Campinas, sexta-feira, 17 de abril de 2020
Art. 6º As áreas destinadas à implantação de Equipamentos Públicos Comunitários
deverão ser entregues à Prefeitura Municipal de Campinas com declividade máxima
de 5% e cercadas com alambrado, de acordo com o padrão definido pelo setor competente e acompanhadas de laudo resultante da execução de furos de sondagem de reconhecimento de subsolo, através de ensaio de SPT, normatizado pela NBR 6484/2001.
§ 1ºTodas as áreas destinadas ao uso público deverão ser entregues ao Município livres e desembaraçadas de ocupação ou qualquer pendência que impeça ou dificulte a
sua utilização.
§ 2º Após a implantação do projeto de recuperação e recomposição da vegetação,
deverão ser mantidas as características naturais de permeabilidade do solo das Áreas
Verdes e dos Sistemas de Lazer, consoante estabelecido no § 4º do art. 5º da Resolução
SMA 72/2017, devendo tal restrição constar no registro do loteamento e nas Fichas de
Informação das mencionadas áreas públicas.
Art. 7º O loteador deverá observar todas as exigências e recomendações constantes
nas manifestações técnicas exaradas pelos órgãos municipais e estaduais competentes.
Art. 8º Nos termos do art. 23 da Lei Municipal 10.410, de 17 de janeiro de 2000, o
loteador deverá transferir à COHAB-Campinas, à título de contrapartida de interesse
social, os lotes 01 e 02 da Quadra B.
Parágrafo único: Considerando o disposto no art. 23 da Lei Municipal 10.410, de
17 de janeiro de 2000, que estabelece que a contrapartida deverá contemplar lotes
urbanizados de 126,00m², o loteador, respeitados os demais parâmetros de ocupação
definidos pela mencionada norma, deverá, no prazo de até 90 (noventa) dias a contar
da expedição deste Decreto, fazer tratativas junto a COHAB -Campinas a fim de definir o projeto de subdivisão dos lotes 01 e 02 da Quadra B, ficando responsável pela
apresentação de plantas junto aos setores competentes da PMC para aprovação e pelo
registro da subdivisão junto à Serventia Imobiliária
Art. 9ºOs projetos executivos dos melhoramentos públicos discriminados nos artigos
5º e 6º deverão ser submetidos à aprovação das Pastas competentes.
Art. 10O loteador deverá cumprir o cronograma de execução de obras aprovado pela
Prefeitura Municipal de Campinas, sob pena da caducidade da aprovação, nos termos
definidos pelo § 1º do art. 12 da Lei Federal 6.766, de 19 de dezembro de 1.979.
Parágrafo único. Após o registro do loteamento, o loteador deverá solicitar à Prefeitura
Municipal de Campinas a expedição do Alvará de Execução de Obras, vinculado ao
cronograma de execução aprovado.
Art.11 O loteador deverá obter autorização junto ao Departamento de Parques e Jardins
para a supressão de árvores localizadas nos logradouros públicos ou junto à Secretaria
Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável no caso de árvores localizadas
em áreas particulares, bem como obter complementarmente, junto a órgãos Federais e
Estaduais, as autorizações ou licenças antes do início das obras que delas necessitem.
Art.12 Compete à Prefeitura Municipal de Campinas acompanhar a execução dos
melhoramentos públicos previstos nos incisos I a XIII do artigo 5º e os indicados no
artigo 6º deste Decreto, aceitando-os quando implantados de acordo com suas determinações ou rejeitando-os quando em desacordo com as especificações técnicas.
§ 1º- Os serviços indicados nos incisos X e XI do artigo 5º só serão recebidos e a
garantia liberada mediante a apresentação, pelo loteador, dos documentos que atestem
o cumprimento das obrigações, expedidos, respectivamente, pela Companhia Paulista
de Força e Luz- CPFL e pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB.
§ 2º - Após a expedição dos Termos de Verificação e Recebimento de Obras caberá ao
Município a liberação da respectiva garantia.
Art.13 Cabe à SANASA-CAMPINAS exigir a garantia referente aos serviços previstos nos incisos XIV e XV do artigo 5º do presente Decreto, promover a fiscalização
dos mesmos e expedir o respectivo Termo de Verificação e Recebimento de Obras.
Art.14 Na hipótese da gleba possuir edificação, a preservação da mesma depende da
aprovação do projeto pela Prefeitura Municipal.
Art.15 O loteador deverá requerer o registro do loteamento no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias a contar da presente data, sob pena de caducidade do ato de aprovação
conforme estabelecido pelo art. 18 da Lei Federal 6766, de 19 de dezembro de 1979.
§ 1º No ato do registro o loteador deverá requerer a abertura das matrículas das áreas
públicas.
§ 2ºConsiderando que para fazer face às obrigações estabelecidas nos arts. 5º e 6º deste
decreto o loteador ofereceu imóveis externos ao loteamento, a escritura de hipoteca
deverá ser registrada à margem das matrículas dos imóveis no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da expedição deste decreto.
Art. 16 O loteador deverá juntar ao protocolado administrativo: a) certidão de registro
do loteamento; b) matrículas das áreas públicas; c) matrículas dos lotes hipotecados,
com registro da hipoteca; d) comprovante de doação dos lotes 1 e 2 da quadra B à
COHAB- Campinas (contrapartida de interesse social); e) comprovante do registro
da subdivisão dos lotes 1 e 2 da Quadra B, consoante parágrafo único do art. 8º deste
decreto.
Art. 17 O loteador obriga-se a divulgar, nos materiais de propaganda e em painéis de
anúncio a serem veiculados o número do processo de aprovação do loteamento e a
fixar em local bem visível do loteamento, painel informando o número do processo de
aprovação e todas as obras de infraestrutura que correrão às suas expensas.
Art. 18 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 16 de abril de 2020

