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DR. SÉRGIO BISOGNI

DIRETOR PRESIDENTE REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI

Considerando os avanços que têm ocorrido nas diversas configurações da Telemedicina, no Brasil e no mundo, com forte impacto na agilidade da prestação de serviços
de Saúde à população e bem assim a alta complexidade dos sistemas e plataformas a
serem empregados para o atendimento potencial de usuários públicos ou privados, a
IMA decidiu participar de certames licitatórios, como empresa do setor de Tecnologia
da Informação e da Comunicação, na qualidade de parceira complementar de empresas do setor, especializadas no atendimento à Saúde, via telemedicina, em todas as
suas nuances e caracterizações do mercado.
Nesse sentido, a Diretoria Executiva da IMA torna público o seu interesse em estabelecer parceria tecnológica com empresas que tenham capacidade técnica de atendimento
ao seguinte objeto, a saber: Cooperação tecnológica na implantação, desenvolvimento e viabilização de Plataforma de Telemedicina fornecida em ambiente totalmente
em nuvem, acessível via internet, por meio de navegador web e por aplicativo mobile
para smartphones, tablets, tanto em plataformas iOS como Android, nas áreas de interesse da IMA, facilitando o acesso a médicos especialistas, centros de atendimento
à Saúde, profissionais da área da Saúde em geral, diminuindo a distribuição desigual
desses profissionais nas referidas áreas e desburocratizando cada vez mais o acesso
à saúde, por meios inovadores e tecnológicos, com reflexos na redução de custos e
ampliação da oferta de serviços.
Esta chamada está aberta a organizações de natureza pública ou privada, legalmente
constituídas no Brasil, interessadas em conduzir parceria tecnológica com a IMA, de
acordo com o objeto supracitado, em moldes a serem definidos pelas Partes e consoante as oportunidades de ingresso em certames licitatórios compatíveis com o escopo
da telemedicina.
As organizações interessadas devem manifestar interesse de 17 de maio de 2021 a 07
de junho de 2021, por meio de envio de e-mail aos seguintes endereços eletrônicos:
ima.juridico@ima.sp.gov.br e bruno.mendes@ima.sp.gov.br.
Ao enviarem o referido e-mail aos cuidados da Gerência Jurídica da IMA os interessados devem solicitar formulário para preenchimento e assinatura pelo responsável
da empresa.
A partir do recebimento da manifestação de interesse e o retorno do formulário devidamente preenchido, a Gerência Jurídica da IMA, a Gerência de Suprimentos e a
Diretoria Comercial promoverão os trâmites necessários para o cadastro das empresas
interessadas no desenvolvimento de ações futuras que possam viabilizar o estabelecimento da parceria técnica, aplicável a cada oportunidade de atuação, nas esferas
pública e privada.

