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HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2021
PROCESSO Nº HMMG.2021.00000629-47
OBJETO: Contratação de empresa para locação de equipamento de realização de hemodiálise venovenosa contínua (CVVHD), hemofiltração venosa contínua (CVVH),
ultrafiltração contínua (SCUF) e hemodiálise contínua de alto fluxo (CVVHFD) para
o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti de Campinas com fornecimento todos os materiais de suporte e insumos, nas condições, especificações e quantitativos constantes
neste Edital e seus anexos.
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, ao disposto no art.
43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 combinado com o art. 3º, inciso II, do Decreto Municipal nº. 14.217/03 e nas observações feitas pelo senhor Pregoeiro, resolvo:
1) HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº230/2021 bem como ADJUDICAR e
AUTORIZAR a despesa a favor da Empresa abaixo especificada:
-Laboratórios B. Braun S/A no valor total de R$ 486.120,00 (quatrocentos e oitenta
e seis mil cento e vinte reais).
A Rede Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de correio eletrônico,
arquivo contendo o Contrato para assinatura do representante legal da Empresa para
posterior devolução em 02 (duas) vias assinadas através de Sedex no prazo de 03
(três) dias corridos ou pessoalmente no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados
da data do envio do correio eletrônico (e-mail), encaminhado à Rede Mário Gatti, na
área de Expediente, localizada no térreo do Complexo Administrativo Dr. René Penna
Chaves Filho, à Av. Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 13036-902,
Campinas/SP.
Campinas, 15 de dezembro de 2021

DR. SÉRGIO BISOGNI

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

EXTRATO
TERMO DE ADITAMENTO
Protocolo nº: 1639/2018. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 67/2019. Objeto: Contratação de empresa de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em ventiladores pulmonares e sistemas da marca intermed. Termo de
Aditamento: 265/2021. Contratada: DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ:06.135.469/0001-14. Aditamento:
O contrato tem neste ato sua vigência prorrogada pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 10/01/2022. Valor do Contrato Atualizado: R$ 117.600,00.
Assinatura: 07/12/2021.
Protocolo nº: 1631/2018. Modalidade: Pregão Presencial nº 22/2018. Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Limpeza Hospitalar/Assemelhados com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes
domissanitários, materiais e equipamentos, conforme especificações estabelecidas no
Edital e seus anexos. Termo de Aditamento: 268/2021. Contratada: PERFECT
CLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI.CNPJ:12.066.450/0001-66.
Aditamento: O Contrato tem neste ato supressão de 2,23% do valor total contratado, reajuste de 6,7966% e prorrogação por 12 (doze) meses, a partir de 28/01/2022.
Mediante aditamento supracitado, a supressão contratual corresponde ao valor de R$
523.466,27, sendo R$ 30.904,28 ligados a 02 postos aditados por 60 dias para o PA
Metropolitano, R$ 370.851,36 relativos a 02 postos aditados por 24 meses para o
SAMU e R$ 121.710,63 relativo ao aditamento para pagamento do afastamento de
gestantes, todos ligados ao combate à Covid-19. Valor do Contrato Atualizado:
O valor global para prorrogação com reajuste é de R$ 14.495.135,16. Assinatura:
10/12/2021.
Campinas, 13 de dezembro de 2021

HENRIQUE MILHINA MOREIRA

Diretor Administrativo Rede Municipal Dr. Mário Gatti

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

HMMG.2021.000001289-81

RATIFICAÇÃO

Assunto: Aquisição de Materiais para cirurgia endoscópica
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações
precedentes, bem como do parecer da Procuradoria Jurídica doc.4830277, que não
apresenta óbices à pretensão,
RATIFICO
1 - A contratação emergencial da empresa Olympus Optical do Brasil Ltda,
Cnpj04.937.243/0001-01 para aquisição de 01 (uma) pinça de biópsia tipo grasper
coaguladora, no valor de R$ 1.331,27 (um mil trezentos e trinta e um reais e vinte e
sete centavos) e a empresa E. Tamussino e Cia Ltda, Cnpj 33.100.082/0001-03 para
aquisição de 01 (um)cateter tipo faca, no valor de R$ 4.375,00 (quatro mil trezentos
e setenta e cinco reais),01 (um) cartucho de bomba de irrigação e injeção para cateter
de dissecção submucosa, no valor de R$ 955,00 (novecentos e cinquenta e cinco reais) e 01 (uma) placa bipartida de eletrocirurgia para uso com gerador de energia, no
valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), com fulcro no inciso IV, artigo 24 da Lei
Federal 8666/93;
2 - A despesa decorrente no valor total de R$ 6.716,27 (seis mil, setecentos e dezesseis
reais e vinte e sete centavos).
Campinas, 15 de dezembro de 2021