JONAS DONIZETTE
Prefeito Municipal

PETER PANUTTO

Secretário de Assuntos Jurídicos

CARLOS AUGUSTO SANTORO
Secretário de Planejamento e Urbanismo

PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS
Secretário Municipal De Infraestrutura

ROGÉRIO MENEZES DE MELLO

Secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Redigido na Coordenadoria Setorial de Posturas Municipais, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, de
acordo com os elementos constantes do protocolado administrativo nº 2016/11/17.145.

CHRISTIANO BIGGI DIAS

Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 20.831 DE 16 DE ABRIL DE 2020

Altera o Decreto nº 20.807, de 14 de abril de 2020, que Define medidas
para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19) pelos serviços essenciais em funcionamento no Município de
Campinas.

O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando a situação epidemiológica mundial e brasileira e a declaração de situação de PANDEMIA pela Organização Mundial de Saúde - OMS em 11 de março de
2020;
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Considerando as atribuições inerentes ao poder de polícia sanitária, conferidas pelo
art. 15, inciso XX da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;
Considerando a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;
Considerando a Portaria MS/GM nº 188 de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);
Considerando que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020e o Senado
Federal, em 20 de março de 2020, reconheceram a existência de calamidade pública
relativamente à União para os fins do artigo 65 da Lei Complementar federal nº 101,
de 4 de maio de 2000;
Considerando o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, da Presidência da República, que regulamenta a Lei nº13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os
serviços públicos e as atividades essenciais;
Considerando o Decreto nº 20.766,de 12 de março de 2020, que dispõe sobre a criação
do comitê municipal de enfrentamento da pandemia de infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19);
Considerando o Decreto 20.782, de 21 de março de 2020, que declara situação de
calamidade pública, estabelece regime de quarentena no Município de Campinas, e
define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus
(COVID-19;
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública; e
Considerando que os serviços essenciais autorizados a funcionar durante a quarentena,
nos termos do art. 3º do Decreto 20.782, de 21 de março de 2020, deverão adotar medidas preventivas e restritivas para a continuidade de suas atividades,
DECRETA:
Art. 1º Ficam acrescidos os incisos IV e V, redefinido o parágrafo único como § 1º e
acrescido o § 2º ao art. 1ºdo Decreto nº 20.807, de 14 de abril de 2020, que passa a
vigorar com a a seguinte redação:
“Art. 1º..........................
.....................................
IV - fornecer e determinar o uso de máscaras de proteção aos funcionários que atuem
no atendimento de clientes;
V - fornecer álcool em gel para uso dos clientes.
§ 1º A fiscalização e o cumprimento do disposto no inciso I deste artigo, sem prejuízo
da fiscalização pela Administração Pública, também dar-se-á pelo responsável pelo
estabelecimento, inclusive quando a fila estiver fora do estabelecimento.
§ 2º O uso de máscaras de proteção nos ambientes em que são prestados os serviços
essenciais de assistência à saúde mencionados no art. 3º, inciso I, do Decreto nº20.782,
de 2020 será regulamentado por ato próprio a ser editado pela Secretaria Municipal
de Saúde.” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor em 22 de abril de 2020.
Campinas, 16 de abril de 2020

JONAS DONIZETTE
Prefeito Municipal

PETER PANUTTO

Secretário de Assuntos Jurídicos

CARMINO ANTONIO DE SOUZA
Secretário de Saúde

Redigido conforme elementos do processo SEI PMC.2020.00015435-74.

