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 Máster Diagnostica Produtos Laboratoriais e Hospitalares Ltda,  para os itens 15 
(R$ 0,47), 16 (R$ 0,47), 29 (R$ 23,90) e 30 (R$ 23,90). 
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 três dias corridos ou pessoalmente no prazo de 05 (cinco) dias corridos 
contados da data do envio do correio eletrônico ( e-mail ), encaminhado ao Hospital 
Municipal Dr. Mário Gatti, na Área de Expediente, localizado no térreo do Complexo 
Administrativo, à Av. Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 13036-
902, Campinas/SP. 

 Campinas, 28 de abril de 2020 
 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA 

 CONVÊNIO 002/2014 - ENCERRAMENTO DO 
CONVÊNIO PARA CESSÃO DE EMPREGADO (A)   

  Objeto:  Encerramento do convênio para cessão da empregada  GILZANI DE CÁS-
SIA TEIXEIRA , matrícula nº 0243, da CONVENENTE para prestar serviço junto à 
CONVENIADA, em 03 de maio de 2020.
 Finalidade:  Encerramento do convênio.
 Convenente:  IMA - Informática de Municípios Associados S/A, CNPJ sob nº 
48.197.859/0001-69.
 Conveniada:  SETEC - Serviços Técnicos Gerais, CNPJ sob nº 49.413.800/0001-23. 

 Campinas, 14 de abril de 2020 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS   

  

 CONVÊNIO 003/2017 - TÉRMINO DO CONVÊNIO PARA 
CESSÃO DE EMPREGADO (A)   

  Objeto:  Encerramento do convênio para cessão da empregada  EDNA DOS SANTOS 
PRADO PINHEIRO , matrícula nº 2269, da CONVENENTE para prestar serviço 
junto à CONVENIADA, em 03 de maio de 2020.
 Finalidade:  Encerramento do convênio.
 Convenente:  IMA - Informática de Municípios Associados S/A, CNPJ sob nº 
48.197.859/0001-69
 Conveniada:  SETEC - Serviços Técnicos Gerais, CNPJ sob nº 49.413.800/0001-23. 

 Campinas, 14 de abril de 2020 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS   

 SETEC 
 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC 

 EDITAL Nº 02/2020 - REMOÇÃO DE RESTOS MORTAIS 
EM QUADRA GERAL   

 Através do presente edital, originado do protocolo nº 1688/2020, pelo presente edital, 
os familiares dos sepultados no Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição, Qua-
dra, Sepultura e períodos abaixo indicados, fi cam   CONVOCADOS   a comparecer na 
Administração da SETEC, localizada na Praça Voluntários de 32, s/nº, Swift, Campi-
nas/SP, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da última publicação deste, para recla-
marem os respectivos restos mortais, conforme o artigo 16, § 1º do Decreto Municipal 
nº 6262/80, que regulamentou o funcionamento dos cemitérios municipais. Após esse 
prazo, os restos mortais serão removidos para o OSSUÁRIO GERAL.
 Quadra: 36 (trinta e seis) 
Sepulturas: 01 a 1025 
Sepultados no período de 20/04/2016 à 02/12/2016
 

 Campinas, 28 de abril de 2020 
 ORLANDO MAROTTA FILHO 

 Presidente - SETEC 

 PODER LEGISLATIVO 
 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020 

 Acha-se aberto na Câmara Municipal de Campinas o Pregão nº 10/2020 - Eletrônico 
- Processo CMC-ADM-2020/00055 -  Objeto:  Contratação de empresa para forneci-
mento parcelado de café em pó, torrado e moído, café torrado em grãos, açúcar refi -
nado e adoçante, conforme descrições informadas no Anexo I - Termo de Referência.
 Início de Acolhimento das Propostas:  a partir das 8h do dia 04/05/2020;
 Início da Disputa de Preços : a partir das 10h do dia 15/05/2020;
 Disponibilidade do Edital:  04/05/2020, no portal eletrônico www.comprasnet.gov.
br. Esclarecimentos adicionais através dos e-mails: licitacoes@campinas.sp.leg.br / 
compras.camara.campinas@gmail.com.
 

 Campinas, 30 de abril de 2020 
 SIDNEY VIEIRA COSTACURTA 

 Diretor de Materiais e Patrimônio 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020 

 Acha-se aberto na Câmara Municipal de Campinas o Pregão nº 12/2020 - Eletrônico 
- Processo CMC-ADM-2020/00036 -  Objeto: Contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de Serviço Telefônico Fixo Comutado (fi xo-fi xo e fi xo-móvel), 
modalidades local e longa distância nacional, de ligações originadas na Câmara Mu-
nicipal de Campinas, a ser executado de forma contínua, e serviço 0800, conforme as 
especifi cações e condições constantes no Anexo I - Termo de Referência.
 Início de Acolhimento das Propostas:  a partir das 8h do dia 04/05/2020;
 Início da Disputa de Preços : a partir das 14h do dia 15/05/2020;
 Disponibilidade do Edital:  04/05/2020, no portal eletrônico www.comprasnet.gov.
br. Esclarecimentos adicionais através dos e-mails: licitacoes@campinas.sp.leg.br / 
compras.camara.campinas@gmail.com.
 

