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dia 21/12/2021 e início da disputa de preços dia 21/12/2021 às 9h.
Pregão n. 2021/313 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE ARAMES DE
AÇO CARBONO. Recebimento das propostas até às 8h do dia 22/12/2021 e início
da disputa de preços dia 22/12/2021 às 9h.
Pregão n. 2021/318 - ELETRÔNICO. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO DE TOLDOS ENROLÁVEIS VERTICAIS (TIPO CORTINA).
Recebimento das propostas até às 8h do dia 20/12/2021 e início da disputa de preços
dia 20/12/2021 às 9h.
A informação dos dados para acesso deve ser feita no site www.licitacoes-e.com.br.
Edital gratuito disponível na Internet (http://www.sanasa.com.br).
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão n. 2021/293 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE JANELAS E
PORTAS BLINDADAS PARA GUARITAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. Recebimento das propostas até às 8h do dia 21/12/2021 e início da disputa de
preços dia 21/12/2021 às 9h.
Pregão n. 2021/305 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS
DIRECIONAIS SOLENÓIDES NF. Recebimento das propostas até às 8h do dia
15/12/2021 e início da disputa de preços dia 15/12/2021 às 9h
Pregão n. 2021/306 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE REAGENTES
PARA LABORATÓRIO. Recebimento das propostas até às 8h do dia 16/12/2021 e
início da disputa de preços dia 16/12/2021 às 9h.
Pregão n. 2021/315 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA PETROLEIRO TAMANHO 10. Recebimento das propostas até às 8h do
dia 20/12/2021 e início da disputa de preços dia 20/12/2021 às 9h. A informação dos
dados para acesso deve ser feita no site www.licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet (http://www.sanasa.com.br).
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão n. 2021/282 - ELETRÔNICO. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM
MICROCOLETORES DE DADOS E IMPRESSORAS TÉRMICAS. Recebimento
das propostas até às 8h do dia 15/12/2021 e início da disputa de preços dia 15/12/2021
às 9h.
Pregão n. 2021/298 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ETAP
COM 50 BARRAS. Recebimento das propostas até às 8h do dia 21/12/2021 e início
da disputa de preços dia 21/12/2021 às 9h.
Pregão n. 2021/309 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE COLETORES BALDE E BATISCAFO. Recebimento das propostas até às 8h do dia 17/12/2021 e início
da disputa de preços dia 17/12/2021 às 9h.
Pregão n. 2021/310 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE GRAXA ESPECIAL.
Recebimento das propostas até às 8h do dia 14/12/2021 e início da disputa de preços
dia 14/12/2021 às 9h. Pregão n. 2021/312 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE
TAMPAS CAIXA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO. Recebimento das propostas até às 8h do dia 20/12/2021 e início da disputa de preços dia 20/12/2021 às 9h.
Pregão n. 2021/312 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE TAMPAS CAIXA
DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO. Recebimento das propostas até às 8h do dia
20/12/2021 e início da disputa de preços dia 20/12/2021 às 9h.
Pregão n. 2021/314 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE
MÃO. Recebimento das propostas até às 8h do dia 22/12/2021 e início da disputa
de preços dia 22/12/2021 às 9h. A informação dos dados para acesso deve ser feita
no site www.licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet (http://www.
sanasa.com.br).
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SETEC
SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
(PARTICIPAÇÃO AMPLA)

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 28/2021 - Processo Administrativo nº
SETEC.2021.00001006-28.
OBJETO: Constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP para aquisição de
peças pré-moldadas em rocha ardosiana polida na cor cinza para montagem de carneiros (gavetas) pré moldados, lóculos e ossuários / cinerários nos Cemitérios Públicos
Municipais de Campinas, nos tipos e especiﬁcações técnicas constantes no Termo de
Referência - Anexo I do Edital.
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA:
01/12/2021.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 14/12/2021 às 09:30
horas.
OFERTA DE COMPRA - OC N° 824404801002021OC00039
Qualquer dúvida ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do site da
BEC: ( www.bec.sp.gov.br), através da opção Edital.
Campinas, 26 de novembro de 2021

DANIEL FARIA DE MACHADO
PREGOEIRO

DIVERSOS
ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO

CENTRO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DA
VISITAÇÃO

C.N.P.J.: 46.044.467/0001-34 - C.C.: 3431.41.480125.01001 - I.M.: 107.359-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Centro Promocional Nossa Senhora da Visitação, convoca para Assembleia Geral
Extraordinária, a realizar-se em 09/12/2021 (nove de dezembro de 2021), às 10h00
(dez horas) em primeira convocação e 10h30' (dez horas e trinta minutos) em segunda
convocação, on line, no link abaixo, para Apresentação de Carta de Renúncia do 1º
Tesoureiro, ocorrida em /09/2020.
Link: meet. google.com/
Campinas, 26 de novembro de 2021

MARIA DE LOURDES SAVIOLI
Presidente

Campinas, terça-feira, 30 de novembro de 2021
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Empresas inovaram
durante a pandemia

