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Diário Oﬁcial do Município de Campinas

Campinas, quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Érica Rondini, matrícula nº 130.370-8, Enfermeira, COREN 129994, como Membro.
Mariana Pacheco Maia, matrícula nº 137.627-6, Enfermeira, COREN 530876, como
Membro.
Maíra Possa, matrícula 27216, representante da empresa contratada, Nutricionista Clínica,
CRN3 46.566, como Membro
Francielli Pires Ribeiro de Moraes, matrícula nº 31428, representante da empresa contratada, Nutricionista Clínica, CRN3 44.852, como Membro

ro e área técnica competente, resolvo:
HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 225/2021 bem como ADJUDICAR e AUTORIZAR a despesa em favor da empresa abaixo especiﬁcada:
GIACOMO RESENDE SEOLIN-ME, no valor total de R$ 17.800,00 (Dezessete mil
e oitocentos reais).
Publique-se.

Art. 2º. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a 01 de outubro de 2021, e não produz efeitos pecuniários, revogando-se as
disposições em contrário, em especial, a Portaria nº. 014/2018.

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

Campinas, 23 de novembro de 2021

DR. SERGIO BISOGNI
Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N°.01 AO CONVÊNIO
N° 02/2020
SEI Nº HMMG.2020.00000431-28
Protocolo: 152/2020
Partes: REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI e TRIANON INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA.
Objeto:Prorrogação Contratual por 12(doze) meses, a partir de 01/01/2022, relativa
ao Termo de Cooperação paraa abertura e o desenvolvimento de campo de estágio
envolvendo parte prática, técnica e educativa na formação proﬁssional, para os alunos
matriculados nos cursos de formação proﬁssional, na área de TÉCNICO DE ENFERMAGEM.

Campinas, 24 de novembro de 2021

DR. SÉRGIO BISOGNI

SANASA
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão nº 2021/168: Empresa: CPS Mobiliário e |Equipamentos Eirele-ME, CNPJ
n. 26.334.347/0001-64. Preço Unitário Registrado.Objeto: Lote 1, Item1 : mesa para
escritório R$ 575,00; Ata Registrada em 24/08/2021; vigência 06 meses.
GERENCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti

Pregão Eletrônico n. 345/2021 - Objeto: registro de preços para futura aquisição de
ácido cítrico grau alimentício em solução 50% . Recebimento das propostas até às 8h
do dia 09/12/2021 e início da disputa de preços dia 09/12/2021 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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 03 AO CONVÊNIO
Nº. 007/2018

SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

Campinas, 23 de novembro de 2021

DR. SERGIO BISOGNI

SEI N° HMMG.2020.00000672-21
Protocolo: 1325/2018
Partes: REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI e FUNDAÇÃO CENTRO MÉDICO CAMPINAS
Objeto: Prorrogação Contratual por 12 (doze) meses, a partir de 01/01/2022, relativa
ao Termo de Cooperação paraa abertura e o desenvolvimento de campo de estágio
envolvendo parte prática, técnica e educativa na formação proﬁssional, para os alunos
matriculados nos cursos de formação proﬁssional, na área de TÉCNICO DE ENFERMAGEM.
Campinas, 23 de novembro de 2021

DR. SERGIO BISOGNI
Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti

HOMOLOGAÇÃO E DECLARAÇÃO DE ITENS
FRACASSADOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2021
PROCESSO N° HMMG.2021.00001099-27
OFERTA DE COMPRA N° 824410801002021OC00195
OBJETO: Registro de preços de material hospitalar (Máscara 3 camadas e Máscara
para proteção contra o bacilo da tuberculose).
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, e nas observações feitas pela Senhora
Pregoeira e Área Técnica, resolvo:
1) Informar que a Pregoeira declarou FRACASSADOS os itens 02 e 04 por não haver
propostas em condições de aceitabilidade.
2) HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 169/2021, bem como ADJUDICAR o
objeto para as empresas:
- NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP, para o item 01 (R$ 0,1090).
-NEVE PREMIUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA, para o item 03 (R$ 0,90).
Publique-se na forma da lei.
Campinas, 24 de novembro de 2021

