em chapa de aço com tratamento anti-
-ferrugem, apresentado em caixa contendo 50 jogos. Qtde. 15 cx. R$ 5,30 - Item 37 - 
Prancheta portátil; de duratex; tamanho ofício; com prendedor de pressão metálico 23 
x 34cm. Qtde. 30 pc. R$ 2,46 - Item 38 - Envelope plástico; para pasta catálogo; tama-
nho ofício; 04 furos; com espessura mínima de (0,15) micras. Qtde. 2950 un. R$ 0,16 
- Item 39 - Tesoura p/ uso geral; acabamento lâmina e aço inox com maior espessura 
e desbastada que proporcionam um corte preciso e efi ciente; cabo em propileno; me-
dido entre 20cm e 21cm. Qtde. 5 un. R$ 3,99 - Item 40 - Tinta p/ almofada de carimbo 
preta 40 ml; ideal p/ reativar todos modelos de carimbos auto-entintados. Qtde. 10 pc. 
R$ 3,00 - Item 41 - Apagador p/quadro branco, material de base feltro, corpo plástico, 
15cm de comprimento, 6cm largura e 5cm de altura. Qtde. 4 un. R$ 3,15 - Item 42 - 
Quadro branco não magnético - dimensão: 1,20cm x 90cm; suporte para apagador 
deslizante e removível; confeccionado em laminado melamínico (fórmica), com mol-
dura em alumínio; permite instalação na posição horizontal e vertical; acompanha 
acessórios para instalação. Qtde. 3 un. R$ 120,00 - Item 43 - Livro protocolo de cor-
respondência com 100 folhas; medindo (160x220mm); capa pesando 1250g/m2; re-
vestida com papel off -set plastifi cado, pesando 80g/m2; com 100fl s; em papel off -set, 
pesando 56g/m2; cor preta e azul. Qtde. 15 un. R$ 8,80 - Item 44 - Colchete; latonado; 
tamanho n. 10; caixa com 72 unidades. Qtde. 15 cx. R$ 2,75 - Item 45 - Colchete; la-
tonado; tamanho n. 15; caixa com 72 unidades. Qtde. 15 cx. R$ 5,90 - Item 46 - Livro 
ata de papelaria; medindo (220x320) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida 
com papel kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 100fl s (numeradas e pautadas) em 
papel off -set, pesando 56g/m2. Qtde. 50 un. R$ 6,85 - Item 47 - Livro ata de papelaria; 
medindo (220x320) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel kraft, 
pesando 80g/m2; na cor preta; com 200fl s (numeradas e pautadas); em papel off -set, 
pesando 56g/m2. Qtde. 20 un. R$ 13,85 -  Descrição: Lote 2 -  Item 1 - Bobina para 
plotter; tipo sulfi te; opaco; com 90g/m2, alvura mínima 107%, opacidade mínima 
90%, umidade máxima 4%, encanoamento máximo 15mm; medindo (0,914x50) m, 
embalagem com código de barras do fabricante. Qtde. 65 rl. R$ 43,20 - Item 2 - Papel 
sulfi te de papelaria; gramatura 75g/m2; formato A3; medindo (297mm x 420mm); 
alvura mínima de 90%, conforme norma ISO; opacidade mínima de 87%; umidade 
entre 3,5%(+/-1,0),conforme norma Tappi; corte rotativo, ph alcalino, embalagem 
Bopp, cor branca, pacote c/ 500 fl s. Qtde. 40 pt. R$ 42,55 - Item 3 - Pasta catálogo; 
cartão revestido em polipropileno; espessura de 0,10 micras; com 4 parafusos de me-
tal; p/ 4 furos com 100 envelopes plásticos resistentes; com etiqueta de identifi cação; 
no tamanho ofício; na cor preta. Qtde. 30 pc. R$ 20,00 - Item 4 - Pasta em L; de poli-
propileno, com espessura mínima de 0,15 micras; tamanho ofício; na cor cristal. Qtde. 
100 pc. R$ 0,56 - Item 5 - Papel Flip Chart; em papel sulfi te; medindo (640mm x 
880mm), com serrilha para (virar ou destacar); pesando 72g/m2; na cor branca; para 
ser utilizado em cavalete. Qtde. 2 pc. R$ 22,00 - Item 6 - Caixa organizadora em poli-
propileno corrugado com pegadores em pelo menos duas faces. medidas mínimas 200 
x 335 x 485 mm (A x L x C). serão admitidas medidas até 10mm a maior em qualquer 
das três dimensões. Qtde. 55 un. R$ 22,00 - Item 7 - Envelope plástico transparente 
para papel tamanho A3, medidas mínimas 310 x 420 mm; espessura mínima de 10 
micras (extra-média), com ou sem furos. Qtde. 500 un. R$ 0,40 - Item 8 - Pasta em 
papel cartão tamanho ofício com grampo trilho em plástico. As pastas deverão ser da 
mesma cor e serão aceitas as cores amarelo, verde, rosa ou azul. Qtde. 80 un. R$ 1,00 
-  Descrição: Lote 3  - Papel off set com superfície uniforme, não possuindo deforma-
ções; formato A3 (420mm x 297mm); gramatura 150 g/m2; embalagem Bopp conten-
do entre 100 e 250 folhas. Qtde. 2.000 fl . R$ 0,33. Ata Registrada em 03/03/2020. 
Vigência:12 (doze) meses. Em: 03/03/2020
 

  DIVISÃO DE COMPRAS   

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

 QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE 
PAGAMENTOS 

  
 A Instituição Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, vem 
justifi car a Quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos da fonte de recurso 0005.300007, 
conforme preconiza o Artigo 5º Lei 8666/1993, mediante razões de relevante interesse pú-
blico, para que não haja desassistência dos serviços relativos aos Prontos-Atendimentos e 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU. O custeio para este evento advém de 
recursos fi nanceiros próprios para esse fi m. A lista com o rol dos credores que serão pagos 
encontra-se na página da internet www.hmmg.sp.gov.br. Comunicado 07/2020.
 

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

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

 QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE 
PAGAMENTOS 

  
 A Instituição Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, 
vem justifi car a Quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos da fonte de recurso 
0001.310000, conforme preconiza o Artigo 5º Lei 8666/1993, mediante razões de re-
levante interesse público, para que não haja desassistência aos pacientes. A lista com 
o rol dos credores que serão pagos encontra-se na página da internet www.hmmg.
sp.gov.br. Comunicado 06/2020.
 

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

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