CHRISTIANO BIGGI DIAS

Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito

RONALDO VIEIRA FERNANDES

Diretor do Departamento de Consultoria Geral

DECRETO Nº 20.832 DE 16 DE ABRIL DE 2020

PRORROGA O PERÍODO DE INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 3º DO DECRETO Nº 20.774, DE 18 DE MARÇO DE 2020 E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando a situação epidemiológica mundial e brasileira e a declaração de situação de PANDEMIA pela Organização Mundial de Saúde - OMS em 11 de março de
2020;
Considerando as atribuições inerentes ao poder de polícia sanitária, conferidas pelo
art. 15, inciso XX da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;
Considerando a necessidade de ações de prevenção para evitar a ocorrência de transmissão e óbitos por Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19),
Considerando o Decreto nº 20.774, de 18 de março de 2020 que declara situação de
emergência no Município de Campinas e define outras medidas para o enfrentamento
da pandemia decorrente do coronavírus.
Considerando o Decreto nº 20.782, de 21 de março de 2020 que declara situação de
calamidade pública, estabelece regime de quarentena no Município de Campinas, e
define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus
(COVID-19).
Considerando o Decreto nº 20.804, de 08 de abril de 2020 que dispõe sobre a prorrogação do prazo da quarentena prevista no Decreto nº 20.782, de 21 de março de
2020, que declara situação de calamidade pública, estabelece regime de quarentena no
Município de Campinas e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia
decorrente Coronavírus (COVID-19).
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogada por 30 (trinta) dias a interrupção dos prazos regulamentares e
legais de que trata o art. 3º do Decreto nº 20.774, de 18 de março de 2020.
§ 1º Ficam mantidas as disposições dos §§ 1º e 2º do art. 3º do Decreto nº 20.774, de
18 de março de 2020.
§ 2º Na hipótese de surgirem novas justificativas, o prazo previsto no caput deste
artigo poderá ser prorrogado.
Art. 2º O disposto no art.1º deste Decreto não se aplica aos processos administrativos
decorrentes da fiscalização do cumprimento das disposições do Decreto nº 20.782, de
21 de março de 2020 e aos processos regulares da Vigilância Sanitária.
Art. 3ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 16 de abril de 2020

JONAS DONIZETTE
Prefeito Municipal

PETER PANUTTO

Secretário de Assuntos Jurídicos

PAULO ZANELLA

Secretário de Administração

CARMINO ANTONIO DE SOUZA
Secretário de Saúde
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Redigido conforme elementos do processo SEIPMC.2020.00018607-15

CHRISTIANO BIGGI DIAS

Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito

RONALDO VIEIRA FERNANDES

Diretor do Departamento de Consultoria Geral

DECRETO Nº 20.833 DE 16 DE ABRIL DE 2020

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO VALOR DE R$ 9.910.561,58 (Nove milhões, novecentos e dez mil,
quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos)

O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com
o disposto no artigo 4º, § 1º, Inciso I, da Lei nº 15.857 de 16 de Dezembro de 2.019:
DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 9.910.561,58 (Nove
milhões, novecentos e dez mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito
centavos) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes classificações:
087000
FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE
08750
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
10.301.1003.4022 ADQUIRIR MEDICAMENTOS, INSUMOS E IMUNOBIOLÓGICOS
339030
MATERIAL DE CONSUMO
02.312.023
RECURSOS P/ COMBATE AO CORONAVIRUS - SES FUNDO A FUNDO ........R$ 430.000,00
339030
MATERIAL DE CONSUMO
05.312.007
REC.P/ COMB.AO CORONAVÍRUS-REC.ESP.SUS F.A F.- PAB/PLENA ..........R$ 1.500.000,00
339030
MATERIAL DE CONSUMO
08.312.007
REC.P/ COMB.AO CORONAVÍRUS-REC.ESP.SUS F.A F.- PAB/PLENA ..........R$ 2.050.000,00
10.301.1003.4026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030
MATERIAL DE CONSUMO
05.312.007
REC.P/ COMB.AO CORONAVÍRUS-REC.ESP.SUS F.A F.- PAB/PLENA .............R$ 400.000,00
339039
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.312.007
REC.P/ COMB.AO CORONAVÍRUS-REC.ESP.SUS F.A F.- PAB/PLENA .............R$ 500.000,00
10.302.1003.4026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030
MATERIAL DE CONSUMO
05.312.007
REC.P/ COMB.AO CORONAVÍRUS-REC.ESP.SUS F.A F.- PAB/PLENA .............R$ 200.000,00
339039
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.312.007
REC.P/ COMB.AO CORONAVÍRUS-REC.ESP.SUS F.A F.- PAB/PLENA ..........R$ 4.830.561,58
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ......................................................................................................... R$ 9.910.561,58

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recurso de que trata
o artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320 de 17/03/64, provenientes dos Recursos Específicos SUS - Fundo a Fundo- PAB/PLENA e SES - FUNDO a FUNDO.
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 16 de abril de 2020

JONAS DONIZETTE
Prefeito Municipal

TARCÍSIO CINTRA
Secretário de Finanças

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os
elementos constantes do Processo nº PMC.2020.00018446-98/SMS e publicado pela Coordenadoria de Expediente da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra.