DIRETOR ADMINISTRATIVO REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI

HENRIQUE MILHINA MOREIRA

EDUARDO JOSÉ PEREIRA COELHO

DECISÃO

MARCIO FERNANDO CORREA RICARDO

TERMO DE ADITAMENTO
Protocolo nº:2116/2018. Modalidade: Artigo 25, I. Objeto: Prestação de serviço de
manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de RX marca Siemens, instalados na
Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, conforme descrição, especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Projeto Básico. Termo
de Aditamento: n° 111/2021. Contratada: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. CNPJ: 01.449.930/0001-90. Aditamento: O contrato tem neste ato
sua vigência prorrogada pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 03/06/2021, com
supressão de 4,36%; O contrato tem neste ato indexador de reajuste pelo IPCA, a partir
de 03/06/2021, conforme fls. (392). Valor do Contrato Atualizado: R$ 185.028,60.
Assinatura: 05/05/2021.
Protocolo nº:HMMG.2021.00000293-11. Modalidade: Artigo 4º da Lei 13.979 de
2020. Objeto: Contratação emergencial, em caráter suplementar aos serviços públicos de saúde, de empresa para prestação de serviços através de postos de trabalho na
área médica e multiprofissional para atuar junto a leitos de enfermaria e de terapia
intensiva exclusivos para COVID-19, nas dependências de Unidades integrantes da
Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, para enfrentamento da pandemia COVID-19, conforme especificações e quantidades indicadas
no Termo de Referência, ora parte integrante da presente contratação como Anexo
I. Termo de Aditamento: n° 120/2021. Contratada: SANKLECH SERVICOS EM
MÉDICOS LTDA. CNPJ: 28.993.311/0001-18. Aditamento: O contrato tem nesse
aditamento de 01 posto de fisioterapeuta, 12 horas, de segunda a domingo, conforme
documento SEI 3716747. Valor do Contrato Atualizado: R$ 3.718.109,92. Assinatura: 04/05/2021.
Protocolo nº:153/2018. Modalidade: RDC nº 01/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada para ampliação e reforma do edifício de quimioterapia do HMMG,
com fornecimento de material, mão de obra, ferramentas, acessórios e equipamentos.
Termo de Aditamento: n° 099/2021. Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E
COMERCIO S.A. CNPJ: 04.002.395/0001-12. Aditamento: O Contrato tem neste
ato sua vigência prorrogada pelo prazo de 05 (cinco) meses, contados a partir da data
de 29 de março de 2.021. Assinatura: 26/03/2021.
Campinas, 17 de maio de 2021

Protocolado SEI n.º HMMG.2020.00001454-78
Interessadas: Sênior Auditores Independentes S/S
Assunto: Ref. Procedimento de Aplicação de Penalidades.
Determinada a abertura de procedimento administrativo de aplicação de penalidades,
e regularmente notificada, a empresa Sênior Auditores Independentes S/S, CNPJ nº
03.156.926/0001-69 não apresentou Defesa Prévia. Assim, acolho os pareceres precedentes da Procuradoria docs 3826006e3832439 haja vista que não restou demonstrado
qualquer argumento válido capaz de afastar a sua responsabilização pela infração ao
artigo 7º da Lei Federal nº 10520/02 e, observados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, aplico a penalidade de multa de 20% sobre o valor do contrato, no
equivalente a R$ 25.640,00 (vinte e cinco mil seiscentos e quarenta reais)e de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município por
01 (um) ano, com fundamento na Cláusula Nona do Termo de Contrato nº 58/2020
proveniente do Edital do Pregão Eletrônico 12/2020, combinado com o artigo 87da
Lei 8.666/93 e no artigo 7° da Lei 10.520/02;
Está facultada à empresa a apresentação de Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da presente publicação e/ou do recebimento da presente.
Os autos do processo estarão com vista franqueada aos interessados, na sede administrativa da Rede Municipal Dr. Mário Gatti, localizado na Avenida das Amoreiras,
n° 233 - 1º andar, CEP: 13036-225, Parque Itália, em Campinas/SP, nos horários das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Publique-se. Em seguida restitua-se ao Setor
de Pregão para prosseguimento.
Campinas, 17 de maio de 2021

HENRIQUE MILHINA MOREIRA

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

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021
PROCESSO Nº HMMG.2021.00000065-24
OFERTA DE COMPRA N° 824410801002021oc00067
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades local e longa distância com abrangência nacional
e internacional, proveniente de troncos bidirecionais para interligação do ambiente
(equipamentos e infra-estrutura) da Rede Mário Gatti à Rede Telefônica Pública Comutada - RTPC.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial
do parecer jurídico - documento SEI nº 3841178, o qual acolho integralmente por
seus próprios fundamentos, CONHEÇO a impugnação interposta pela empresa Telefônica do Brasil S.A e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL, tão somente
para definir que eventual interessado em participar do certame deverá formular sua
proposta comercial na plataforma BEC com o preço global da contratação para 12
(doze) meses.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se ao Departamento de Pregão, para demais
providências.
Campinas, 17 de maio de 2021

HENRIQUE MILHINA MOREIRA

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

IMA
INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE PARCERIA
TECNOLÓGICA

A INFORMÁTICA DOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA, sediada na
Rua Bernardo de Souza Campos, no 42, bairro Ponte Preta, cidade de Campinas - SP,
CEP 13041-390, inscrita no CNPJ/MF sob o no 48.197.859/0001-69, é uma sociedade
de economia mista, vinculada ao Município de Campinas, que tem por objeto social
exercer atividades na área de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), sem
restrições de limites geográficos, destinadas às pessoas físicas ou jurídicas de natureza
pública ou privada.