Diretor-geral da
OMS defende
acordo de nações

Pesquisa inédita mostrou dificuldades e impacto nos négócios

Ideia seria forma do mundo prevenir e
lidar com pandemias futuras

Miguel Ângelo/CNI

De Brasília

Levantamento da Confederação Nacional da Indústria
(CNI) mostra que 82% das pequenas indústrias já inovaram pelo menos uma vez nos
últimos três anos. A Pesquisa
da CNI feita com 500 executivos revela, no entanto, que
maior parte dessas empresas
não dispõem de estrutura para inovar. De acordo com o levantmaento, 68% não têm
área de inovação e 76% não
têm profissionais específicos
e orçamento. As pequenas
empresas sabem da importância estratégica da inovação para que se mantenham
no mercado e sejam competitivas, mas ainda esbarram
em dificuldades para inovar.

Pequenas indústrias
inovaram e tiveram
ganhos importantes
A pesquisa inédita da CNI,
realizada pelo Instituto FSB
Pesquisa revela ainda que para 57% dos executivos, a importância que a empresa dá
para a inovação é alta ou muito alta.
O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, alerta
que a inovação será cada vez
mais importante no pós-pandemia. “A destinação de recursos financeiros para ciência,
tecnologia e inovação será
fundamental para o país sair
forte da crise, e para a indústria buscar alternativas diante
das incertezas que ainda per-

Presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, destaca que inovação será cada vez mais importante

meiam as relações entre países, para enfrentarmos problemas como a falta de insumos
para a produção nos mais diferentes setores”, afirma.
Inovação na pandemia

Os números mostram que,
durante a pandemia, 68%
das pequenas indústrias inovaram e tiveram ganhos de lucratividade, produtividade e
competitividade. De acordo
com a pesquisa, 45% das empresas apontaram que a dificuldade para inovar no período de Covid-19 aumentou,
enquanto 19% consideram

que a dificuldade para inovar
no período diminuiu. Para
36%, ficou igual.
Dificuldades

Entre as principais dificuldades para inovar durante a
pandemia destaca-se o acesso a recursos financeiros de
fontes externas à empresa, o
que foi declarado por 20%.
Na sequência, aparecem a dificuldade para contratar profissionais (9%); para obter
mão de obra qualificada
(6%), de orçamento na empresa (6%); e de acesso à cadeia de fornecedores (5%).

Impacto da pandemia

Do universo de 500 pequenas indústrias entrevistadas,
78% sentiram impacto da
pandemia sobre seus negócios, sendo que 27% disseram ter sido muito prejudicadas; 14% prejudicadas;
17% mais ou menos prejudicadas; e 20% um pouco prejudicadas. Para 55% dos executivos, a cadeia de fornecedores foi o primeiro ou segundo aspecto mais impactado pela pandemia, seguido pelas vendas (50%) e pela relação com os trabalhadores (19%).

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde
(OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, disse ontem
que a melhor maneira de prevenir e lidar com pandemias
futuras é por meio de um
"acordo legalmente vinculante entre as nações". Ele também criticou a maneira como
o mundo tem lidado com a
covid-19: "A falta de uma
abordagem global consistente e coerente resultou em
uma resposta fragmentada e
desconexa, gerando mal-entendidos, desinformação e
desconfiança."
As declarações ocorreram
durante a abertura da sessão
extraordinária da Assembleia
Mundial da Saúde (WHA, na
sigla em inglês) que vai até
amanhã. Na reunião, os Estados-membros discutem a
criação de uma convenção,
um acordo ou outro instrumento internacional para preparação e resposta a pandemias futuras. Normalmente,
a Assembleia se reúne em
maio.
A reunião ocorre em um
momento em que a Europa
enfrenta uma quarta onda da
covid, com aumento no número de casos e mortes. E
poucos dias depois da detecção de uma nova variante na
África da Sul, a Ômicron.
"Aqui estamos, entrando
no terceiro ano da mais aguda crise de saúde em um século, e o mundo continua em
suas garras."
Para o diretor da OMS, a
África do Sul e a Botswana de-

veriam ser agradecidas por terem detectado e relatado a
nova cepa, não penalizadas.
"A Ômicron demonstra exatamente por que o mundo precisa de um novo acordo sobre pandemias: nosso sistema atual desincentiva os países de alertar outros sobre
ameaças que inevitavelmente pousarão em suas costas",
explicou.
Adhanom afirmou que a
pandemia da covid é, na verdade, "uma crise de solidariedade e partilha".
Ministro da Saúde

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga afirmou ontemque a variante Ômicron do
coronavírus, não será diferente de outras já identificadas.
Queiroga disse que a vacinação é a melhor estratégia contra a covid-19, mas descartou
antecipar o intervalo entre a
2ª dose e o reforço, hoje estipulado em cinco meses.
A medida é cogitada, por
exemplo, no Reino Unido.
Marcelo Queiroga afirmou
ter conversado com Tedros
Adhanom, sobre a variante e
que não vê perspectiva de "retrocessos" no País em relação às primeiras e segundas
ondas da pandemia, mais letais.
Novas doses