CHRISTIANO BIGGI DIAS

Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL
EM 16 DE ABRIL DE 2020

Protocolado n.º 19/10/9.233 PG
Interessadas: PRODESP, PROCON e Secretaria de Assuntos Jurídicos
Despacho:
À vista da solicitação da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, bem como das
justificativas juntadas a este processo e dos pareceres de fls. 108 a 114, 165 e verso e
167, que indicam a inexistência de óbices legais, AUTORIZO:
1 - A celebração do Termo de Convênio entre a Companhia de Processamento de
Dados do Estado de São Paulo - PRODESP e esta Prefeitura Municipal de Campinas, que tem por objeto a operacionalização e a administração do Posto de Serviços
do Poupatempo - Campinas Centro” - Central de Atendimento ao Cidadão, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, além da despesa respectiva, no importe estimado de R$
1.286.040,00 (Hum milhão, duzentos e oitenta e seis mil e quarenta reais), conforme
aprovado pelo Comitê Gestor à fl. 77;
2 - Publique-se;
3 - Após a assinatura do Termo, que deverá ser lavrado pela PRODESP, consoante
a minuta aprovada e rubricada e anexo Plano de Trabalho acostados às fls. 153 a
164, deverá uma via ser encaminhada à SMAJ/DAJ/CSFA para anotações e registro,
dando-se ciência à Egrégia Câmara Municipal, nos termos do § 2º do artigo 116 da
Lei Federal n.º 8.666/93, e a seguir, à Secretaria de Assuntos Jurídicos, através da
Coordenadoria Setorial de Assuntos Administrativos, Financeiros e de Pessoal para o
acompanhamento de sua execução.

Campinas, sexta-feira, 17 de abril de 2020
3. à Secretaria Municipal de Cultura, para as demais providências, em especial a reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 7º e 8º do
Decreto Municipal nº 20.664/20 e a autorização das respectivas despesas, previamente
à emissão das Ordens de Serviço à detentora da Ata.
Campinas, 16 de abril de 2020

PAULO ZANELLA

Secretário Municipal de Administração

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECLARAÇÃO DE ITENS DESERTOS E HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo: PMC.2019.00050701-16
Interessado: Secretaria Municipal de Habitação
Assunto: Pregão nº 045/2020 - Eletrônico
Objeto: Registro de Preços de asfalto diluído de petróleo e emulsão asfáltica.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial
do relatório do Pregoeiro - documento SEI nº 2405630, acolhido pelo Diretor do Departamento Central de Compras - documento SEI nº 2405632, e do disposto no art.
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e art. 9º,
inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:
1. INFORMAR que o Pregoeiro declarou DESERTOS os itens 03e 04, por não acudirem interessados.
2. HOMOLOGAR o Pregão nº 045/2020, referente ao objeto em epígrafe, com os
respectivos preços unitários entre parênteses para os itens 01 (R$ 6.000,00) e02(R$
3.400,00) ofertados pela empresa adjudicatária CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal - SIM;
2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e
3. à Secretaria Municipal de Habitação, para as demais providências, em especial a
reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 7º e
8º do Decreto Municipal nº 20.664/20 e a autorização das respectivas despesas, previamente à emissão das Ordens de Fornecimento à detentora da Ata.
Campinas, 16 de abril de 2020

PAULO ZANELLA

Secretário Municipal de Administração

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo nº PMC.2017.00010309-18
Interessado: Secretaria Municipal de Administração
Assunto: Termo de Cooperação Técnica para utilização de sistema eletrônico de licitações denominado “Licitacoes-e”.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial
das manifestações da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos (SEI nºs 2408059,
2410081e 2411755) aliada à justificativa do Departamento Central de Compras (SEI
nº 2413950), AUTORIZO a celebração de Termo de Aditamento de Cooperação Técnica, a ser firmado entre o Município de Campinas e o Banco do Brasil S/A, tendo
por escopo a utilização de sistema eletrônico de licitações denominado “Licitacoes-e”, que possibilita a realização, por intermédio da rede mundial de computadores, de
processos licitatórios eletrônicos.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes, para lavratura do Termo de Aditamento de Cooperação Técnica; e
2. ao Departamento Central de Compras desta Secretaria, para acompanhamento.
Campinas, 16 de abril de 2020

