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 DESPACHO EXARADO PELO PRESIDENTE 
  

 SEI CAMPREV.2020.00001585-37 Interessado: Procuradoria Jurídica
 Assunto: Sindicância Administrativa Investigatória

 À vista do processo administrativo, acolho o parecer pelos fundamentos jurídicos e 
remeto o presente à V. Sa. para prosseguimento.
 

 Campinas, 29 de dezembro de 2020 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 Diretor Presidente do CAMPREV 

 COHAB 
  COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

 EDITAL Nº 01/2016 
 SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO 

  A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS - COHAB/
CAMPINAS , neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. VINICIUS ISSA 
LIMA RIVERETE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando a Lei 
Complementar de n° 173 de 27 de maio de 2020, determina a partir de 1º de janeiro 
de 2021:
 (a) A SUSPENSÃO DA VALIDADE dos concursos homologados até o término da 
vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União.
 (b) ENCERRADO o prazo de suspensão, os prazos voltarão a fl uir pelo tempo 
restante, constante do respectivo edital do concurso. 

 Campinas, 29 de dezembro de 2020 
 VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE 

 DIRETOR PRESIDENTE 

 EMDEC 
  EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 DESPACHO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE 
  

 Pregão Eletrônico nº 018/2020 - protocolo nº 109/2020.  Em face dos elementos de 
convicção constantes do presente processo, em especial a manifestação do Pregoeiro, 
 HOMOLOGO  o Pregão Eletrônico nº 018/2020, referente à  contratação de empresa 
especializada para fornecimento de Películas para Sinalização Vertical Viária, 
de acordo com a ABNT NBR 14644:2013,  pelo qual foram  ADJUDICADOS 
os Lotes 01, 02 e 03  para as empresas classifi cadas em 1º lugar:  DAOMING 
BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA,  inscrita no CNPJ sob o nº 
14.089.982/0001-44 no valor de R$ 87.986,00 (oitenta e sete mil, novecentos e oitenta 
e seis reais) para o LOTE 01;  D. DA SILVA SANTOS - ME,  inscrita no CNPJ sob o nº 
30.549.614/0001-98 no valor de R$ 35.772,00 (trinta e cinco mil, setecentos e setenta 
e dois reais) para o LOTE 02 e  3 M DO BRASIL LTDA  ,  inscrita no CNPJ sob o nº 
45.985.371/0001-08 no valor de R$ 12.380,94 (doze mil, trezentos e oitenta reais e 
noventa e quatro centavos) para o LOTE 03. O Lote 04 foi declarado FRACASSADO. 
 AUTORIZO  a despesa no valor total de  R$ 136.138,94 (cento e trinta e seis mil, 
cento e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) na contratação.  Em: 
29/12/2020
 

 CARLOS JOSÉ BARREIRO 
 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 
Faria Lima, nº 340, Parque Itália, Campinas/SP, fone: (19) 3772-5815 e 3772-
5708 a licitação a seguir:  1) Reabertura Pregão Eletrônico nº 102/2020 -  Prot. nº 
HMMG.2020.00000952-76: Aquisição de grades de proteção p/ cama hospitalar; o 
acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 do dia 30/12/2020 e o início da sessão 
dar-se-á às  09h30 do dia 13/01/2021.  Os interessados poderão retirar o Edital a partir 
do dia 30/12/2020 no site www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes ou pelo e-mail: pregao@
hmmg.sp.gov.br. 