Campinas, 14 de maio de 2021
Presidente

Diretor de Inovação e Operação

MÁRCIO BARBADO
Diretor Comercial

SANASA
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA

AVISO DE LICITAÇÃO

Licitação Eletrônica para Alienação n. 1/2021 - Objeto: alienação de sucatas de
cilindro de cloro. Recebimento das propostas até às 8h do dia 14/06/2021 e início
da disputa de preços dia 14/06/2021 às 9h. A informação dos dados para acesso e o
edital poderão ser obtidos nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br.
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

RESUMO DE ADITAMENTO

Aditamento n. 02 ao Contrato 2020/90043. DL 387/2020 Contratada: Wireless
Comm Service Ltda, CNPJ 09.520.219/0001-96. Objeto: prest. ser. conectividade IP.
Prorrg. vig.: 01 mes a partir de 27/04/2021. Valor: R$ 2.875,00.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

SETEC
SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

AVISO DE COTAÇÃO

A SETEC - SERVIÇOS TECNICOS GERAIS, torna público o processo de cotação
para contratação de empresa Contratação de empresa especializada em lavagem de
roupa hospitalar, com consertos/restauros das roupas que se façam necessários, sendo
que as mesmas deverão ser retiradas e entregues no SVO (Serviço de Verificação de
Óbitos), localizado no interior do Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição, sito
à Rua Sylvia da Silva Braga, s/n.º, Bairro dos Amarais, Campinas/SP, CEP.: 13082105 e, no Setor de Transportes localizado no interior do prédio sede da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, sito à Praça Voluntários de 32, s/n.º, no Bairro Ponte Preta,
Campinas/SP, CEP.: 13041-900.
As cotações deverão ser encaminhadas para o e-mail: compras.setec@setec.sp.gov.br,
até o dia 24 de maio de 2021.
Informações adicionais poderão ser obtidas no departamento de compras, telefone
(19)3734-6100/6121, e-mail: compras.setec@setec.sp.gov.br
Campinas, 17 de maio de 2021

DEPARTAMENTO DE COMPRAS - SETEC

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Participação Ampla

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021,
Processo Administrativo N. SETEC.2021.00000319-87
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS E CAMINHONETES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, conforme especificações contidas no termo de referência, Anexo I do Edital.
Disponibilidade do Edital: a partir de 19/05/2021 até o último dia útil que anteceder a data
designada para a abertura do certame, no portal eletrônico: www.setec.sp.gov.br ("Transparência" e em seguida em "Licitações"), na extensão "PDF", solicitando-se através do e-mail
colsetec@setec.sp.gov.br, ou na SETEC, localizada na Praça Voluntários de 32, S/N - Campinas/SP - Bairro Ponte Preta, das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h30min, de
segunda à sexta-feira, onde poderá ser consultado ou poderá ser adquirido ao custo de R$
5,00 (cinco) reais em mídia (CD) no formato PDF.
Credenciamento, Entrega dos Envelopes e Sessão Pública serão às 10:00 horas do dia
31/05/2021 no Auditório da SETEC.
Informações relativas ao presente processo poderão ser obtidas pelo telefone (19) 37346138 ou por e-mail colsetec@setec.sp.gov.br com o Pregoeiro Daniel Faria de Machado.
Campinas, 17 de maio de 2021

DANIEL FARIA DE MACHADO

PRESIDENTE DA COLSETEC-PREGOEIRO