PAULO ZANELLA

Secretário Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO

(COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITEM EXCLUSIVO PARA
ME/EPP)

Campinas, 16 de abril de 2020

Pregão nº 072/2020 - Eletrônico - Processo Administrativo: PMC.2020.0001644419 - Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Objeto: Registro de
Preços de serviços de concretagem - Recebimento das Propostas dos itens 01 a 07:
das 08h do dia 06/05/20 às 09h30min do dia 07/05/20 - Abertura das Propostas dos
itens 01 a 07: a partir das 09h30min do dia 07/05/20 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h30min do dia 07/05/20 - Disponibilidade do Edital: a partir de
22/04/20, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais
com a Pregoeira Giovana Souza pelo telefone (19) 2116-0294.

PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO GONÇALVES DE SOUZA

JONAS DONIZETTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo: PMC.2020.00002792-45
Interessado: Secretaria Municipal de Cultura
Assunto: Pregão nº 048/2020 - Eletrônico
Objeto: Registro de Preços de sanitários químicos, compreendendo instalação, manutenção, desinstalação e coleta de resíduos.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial
do relatório do Pregoeiro - documento SEI nº 2408144, acolhido pelo Diretor do Departamento Central de Compras - documento SEI nº 2408153, e do disposto no art.
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e art. 9º,
inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, HOMOLOGO o Pregão nº 048/2020, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários
entre parênteses para os itens 01 (R$ 114,00), 02 (R$ 177,00) e 03 (R$ 150,00), ofertados pela empresa adjudicatária PILAR ORGANIZAÇÕES EIRELI.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal - SIM;
2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes, para lavratura da Ata de Registro de Preços; e

Campinas, 16 de abril de 2020

Diretor do Departamento Central de Compras

COMUNICADO DE ESCLARECIMENTOS

Processo Administrativo: PMC.2018.00024232-63
Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Assunto: Concorrência nº 17/2019
Objeto: Contratação de Parceria Público-Privada, na modalidade de concessão administrativa, destinada à realização de investimentos e prestação dos serviços de gestão
integrados de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no Município de Campinas/SP.
O Município de Campinas, por intermédio da Comissão Especial de Licitação, comunica que as respostas às solicitações de esclarecimentos formuladas por empresas
interessadas estão disponíveis no portal eletrônico licitacoes.campinas.sp.gov.br.
Campinas, 16 de abril de 2020

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO

Processo Administrativo: 16/10/44580 Interessado Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos Termo de Colaboração
n.º 155/17 Termo de Aditamento de Colaboração nº 059/20 Entidade: Instituto
Semear CNPJ nº 05.220.053/0001-31 Objeto: Prorrogação do prazo do ajuste até
31/03/2021 Valor: R$ 553.545,60 Prazo: até 31/03/2021 Assinatura: 01/04/2020.
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GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 20.873 DE 15 DE MAIO DE 2020

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO VALOR DE R$ 1.000,00 (Um mil reais)

O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com
o disposto no artigo 4º,§ 1º, inciso I, da Lei nº 15.857 de 16 de Dezembro de 2.019:
DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais)
suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classificação:
117100 FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA
11710 FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA - FAC
13.392.1005.4032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS CIENTÍFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS
03.100.037 GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS DO FAC..... ...........................................................................R$ 1.000,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
117100 FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA
11710 FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA - FAC
13.392.1005.4032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030 MATERIAL DE CONSUMO
03.100.037 GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS DO FAC.......... ......................................................................R$ 1.000,00

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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2020, que declara situação de calamidade pública, estabelece regime de quarentena
no Município de Campinas e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente Coronavírus (COVID-19).
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogada até 31 de maio de 2020 a interrupção dos prazos regulamentares e legais de que trata o art. 3º do Decreto nº 20.774, de 18 de março de 2020.
§ 1º Ficam mantidas as disposições dos §§ 1º e 2º do art. 3º do Decreto nº 20.774, de
18 de março de 2020.
§ 2º Na hipótese de surgirem novas justificativas, o prazo previsto no caput deste
artigo poderá ser prorrogado.
Art. 2º O disposto no art.1º deste Decreto não se aplica aos processos administrativos
decorrentes da fiscalização do cumprimento das disposições do Decreto nº 20.782, de
21 de março de 2020 e aos processos regulares da Vigilância Sanitária.
Art. 3ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 15 de maio de 2020

JONAS DONIZETTE

Prefeito Municipal de Campinas

PETER PANUTTO

Secretário de Assuntos Jurídicos

PAULO ZANELLA

Secretário de Administração

CARMINO ANTONIO DE SOUZA
Secretário de Saúde

Redigido conforme elementos do processo SEI PMC.2020.00018607-15.