DR. SÉRGIO BISOGNI
Diretor-Presidente da Rede Municipal Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2021
PROCESSO N° HMMG.2021.00001036-43
OFERTA DE COMPRA N°824410801002021OC00238
OBJETO: Registro de preços de sabonete líquido e dispensador/dosador
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, e nas observações feitas pela Senhora Pregoeira e Área Técnica,resolvo HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº
210/2021, bem como ADJUDICAR o objeto para a empresa EVOL COMÉRCIO,
SERVIÇO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME, para o Lote único - itens 01 (R$ 0,006)
e 02 (R$20,00).
Publique-se na forma da lei.
Campinas, 24 de novembro de 2021

SETEC
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS, torna público os preços registrados
nas Atas de Registro de Preços N. 30/2021 a 34/2021, decorrente do Pregão Eletrônico N. 25/2021, cujo objeto consiste no Registro de Preços para fornecimento
de Materiais, Produtos Cirúrgicos e EPI's, pelo período de 12(doze) meses, nos
tipos e especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I do
Edital. As especiﬁcações e os valores unitários estão a disposição para consulta no
site http://setec.sp.gov.br/site/transparencia-contratos, Processo Administrativo SEI
SETEC.2021.00000442-99, VIGÊNCIA: 22/11/2021 à 21/11/2022 com os respectivos fornecedores:
Ata N. 30/2021 em nome de: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 03.434.334/0001-61, vencedora do Lote 01 no valor
de R$ 157.689,00;
Ata N. 31/2021 em nome de: PONTUAL COMERCIAL EIRELI CNPJ
01.854.654/0001-45, vencedora do Lote 02 no valor de R$ 87.840,00;
Ata N. 32/2021 em nome de: CW ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI ME CNPJ
06.283.056/0001-87, vencedora do Lote 03 da no valor de R$ 16.387,50;
Ata N. 33/2021 em nome de: LABENZ PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS
E HOSPITAIS EIRELI EPP - CNPJ 14.049.510/0001-68, vencedora dos Lotes 07
no valor de R$ 56.100,00, lote 08 no valor de R$ 2.547,50 e lote 10 no valor de R$
47.640,00.
Ata N. 34/2021 em nome de: CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
EPP CNPJ 14.566.765/0001-06, vencedora do Lote 05 no valor de R$ 480.00;
Campinas, 24 de novembro de 2021

DANIEL FARIA DE MACHADO
PREGOEIRO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
LOTES DE PARTICIPAÇÃO AMPLA E LOTES DE PARTICIPAÇÃO RESTRITA A ME/EPP/COOPERATIVAS
Acha-se aberto na SETEC - Serviços Técnicos Gerais, com Instrumento Convocatório disponibilizado no Portal da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo
(www.bec.sp.gov.br) o Pregão Eletrônico nº 27/2021 - Processo Administrativo nº
SETEC.2021.00001124-72
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a constituição de Sistema de Registro
de Preços - SRP para aquisição de Urnas Mortuárias e Urnas para Exumação,
destinadas ao uso pelo Serviço Funerário Municipal de Campinas, nos tipos e
especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital,
pelo período de 12 (doze) meses.
Oferta de Compra Nº 824404801002021OC00040 - BEC (Cota Ampla)
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA:
26/11/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 09/12/2021. - às [09:30]horas

DR. SÉRGIO BISOGNI
Diretor-Presidente da Rede Municipal Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 225/2021
PROCESSO Nº HMMG.2021.00001057-78
OFERTA DE COMPRA N° 824410801002021oc00253
OBJETO: Contratação de empresa para recarga de extintores de incêndio e teste hidrostático em extintores e mangueiras de incêndio para as unidades da Rede Mário
Gatti.
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório e ao disposto no art.
43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e nas observações feitas pelo senhor Pregoei-

Oferta de Compra Nº 824404801002021OC00041 - BEC (Cota Exclusiva à ME/EPP/
COOP)
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA:
26/11/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 10/12/2021. - às [09:30]horas

Qualquer dúvida ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do site da
BEC: ( www.bec.sp.gov.br), através da opção Edital.
Campinas, 24 de novembro de 2021