O governo brasileiro anunciou ontem a assinatura de
novo contrato com a Pfizer
para a compra de mais 100
milhões de unidades do imunizante em 2022. (AE)

CURSOS

Cientistas renunciam na Capes
Agência de fomento à pesquisa é ligada ao Ministério da Educação
Cinquenta e dois pesquisadores ligados à Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal
do Ensino Superior (Capes)
anunciaram renúncia coletiva
de suas funções na diretoria
de avaliação do órgão. Esses
cientistas afirmam que não
têm conseguido trabalhar seguindo padrões acadêmicos.
Também dizem que a Capes
não tem atuado para defender
a avaliação dos programas de
pós-graduação, suspensa em

setembro pela Justiça, e que
há uma "corrida desenfreada"
para abertura de novos cursos
de pós a distância.
A Capes é uma agência de
fomento à pesquisa, ligada
ao Ministério da Educação
(MEC), que tem como missão avaliar os cursos de pósgraduação no Brasil e divulgar informações científicas.
Desde abril deste ano, a Capes é presidida pela reitora
do Centro Universitário de

Bauru, Claudia Mansani Queda de Toledo.
Os pesquisadores que pediram renúncia de suas funções
são das áreas de Matemática e
Física. Para conduzir as avaliações dos cursos de pós, são
montadas comissões em cada
uma das áreas do conhecimento. Há 49 áreas de avaliação na Capes. Em cada uma
delas, são convocados, por

meio de um processo público,
três coordenadores que trabalham pro-labore em um mandato de quatro anos. Esses
coordenadores, por sua vez,
contratam consultores especialistas em suas áreas.Na
área de Matemática/Probabilidade e Estatística, além dos
três coordenadores, havia 28
consultores. Na área de Astronomia/Física, eram os três
coordenadores e 18 consultores.(AE)

de votação. A corte manteve
abertos por seis dias os sistemas das urnas eletrônicas para receber ataques de "hackers", a fim de aprimorar a
tecnologia utilizada atualmente para as eleições de
2022.
De acordo com o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, os agentes federais realizaram o ataque mais perigoso
às urnas eletrônicas, pois conseguiram burlar a linha de
transmissão das informações
e penetrar na rede do tribunal. "A simples entrada já é
uma preocupação que nós vamos enfrentar. Esse foi o ata-

que mais relevante e que vai
exigir mais cuidado do TSE",
afirmou.
"Eles conseguiram entrar
dentro da rede do TSE com
esses ataques, mas não conseguem chegar no sistema de
votação, ou seja é um ataque
importante que nós temos
que encontrar mecanismo de
bloquear, mas não é grave.
Só consideramos grave o que
tem a potencialidade de alterar o voto do eleitor", afirmou Barroso.
No balanço realizado ontem consta que 24 planos falharam completamente e 5 foram bem sucedidos. (AE)

Áreas de atuação

URNAS

PF consegue acessar
sistema de rede do TSE
Teste público de segurança durou seis
dias visando aprimorar tecnologia
Os técnicos e peritos da Polícia Federal (PF) conseguiram
acessar a rede do Tribunal Su-

perior Eleitoral (TSE) durante
o Teste Público de Segurança
(TPS) do modelo eletrônico

Sociedade Hípica de Campinas

NOTIFICAÇÃO
De acordo com o artigo 69, item 2 e parágrafo 2º, combinado com artigo 70 do
Estatuto Social da Sociedade Hípica de Campinas, fica o associado
Diplomado abaixo relacionado NOTIFICADO de sua eliminação do Quadro
Social, decidido na reunião da Diretoria Executiva aos 28/10/2021, sendo-lhe
facultado formular pedido de reconsideração no prazo de 30 (trinta) dias a
contar desta data, pagando todos os débitos e demais despesas.
TÍTULO:
ASSOCIADO:
1.1867
GABRIEL LOEHLE URBANO
Campinas, 30 de Novembro de 2021.
A Diretoria

SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS
AUTARQUIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
COLSETEC – COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO (PARTICIPAÇÃO AMPLA)
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 28/2021 - Processo Administra vo nº SETEC.2021.00001006-28. OBJETO: Cons tuição de Sistema de
Registro de Preços - SRP para aquisição de peças pré-moldadas em rocha ardosiana polida na cor cinza para
montagem de carneiros (gavetas) pré moldados, lóculos e ossuários / cinerários nos Cemitérios Públicos
Municipais de Campinas, nos pos e especiﬁcações técnicas constantes no Termo de Referência – Anexo
I do Edital. DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 01/12/2021. DATA E
HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 14/12/2021 às 09:30 horas. OFERTA DE COMPRA - OC N°
824404801002021OC00039. Qualquer dúvida ou esclarecimentos adicionais poderão ser ob dos através
do site da BEC: (www.bec.sp.gov.br), através da opção Edital. Campinas, 26 de Novembro de 2021. Daniel
Faria de Machado - PREGOEIRO