CHRISTIANO BIGGI DIAS

Campinas, 15 de maio de 2020

Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito

Prefeito Municipal de Campinas

Diretor do Departamento de Consultoria Geral

JONAS DONIZETTE
TARCÍSIO CINTRA
Secretário de Finanças

RONALDO VIEIRA FERNANDES

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com
os elementos constantes do ProcessonºPMC.2020.00022031-73/SMC-FAC e publicado pela Coordenadoria de
Expediente da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra.

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO. SR.
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito

JONAS DONIZETTE

Sei nº 2020.00017214-21
Interessada:Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Ratificação de contratação direta
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações da Secretaria de Assuntos Jurídicos (docs. 2472567 e 2472694), RATIFICO a contratação direta das empresas:1 - BHFARMA COMÉRCIO LTA - CNPJ:
42.799.163/0001-26; 2 - DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS -EIRELI - CNPJ:
15.329.061/0001-74; 3 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 02.520.829/0001-40; 4 - SANOFI MEDLEY FARCÊUTICA LTDA.
- CNPJ: 10.588.595/0010-92; 5 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 23.312.871/0001-46; 6 - CRISTALIA PRODUTOS
QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. - CNPJ: 44.734.671/0001-51; 7 - CIAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 05.782.733/001-49,para
fornecimento dos medicamentos para rede Municipal de Saúde de Campinas,na forma indicada (doc.2484728),para o enfrentamento da epidemia de infecção humana
pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
de Campinas/SP com fulcro no artigo 24, inciso IV da Lei Federal n.º8.666/93. A
despesa decorrente, no valor total de R$3.440.728,15 (três milhões, quatrocentos e
quarenta mil, setecentos e vinte oito reais e quinze centavos),consoante aprovação
no doc.2491027.
Publique-se.
Após, encaminhe-se à Secretaria de Administração, para a numeração da contratação
em livro próprio, e caso o objeto contratado seja integralmente entregue, poderá a
contratação ocorrer pela respectiva nota de empenho, o que é permitido nos termos do
artigo 62, "caput" da Lei de Licitações e Contratos, e a seguir, retornem-se os autos à
Secretaria de Saúde e acompanhamento.

TARCÍSIO CINTRA

MICHEL ABRÃO FERREIRA

CHRISTIANO BIGGI DIAS

DECRETO Nº 20.874 DE 15 DE MAIO DE 2020

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO VALOR DE R$ 15.049.941,86 (Quinze milhões, quarenta e nove
mil e novecentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos)

O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o
disposto no artigo 4º, inciso I, da Lei nº 15.857 de 16 de Dezembro de 2.019:
DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 15.049.941,86 (Quinze
milhões, quarenta e nove mil e novecentos e quarenta e um reais e oitenta e seis
centavos) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classificação:
251000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
25120 COORDENADORIA ESPECIAL DAS ADM. REGIONAIS E SUB PREFEITURAS
15.122.2015.4087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.100.000 GERAL - TOTAL....... ..............................................................................................................R$ 15.049,941,86

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
171000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
17114 REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEC. 16970 29/01/10
28.846.2009.0188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS
01.100.000 GERAL - TOTAL............... ......................................................................................................R$ 15.049,941,86

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 15 de maio de 2020

Prefeito Municipal de Campinas
Secretário de Finanças

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os
elementos constantes do ProcessonºProcessonºPMC.2020.00021601-81/SMSP e publicado pela Coordenadoria
de Expediente da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra.

Em 15 de maio de 2020

Campinas, 15 de maio de 2020
Secretário de Governo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CHRISTIANO BIGGI DIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 20.875 DE 15 DE MAIO DE 2020

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

O Prefeito Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando a situação epidemiológica mundial e brasileira e a declaração de situação de PANDEMIA pela Organização Mundial de Saúde - OMS em 11 de março
de 2020;
Considerando as atribuições inerentes ao poder de polícia sanitária, conferidas pelo
art. 15, inciso XX da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;
Considerando a necessidade de ações de prevenção para evitar a ocorrência de transmissão e óbitos por Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19),
Considerando o Decreto nº 20.774, de 18 de março de 2020 que declara situação de
emergência no Município de Campinas e define outras medidas para o enfrentamento
da pandemia decorrente do coronavírus.
Considerando o Decreto nº 20.782, de 21 de março de 2020 que declara situação de
calamidade pública, estabelece regime de quarentena no Município de Campinas, e
define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus
(COVID-19).
Considerando o Decreto nº 20.869, de 11 de maio de 2020,que dispõe sobre a prorrogação do prazo da quarentena prevista no Decreto nº 20.782, de 21 de março de