DANIEL FARIA DE MACHADO
PREGOEIRO

CORREIO POPULAR A9
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Economia
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Ufesp (2021) ...............R$ 29,09
Ufic (2021) ................R$ 3,7886
Selic (anual) .....................7,75%
Salário Mínimo federal:R$1.100,00
Salário Mínimo Regional SP*
Faixa I: R$ 1.163,55
Faixa II: R$ 1.183,33

(*) Os valores variam
de acordo com as
ocupações, que podem ser
conferidas no site:
http://www.emprego.sp.gov.br/
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EMPREGOS

Senado quer acelerar
desoneração da folha
Medida atinge 17 setores que empregam 6 milhões de pessoas
Cedoc

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse ontem que o projeto que
prorroga a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam terá tramitação acelerada no
Senado. O projeto não deverá passar pela análise de comissões e irá direto ao plenário. "É muito provável que

Relator reduz extensão
da desoneração para
as empresas
ele vá direto ao plenário do
Senado", disse.
Se a casa aprovar o texto
sem mudar o que foi aprovado pela Câmara, o projeto é
enviado para sanção presidencial. De acordo com o
presidente do Senado, o relator da proposta deve ser o senador Veneziano Vital do
Rêgo (MDB-PB). "É um senador muito preparado. Certamente vai fazer um bom trabalho em um tema muito importante que eu defendo,
que é a desoneração da folha
de 17 setores com alta empregabilidade", destacou.
Rodrigo Pacheco não fa-

Call Center faz parte das 17 empresas que mais empregam

lou sobre data para votar o
texto, mas disse que o Senado espera o prazo regimental
de cinco sessões entre a aprovação pela Câmara, o que vai
acontecer na próxima semana.
A pedido do governo, o relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara,
deputado Marcelo Freitas
(PSL-MG), mudou o texto original e diminuiu a extensão
do benefício que reduz o encargo cobrado sobre os salários para dois anos em vez
dos cinco propostos inicialmente.
O modelo de simplificação tributária está em vigor

ABIMAQ

Cai faturamento do
setor de Máquinas
e Equipamentos
Setor é parâmetro para retomada
econômica em outros segmentos
O faturamento líquido do setor de máquinas e equipamentos recuou 6,4% em outubro em comparação a setembro. A informação foi divulgada pela Abimaq (Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos). Na
comparação com outubro de
2020, o faturamento líquido
total do setor caiu 2,2%.
Porém no acumulado do
ano mostra crescimento de
25,4% e expansão de 26,3%
em 12 meses até outubro.
Consumo

O consumo aparente do setor de máquinas e equipamentos recuou 2,5% em outubro comparado a setembro.
Em relação ao mesmo mês
no ano passado, o consumo
aparente cresceu 2,6%. No
ano acumula alta de 18,2% e
em 12 meses, expansão de
21,5%. As exportações caíram
10,5% em outubro em relação a setembro, cresceram
31,6% na comparação com
outubro de 2020 e passaram
a acumular alta de 31,1% no
ano até outubro. No acumulado de 12 meses as exportações cresceram 22,1%.
As importações caíram 2%
na margem, avançaram
43,5% na comparação com
outubro do ano passado e
passaram acumular no ano

alta de 24%.
No acumulado de 12 meses até outubro as importações cresceram 23,5%.
O Nível de Utilização da
Capacidade Instalada (Nuci)
do setor recuou 1,1 ponto
porcentual em outubro em
relação a setembro para
82,5%.

desde 2011 e beneficia as empresas ao diminuir encargos
trabalhistas. O prazo atual

para o fim da medida é até
31 de dezembro deste ano.
Defensores do texto apontam a necessidade da desoneração para evitar demissões.
Juntos, os 17 setores (incluindo call center, comunicação,
tecnologia da informação,
transporte, construção civil,
têxtil) empregam 6 milhões
de trabalhadores.
A desoneração ganhou impulso após a aprovação pela
Câmara da PEC dos precatórios, que adia o pagamento
das dívidas que o governo é
obrigado judicialmente a fazer e muda o cálculo do teto
de gastos. (EC)
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DA ECONOMIA
Estéfano Barioni
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Petróleo
Um acordo internacional entre alguns dos maiores
consumidores internacionais de petróleo, Estados Unidos,
Japão, China, Coréia do Sul, Índia e Reino Unido, poderá
mexer com os preços do petróleo. Liderados pelos Estados
Unidos, esses países concordaram em utilizar suas
reservas estratégicas para fazer com que os preços
internacionais do petróleo caiam.