 Campinas, 23 de dezembro de 2020 
 DR. MAURO JOSÉ SILVA ARANHA 

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

 RATIFICAÇÃO 
  

  HMMG.  2020.00001651-51 
 Assunto: Aquisição emergencial de medicamentos - Contingenciamento do 
COVID-19 
 RATIFICO 
1 - A contratação direta das empresas:
-Pontamed Farmacêutica Ltda, CNPJ 02.816.696/0001-54, para aquisição de 2.000 
(dois mil) frascos de ácido tranexêmico 50mg/ml 5ml, com valor total de R$ 8.580,00 
(oito mil quinhentos e oitenta reais);
-Promefarma Representações Comerciais Ltda, CNPJ 81.706.251/0001-98, para 
aquisição 1.500 (um mil e quinhentas) ampolas de cianocobalamina 5000mcg/ml + 
tiamina 100mg/ml + piridoxina 100mg/ml 1ml, com o valor total de R$ 5.325,00 
(cinco mil trezentos e vinte e cinco reais);
-Soma SP Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ 05.847.630/0001-10, para aquisição de 
100.000 (cem mil) ampolas de dipirona sódica 500mg/ml 2ml, com valor total de R$ 
48.000,00 (quarenta e oito mil reais);
- Biohosp Produtos Hospitalares S/A, CNPJ 18.269.125/0001-87, para aquisição de 
10.000 (dez mil) ampolas de furosemida 10mg/ml 2ml, 5.000 (cinco mil) ampolas de 
gluconato de calcio 10% 10ml e 1.000 (um mil) frascos de insulina humana 100UI/
ml 10 ml, com o valor total de R$ 30.250,00 (trinta mil, duzentos e cinquenta reais);
-Repress Distribuidora de Medicamentos Eireli, CNPJ 03.948.933/0001-01, para 
aquisição de 15.000 (quinze mil) comp. de hidralazina 25mg, com valor total de R$ 
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais);
-CM Hospitalar S/A, CNPJ 12.420.164/0003-19, para aquisição de 500 (quinhentas) 
ampolas de hidróxido de ferro sacarato 20 mg/ml 5ml, com valor total de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais);
-Comercial Cirúrgica Rioclarense, CNPJ 67.729.178/0004-91, para aquisição de 

10.000 (dez mil) ampolas de vitamina do complexo B 2ml, com o valor total de R$ 
8.018,00 (oito mil dezoito reais);
Com fulcro no artigo 4ºda Lei Federal 13.979/2020;
2 - A despesa decorrente no valor total de R$ 109.673,00 (cento e nove mil seiscentos 
e setenta e três reais).

 HMMG.2020.00001652-31 
 Assunto: Aquisição emergencial de medicamentos - Contingenciamento 
COVID  -19 
 RATIFICO 
1 - A contratação direta das empresas:
- Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda, CNPJ 44.734.671/0001-51, para 
aquisição de 400 (quatrocentos) ampolas de clonidina 150mcg/ml 1ml, 1.500 (um 
mil e quinhentas) ampolas de midazolan 1mg/ml 5ml e 1.000 (um mil) ampolas de 
pancurônio 2mg/ml 2ml, com o valor total de R$ 17.245,00 (dezessete mil, duzentos 
e quarenta e cinco reais);
- Med Center Comercial, CNPJ 00.874.929/0001-40, para aquisição de 500 
(quinhentas) ampolas de etomidato 2mg/ml 10ml, com o valor total de R$ 6.625,00 
(seis mil seiscentos e vinte e cinco reais);
- União Química Farmacêutica Nacional S/A, CNPJ 60.665.981/0009-7, para 
aquisição de 15.000 (quinze mil) frascos de fentanil 0,05 mg/ml 10ml e 1.000 (um 
mil) frascos de suxametônio 100mg, com o valor total de R$ 108.500,00 (cento e oito 
mil e quinhentos reais);
- MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ 94.389.400/0001-84, para 
aquisição de 1.500(um mil e quinhentos) frascos de lidocaína 2% S/V 20ml com o 
valor total de R$ 3.954,00 (três mil novecentos e cinquenta e quatro reais);
- Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, CNPJ 67.729.178/0004-91, para aquisição 
de 10.000 (dez mil) ampolas de midazolan 5mg/ml 10ml, com o valor total de R$ 
184.200,00 (cento e oitenta e quatro mil e duzentos reais);
- Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ 05.847.630/0001-10, para aquisição de 
15.000 (quinze mil) ampolas de noradrenalina 2mg/ml 4 ml, com valor total de R$ 
102.000,00 (cento e dois mil reais);
- Profarma Specialty S/A, CNPJ 81.887.838/0007-36, para aquisição de 30.000 
(trinta mil) frascos de rocurônio brometo 10mg/ml 5ml e 200 (duzentos frascos de 
sugammadex 100mg/ml 2ml, com o valor total de R$ 396.078,00 (trezentos e noventa 
e seis mil setenta e oito reais);
Com fulcro no artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020;
2 - A despesa decorrente no valor total de R$ 818.602,00 (oitocentos e dezoito mil 
seiscentos e dois reais).
 