 Campinas, 30 de abril de 2020 
 SIDNEY VIEIRA COSTACURTA 

 Diretor de Materiais e Patrimônio 

 DIVERSOS 
 ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO 

 CASA DA CRIANÇA DE SOUSAS CNPJ: 46.095.758/0001-
51 - C.C.: 4312.13.85.0357.01001 - I.M.: 196155-1, 36512-2    
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 INSTITUTO DOM NERY CNPJ: 46.045.381/0001-
26 - C.C.: 3421.21.72.0031.01001, 3421.21.72.0108.01001, 

3443.24.99.1877.00000 

   

 
 

INSTITUTO DOM NERY 
C.N.P.J.: 46.045.381/0001-26 

Entidade Beneficente de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal. 
 

REGULAMENTO PRÓPRIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS, BEM COMO CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PLANO DE 
CARGOS, SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS DO < 
INSTITUTO DOM NERY> COM VERBAS PÚBLICAS. 

CAPÍTULO I 

Procedimentos para Aquisição de Produtos e Serviços 

Art. 1º - O presente tem por objetivo regimentar as compras e 
contratações de serviços, bem como a Contratação de Pessoal, Plano de 
Cargos, Salários e Benefícios com Verbas Públicas realizadas pela < 
INSTITUTO DOM NERY>. Inscrita no CNPJ n° 46.045.381.0001/26 e suas 
filiais. 

§ 1º - As compras e contratações necessárias à execução das atividades 
desenvolvidas pela Instituição acima qualificada serão preferencialmente 
centralizadas em sua área Administrativa/Financeira, subordinada: 

 

a) Ao Conselho de Administração e à Diretoria da <INSTITUTO DOM 
NERY> para os casos de Contrato de Gestão;  

b) À Diretoria da <INSTITUTO DOM NERY> para os convênios; 

 

§ 2º - Os princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, 

da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da 

publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca 

permanente de qualidade e durabilidade, previstas na Lei 8.666/93, deverão 

estar presentes em todas as compras e contratações que houver a 

utilização de recursos públicos, obedecendo às determinações e 

especificidades de cada ajuste formalizado com o poder público. 

 

Art. 2° - As compras e/ou serviços deverão ser precedidos de: 

I. Requisição de compras; 

II. Seleção de empresas idôneas e independentes (não pertencentes ao 
mesmo grupo); 

III. Solicitação de, no mínimo, 03 orçamentos para todos os itens 
(independentemente do valor) em papel timbrado do fornecedor, ou por e-
mail, desde que esteja descrito no corpo da mensagem; 

OBS: Os orçamentos pela Internet poderão ser apresentados desde que 
emitidos através sites confiáveis, contemplando o valor do frete e com o 
endereço eletrônico visível. 

IV. Emissão e conferência de Certidões de Regularidade Fiscal da empresa a 
ser contratada, junto a Secretaria da Receita Federal que abranja inclusive a 
regularidade relativa às Contribuições Previdenciárias e Sociais, Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF, Consulta do CNPJ e SINTEGRA; 
 
V. Apuração da melhor oferta, através de planilha comparativa de preços; 

VI. Emissão do pedido de compra e/ou contratação. 

Art. 3° - O procedimento de compra e/ou contratação de serviço será 
iniciado após o recebimento da requisição/pedido, precedida de constatação 
pela Instituição que o item e a quantidade orçada correspondem ao 
solicitado. 

Art. 4° - As compras e/ou contratações poderão ser classificadas como 
ROTINA ou URGÊNCIA, conforme descrição a seguir: 

 

I. ROTINA: Toda e qualquer despesa passível de planejamento das 
etapas de execução, previsão orçamentária e recebimento do item ou 
serviço em tempo hábil para que não ocorra prejuízo ao objeto pactuado. 

II. URGÊNCIA: Toda e qualquer despesa classificada como de força 
maior, decorrente de fato imprevisível, inevitável e estranho à vontade das 
partes, que possa gerar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas. 

OBS: As despesas classificadas como “URGÊNCIA”, deverão 
preliminarmente ser encaminhadas para análise e autorização do Poder 
Público competente. 

Art. 5° - A Instituição deverá efetuar as compras e/ou contratações como: 

I - ROTINA 

a) Selecionar empresas idôneas e independentes (não pertencentes ao 
mesmo grupo) que participarão da concorrência de preço; 

b) Produtos e serviços devem ser orçados com mesma especificidade e 
quantidade, considerando a qualidade necessária ao bom desempenho 
do Objeto do Ajuste firmado com o Poder Público;  

c) Solicitar no mínimo 03 orçamentos para todos os itens, em papel 
timbrado do fornecedor, ou por e-mail, desde que esteja descrito no 
corpo da mensagem; 

OBS: Os orçamentos pela Internet poderão ser apresentados desde 
que emitidos através sites confiáveis, contemplando o valor do frete 
e com o endereço eletrônico visível. 

d) Planilha todos os custos apresentados, conforme modelo 
disponibilizado pela Coordenadoria de Convênios, destacando o menor 
custo global (mesmo que neste esteja inserido valores com frete). 

II – URGÊNCIA 

a) Justificativa por escrito, assinada pelo presidente da Instituição que 
conste demonstrada as implicações que a falta do serviço ou produto 
acarretará ao Ajuste firmado com o Poder Público. 

Art. 6º - Da Apresentação de orçamentos: 

I. deverão ser orçados os produtos e serviços com a mesma 
especificidade e quantidade; 