Petróleo 2
No começo da semana, o
Japão já havia anunciado
que passaria a utilizar
essa estratégia,
injetando parte de suas
reservas no mercado de
modo a contribuir para

segurar os preços do
petróleo. Logo depois, no
final da terça-feira, os
Estados Unidos tomaram
a frente para liderar esta
aliança de países
consumidores.

Hoje estamos
lançando um
grande esforço
para moderar o preço do
petróleo, um esforço que
abrangerá todo o globo
e, por fim, chegará ao
seu posto de gasolina.”
Joe Biden, presidente
norte-americano

Aliança Inédita
SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS
AUTARQUIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
COLSETEC – COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
LOTES DE PARTICIPAÇÃO AMPLA E LOTES DE PARTICIPAÇÃO RESTRITA A ME/EPP/COOPERATIVAS
Acha-se aberto na SETEC - Serviços Técnicos Gerais, com Instrumento Convocatório disponibilizado no Portal da Bolsa
Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo (www.bec.sp.gov.br) o Pregão Eletrônico nº 27/2021 - Processo Administravo nº SETEC.2021.00001124-72. OBJETO: A presente licitação tem por objeto a cons tuição de Sistema de Registro de Preços - SRP para aquisição de Urnas Mortuárias e Urnas para Exumação, des nadas ao uso pelo Serviço Funerário Municipal
de Campinas, nos pos e especiﬁcações técnicas constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital, pelo período de
12 (doze) meses. Oferta de Compra Nº 824404801002021OC00040 – BEC (Cota Ampla). DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA
ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 26/11/2021. DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 09/12/2021. – às
[09:30]horas. Oferta de Compra Nº 824404801002021OC00041 – BEC (Cota Exclusiva à ME/EPP/COOP). DATA DO INÍCIO
DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 26/11/2021. DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
10/12/2021. – às [09:30]horas. Qualquer dúvida ou esclarecimentos adicionais poderão ser ob dos através do site da BEC:
(www.bec.sp.gov.br), através da opção Edital. Campinas, 24 de novembro de 2021. Daniel Faria de Machado - Pregoeiro.

CPFL Comercialização Brasil S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/MF 04.973.790/0001-42 - NIRE 35.300.312.716
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13 de Agosto de 2021
I - Dia, Hora e Local: Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2021, às 18h00 (dezoito horas), na sede
social da CPFL Comercialização Brasil S.A. (“CPFL Brasil” ou “Companhia”), localizada na Rua Jorge de
Figueiredo Correa, 1632 - parte - Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na Cidade de Campinas,
Estado de São Paulo. II - Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei
6.404/76, em vista da presença da acionista CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia”), representando a
totalidade do capital social. III - Presença: Compareceu à Assembleia Geral a acionista CPFL Energia,
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica no “Livro de Presença de
Acionistas”. IV - Composição da Mesa: Presidente: Sr. Ricardo Motoyama de Almeida e Secretária: Giulia
Lucato de Souza Frazatto. V - Ordem do Dia: Aprovar a alteração nos contratos de mútuo. VI - Leitura de
Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: (1) dispensada a leitura dos documentos
relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que são do inteiro
conhecimento da acionista; e (2) autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua
publicação com omissão da assinatura da acionista, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei 6.404/76.
VII - DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, a acionista
deliberou sem quaisquer restrições: Aprovar a alteração dos contratos de mútuo aprovados nos termos
das Resoluções de Diretoria 2020113-C e 2020139-C, aprovadas pelo Conselho de Administração da
CPFL Energia nas reuniões 413ª de 04 de junho de 2020 e 414ª de 19 de junho de 2020, respectivamente,
celebrados em 2021, entre a State Grid Brazil Power Participações S.A. (“SGBP”) (“Mutuante”) e CPFL
Renováveis (“Mutuárias”), alterando a data de vencimento do empréstimo de 31 de dezembro de 2021
para 10 de Junho de 2024, sem quaisquer outras alterações, permanencendo inalteradas as demais
condições originais. VII - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e
suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura da ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada
e por todos os presentes assinada. Ricardo Motoyama de Almeida (Presidente da Mesa), Giulia Lucato de
Souza Frazatto (Secretária) e a acionista CPFL Energia S.A. (por seus representantes Karin Regina
Luchesi e Flavio Henrique Ribeiro). Certifico que a presente é extrato da ata original lavrada em Livro
Próprio de Assembleias Gerais. Campinas, 13 de agosto de 2021. Mesa: Ricardo Motoyama de Almeida Presidente da Mesa; Giulia Lucato de Souza Frazatto - Secretária. JUCESP nº 443.856/21-7 em
15/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