Processo Administrativo: PMC.2018.00028152-69
Interessado: Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e
Direitos Humanos
Assunto: Pregão nº 086/2019 - Eletrônico
Objeto: Registro de Preços de materiais elétricos e periféricos de informática.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial
da manifestação da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos - documento SEI nº 2462635, acolhida pelo Diretor do
Departamento Central de Compras - documento SEI nº 2469862, REVOGO o Pregão
nº 086/2019, com fulcro no caput do art. 14, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o
art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,
concedendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventuais recursos e,
INFORMO que, em decorrência, restou prejudicado o questionamento apresentado
por interessado.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria
Municipal de Administração, localizada na Avenida Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas/SP, em dias úteis, das 09h às 12h e das 14h às 17h, ou por acesso ao Sistema

Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito

Prorroga o período de interrupção dos prazos previstos no art. 3º do Decreto nº 20.774, de 18 de março de 2020 e dá outras providências.

Revogação

Diário Oficial

Nº 12.336 - Ano XLIX

Terça-feira, 02 de junho de 2020

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 20.897 DE 01 DE JUNHO DE 2020
Prorroga o período de interrupção dos prazos previstos no art. 3º do Decreto nº 20.774, de 18 de março de 2020 e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando a situação epidemiológica mundial e brasileira e a declaração de situação de PANDEMIA pela Organização Mundial de Saúde - OMS em 11 de março de
2020;
Considerando as atribuições inerentes ao poder de polícia sanitária, conferidas pelo
art. 15, inciso XX da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;
Considerando a necessidade de ações de prevenção para evitar a ocorrência de transmissão e óbitos por Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19),
Considerando o Decreto nº 20.774, de 18 de março de 2020 que declara situação de
emergência no Município de Campinas e deﬁne outras medidas para o enfrentamento
da pandemia decorrente do coronavírus.
Considerando o Decreto nº 20.782, de 21 de março de 2020 que declara situação de
calamidade pública, estabelece regime de quarentena no Município de Campinas, e
deﬁne outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus
(COVID-19).
Considerando o Decreto nº 20.896, de 01 de junho de 2020, que dispõe sobre a prorrogação do prazo da quarentena prevista no Decreto nº 20.782, de 21 de março de
2020, que declara situação de calamidade pública, estabelece regime de quarentena no
Município de Campinas e deﬁne outras medidas para o enfrentamento da pandemia
decorrente Coronavírus (COVID-19).
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogada até 07 de junho de 2020 a interrupção dos prazos regulamentares e legais de que trata o art. 3º do Decreto nº 20.774, de 18 de março de 2020.
§ 1º Ficam mantidas as disposições dos §§ 1º e 2º do art. 3º do Decreto nº 20.774, de
18 de março de 2020.
§ 2º Na hipótese de surgirem novas justiﬁcativas, o prazo previsto no caput deste
artigo poderá ser prorrogado.
Art. 2º O disposto no art. 1º deste Decreto não se aplica aos processos administrativos
decorrentes da ﬁscalização do cumprimento das disposições do Decreto nº 20.782, de
21 de março de 2020 e aos processos regulares da Vigilância Sanitária.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 01 de junho de 2020

JONAS DONIZETTE
Prefeito Municipal de Campinas

PETER PANUTTO
Secretário de Assuntos Jurídicos

PAULO ZANELLA
Secretário de Administração

CARMINO ANTONIO DE SOUZA
Secretário de Saúde
Redigido conforme elementos do processo SEI PMC.2020.00018607-15.

CHRISTIANO BIGGI DIAS
Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito

RONALDO VIEIRA FERNANDES
Diretor do Departamento de Consultoria Geral

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
(EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP)
Pregão nº 111/2020 - Eletrônico - Processo Administrativo: PMC.2019.0005519661 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde -Objeto: Aquisição de estante para
tubos, palito, copo, relógio marcador de tempo e outros insumos para uso do Laboratório Municipal - Recebimento das Propostas dos itens 01 a 11: das 08h do dia
16/06/20 às 09h30min do dia 17/06/20 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 11:
a partir das 09h30min do dia 17/06/20 - Início da Disputa de Preços: a partir das
10h30min do dia 17/06/20 - Disponibilidade do Edital: a partir de 02/06/20, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira
Thais Oliveira pelo telefone (19) 2116-0916.
Campinas, 01 de junho de 2020