 Campinas, 29 de dezembro de 2020 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA  

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

 EXTRATOS 
  

  TERMO DE ADITAMENTO 
 Protocolo nº : 1750/2018.  Modalidade:  Pregão Presencial n° 07/2018.  Termo de 
Aditamento:  n°  232/2020.  Contratada : BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 
LTDA.  CNPJ:  28.966.389/0001-43.  Objeto : Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de apoio diagnóstico laboratorial de análises clínicas, in-
cluindo o fornecimento de todos os itens necessários para a coleta, processamento 
dos exames, emissão dos laudos, mão-de-obra e todos os materiais de consumos de 
acordo com as normas do SUS (Sistema Único de Saúde) para atender a demanda 
do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi e dos Prontos Atendimentos e ser-
viços de apoio especiais da Rede Mário Gatti remunerados conforme valores cons-
tantes na tabela SUS e CBHPM conforme especifi cações estabelecidas no Edital e 
seus anexos.  Aditamento:  Aditamento de 10,80% sobre o valor total da contratação 
no valor de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), para atendimento ao 
combate COVID-19, conforme folhas 1443/1469;  Valor do Contrato Atualizado: 
 R$5.251.893,20.  Assinatura : 21/12/2020.

 TERMO DE ADITAMENTO 
 Protocolo nº : 2040/2018.  Modalidade:  Artigo 24, inciso II, Lei 8.666/93.  Termo 
de Aditamento n°:  226/2020.  Contratada : GENTE SEGURADORA SA.  CNPJ:  
90.180.605/0001-02.  Objeto : Contratação de empresa para realização de seguro para 
motolâncias SAMU.  Aditamento:  O Contrato tem neste ato sua vigência prorrogada 
pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 12 de dezembro de 2020, 
com redução de 62,5% do valor original.  Valor do Contrato Atualizado:  R$2.763,45. 
 Assinatura : 11/12/2020.
 

 Campinas, 29 de dezembro de 2020 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA  

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

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO 
FRACASSADA 

  
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99  /2020 
 PROCESSO N° HMMG.2020.00001048-79 
 OFERTA DE COMPRA - BEC: 824410801002020OC00072 
 OBJETO:  Registro de Preços de material hospitalar (luvas descartáveis). 
 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, 
 HOMOLOGO  os atos praticados na sessão pública referente ao Pregão Eletrônico 
nº 99/2020, e considerando que não houve propostas em condições de aceitabilidade, 
 DECLARO FRACASSADA  a presente licitação. Publique-se.
 

 Campinas, 29 de dezembro de 2020 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 PROCESSO SEI HMMG.2020.00000250-65 
 Autorização de despesa para serviços públicos de distribuição de água e 
coleta e afastamento de esgotos para as Unidades componentes da Rede 

Mário Gatti. 
 AUTORIZO as despesas estimadas abaixo indicadas em favor da SANASA - 
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A, referenres aconcessão de 
exploração dos serviços públicos de distribuição de água e coleta e afastamento de 
esgotos para as Unidades componentes da Rede Mário Gatti, pelo período de 12 
(doze) meses:
- Pronto Atendimento Anchieta: R$ 72.000,00
- Pronto Atendimento São José: R$ 180.000,00