É a primeira vez que algo assim acontece. Os países produtores de petróleo se organizam em um cartel deste a
década de 1960, quando a
OPEP – Organização dos Países Exportadores de Petróleo – foi fundada. Sob este
cartel, os países produtores
já coordenaram ações que
provocaram aumentos repentinos nos preços do petróleo, como nos choques
de 1973 e 1979. Mas é a primeira vez que os países consumidores realizam uma
ação coordenada.

Objetivo

O objetivo final dos países é
deter a inflação que sobe em
quase todo o mundo. Desde
o começo do ano, na esteira
da reabertura econômica
das principais potências
mundiais, o preço do barril
de petróleo teve um aumento de 70%, passando de 50
dólares no começo do ano
para alcançar 85 dólares no
final do mês de outubro.

Inflação

Com o petróleo mais alto,
não são apenas os preços
dos combustíveis que ficam
mais caros ao consumidor final. Existem aumentos em
cascata em toda a cadeia produtiva, devido ao encarecimento dos fretes de matérias
primas e de mercadorias, e
também devido ao impacto
direto em todos os processos
produtivos que utilizam derivados de petróleo como insumos.
Mais oferta, preços menores.
Ao utilizar suas reservas estratégicas para abastecer o mercado, a ideia dos países consumidores liderados pelos Estados Unidos é fazer com
que os preços caiam no mercado, por conta do aumento
da oferta de petróleo. No curto prazo, maior oferta significa um produto menos escasso, e o equilíbrio de mercado
é deslocado para um nível de
preço mais baixo.

Efeitos de
Curto Prazo

Na prática, este acordo entre países consumidores deve ajudar a fazer o petróleo
ter alguma queda de preço
no curto prazo, mas nada
muito significativo. Não será
nada capaz de fazer o preço
do petróleo recuar para os
níveis pré-pandemia, na faixa dos 60 dólares. O fato é
que o poder de barganha
dos países consumidores é
muito baixo.

Dependência

A economia internacional é
fortemente dependente de
petróleo e isso não se muda
da noite para o dia. Do outro
lado, são poucos os países
produtores de petróleo, cujo
volume de produção é de fato capaz de influenciar o mercado em termos de preços e
quantidades negociadas.
Desse modo, esses países
acabam controlando o mercado.

Dependência 2

Além disso, a Opep toma o
cuidado de não deixar que
os preços do petróleo subam
demais e faz isso com o objetivo de sistematicamente desestimular qualquer investimento em tecnologias alternativas. Logo que os Estados
Unidos começaram a investir no gás de xisto, a Opep aumentou a produção, fazendo
com que os preços caíssem e
o gás de xisto se tornasse
pouco atrativo.

No Brasil

No Brasil, os efeitos dessa
aliança de consumidores no
mercado internacional de petróleo demorarão a ser sentidos, especialmente nas bombas de combustível. A Petrobras adota a política de paridade com os preços internacionais do petróleo, mas não
realiza os repasses imediatamente. O mais provável é
que os preços apenas parem
de subir. E isso já é alguma
vantagem.