MARCELO GONÇALVES DE SOUZA
Diretor do Departamento Central de Compras

Prefeitura Municipal de Campinas

www.campinas.sp.gov.br

- ELETRIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇO EIRELI, item 01 (R$ 317,96), no valor total de R$ 20.985,36 (vinte mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos); e
- VS COMÉRCIO EIRELI - EPP, item 02 (R$ 489,00), no valor total de R$
24.450,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Saúde, para autorização das despesas nos termos do
Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, observando o Decreto Municipal
nº 20.861/20;
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal - SIM; e
3. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências.
Campinas, 01 de junho de 2020

PAULO ZANELLA
Secretário Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
(COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA
ME/EPP/COOP)
Pregão nº 112/2020 -Eletrônico - Processo Administrativo: PMC.2020.0000743375 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - Objeto: Registro de Preços de
arroz - Recebimento das Propostas dos itens 01 a 06: das 08h do dia 17/06/20 às
09h30min do dia 18/06/20 - Abertura das Propostas dos itens de 01 a 06: a partir
das 09h30min do dia 18/06/20 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h30min
do dia 18/06/20 - Disponibilidade do Edital: a partir de 03/06/20, no portal eletrônico
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Thaís Oliveira
pelo telefone (19) 2116-0916.
Campinas, 01 de junho de 2020

MARCELO GONÇALVES DE SOUZA
Diretor do Departamento Central de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO
(COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA
ME/EPP/COOP)
Pregão nº 114/2020 -Eletrônico - Processo Administrativo: PMC.2020.0000746633 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - Objeto: Registro de Preços de
fubá e farinha - Recebimento das Propostas do dos itens 01 a 08: das 08h do dia
16/06/20 às 09h30min do dia 17/06/20 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 08:
a partir das 09h30min do dia 17/06/20 - Início da Disputa de Preços: a partir das
10h30min do dia 17/06/20 - Disponibilidade do Edital: a partir de 03/06/20, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira
Giovana Souza pelo telefone (19) 2116-0294.
Campinas, 01 de junho de 2020

MARCELO GONÇALVES DE SOUZA
Diretor do Departamento Central de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO
(COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA
ME/EPP/COOP)
Pregão nº 117/2020 - Eletrônico - Processo Administrativo: PMC.2020.0001804980 - Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Objeto: Registro de
Preços de cimentos CP II - Recebimento das Propostas dos itens 01 a 06: das 08h
do dia 22/06/20 às 08h do dia 23/06/20 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 06:
a partir das 08h do dia 23/06/20 - Início da Disputa de Preços: a partir das 09h30min
do dia 23/06/20 - Disponibilidade do Edital: a partir de 04/06/20, no portal eletrônico
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro João Fernandes pelo telefone (19) 2116-8464.
Campinas, 01 de junho de 2020

MARCELO GONÇALVES DE SOUZA
Diretor do Departamento Central de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 116/2020 - Eletrônico - Processo Administrativo: PMC.2020.0001608021 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - Objeto: Aquisição de testes individuais rápidos para detecção do vírus da Dengue - Recebimento das Propostas
dos itens 01 e 02: das 08h do dia 17/06/20 às 09h do dia 18/06/20 - Abertura das
Propostas dos itens 01 e 02: a partir das 09h do dia 18/06/20- Início da Disputa de
Preços: a partir das 09h30min do dia 18/06/20 - Disponibilidade do Edital: a partir
de 03/06/20, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Veruska Vigilato pelo telefone (19) 2116-8411.
Campinas, 01 de junho de 2020

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MARCELO GONÇALVES DE SOUZA

Homologação

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO

Processo Administrativo: PMC.2019.00047063-01
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Pregão nº 061/2020 - Eletrônico
Objeto: Aquisição de "big bag" de ráﬁa e tela milimétrica de nylon.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº 2516426, acolhido pelo Diretor do Departamento Central de Compras - documento SEI nº 2516430, e do disposto no art.
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e art.
9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, HOMOLOGO o
Pregão nº 061/2020, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados e valores totais, ofertados pelas empresas
adjudicatárias abaixo relacionadas:

Diretor do Departamento Central de Compras

Processo Administrativo: PMC.2019.00043105-71
Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Assunto: Pregão nº 100/2020 - Eletrônico
Objeto: Aquisição de panelas de pressão.
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de
Compras, COMUNICA aos interessados que, em razão da constatação de que a publicação no aplicativo “Licitações-e” constante do portal eletrônico do Banco do Brasil
S.A. não foi realizada, reabriu o prazo inicialmente estabelecido para os procedimentos: Recebimento das Propostas dos itens 01 e 02: das 08h do dia 16/06/20 às 08h
do dia 17/06/20 - Abertura das Propostas dos itens 01 e 02: a partir das 08h do dia