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

HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
DE DESPESA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2021
PROCESSO N° HMMG.2021.00001177-84
OFERTA DE COMPRA N° 824410801002021OC00257
OBJETO: Aquisição de cadeira de rodas para adulto.
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
229/2021, bem como ADJUDICAR e AUTORIZAR a despesa em favor da Empresa
FREITAS & BRAVO LTDA - EPP, no valor total de R$ 99.225,00 (noventa e nove
mil e duzentos e vinte e cinco reais).
Publique-se na forma da lei.

Campinas, quinta-feira, 16 de dezembro de 2021

HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
DE DESPESA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 214/2021
PROCESSO N° HMMG.2021.021.00000871-84
OFERTA DE COMPRA N° 824410801002021OC00243
OBJETO: Contratação de empresa para locação de equipamentos de coagulação sanguínea, com fornecimento de insumos, para a unidade Hospital Mário Gatti, integrante
da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, conforme
especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência.
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 Pregoeira e Áreas competentes, resolvo:
HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 214/2021 bem como ADJUDICAR e AUTORIZAR a despesa em favor da Empresa CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA, no valor total de R$ 520.200,00 (quinhentos e vinte
mil e duzentos reais).
Publique-se na forma da lei.
Campinas, 15 de dezembro de 2021

DR. SÉRGIO BISOGNI

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

IMA
INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA

COMUNICADO

Concurso Público IMA 001/2019

Comunicamos ao candidato DOUGLAS LAIBER BOSCO sua desclassificação no
Concurso Público IMA 001/2019, para o cargo Analista em Tecnologia da Informação Jr. - Sistemas, por não se apresentar à IMA no prazo previsto no item 14.1.6 do
Edital de Abertura do Concurso Público.
Campinas, 15 de dezembro de 2021

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

CONVOCAÇÃO

Concurso Público IMA 001/2019

CONVOCAMOS os candidatos abaixo a comparecerem no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data da publicação desta convocação, na Informática de
Municípios Associados S/A - IMA, situada à Rua Bernardo de Sousa Campos, nº 42 Praça Dom Barreto - Ponte Preta - Campinas/SP, para tratarem das suas admissões ao
cargo Analista em Tecnologia da Informação Jr. - Sistemas, para o qual foram aprovados e classificados no Concurso Público IMA 001/2019 desta empresa, sob pena de
ser entendido o não comparecimento no prazo determinado como desistência da vaga.
1 - RICARDO RODRIGUES DE MOURA portador do RG: 43.065.733-X, classificado em 28º lugar.
2 - NICOLAS DOMINGUES ROSA, portador do RG: 39.954.604-2, classificado
em 29º lugar.
Campinas, 15 de dezembro de 2021

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

SANASA
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO N. 2021/7439 - Contratado: DIOXSAN ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA.; CNPJ n. 17.370.546/0001-37; Protocolo 2021/44024; Objeto: Fornecimento de Antiespumante Liquido para aplicação em estação de tratamento de esgoto sanitário. Vigência: 12 (doze) meses a partir de 15/12/2021. Valor R$ 497.550,00.
15 de dezembro de 2021

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO N. 2021/7440 - Contratado: A3 TERRAPLENAGEM ENGENHARIA LTDA EIRELI.; CNPJ n. 05.326.068/0001-89; Protocolo 2021/41481; Objeto:
Locação de Retroescavadeira. Vigência: 12 (doze) meses a partir de 15/12/2021. Valor
R$ 5.590.000,00.
10 de dezembro de 2021

REABERTURA DE PRAZO

Pregão Eletrônico n. 203/2020 - Objeto: Prestação de serviços de engenharia de
disponibilização de dados de pressão no banco de dados da SANASA, para monitoramento do sistema de saneamento do município de Campinas e seus distritos. Fica
REABERTO o prazo para recebimento das propostas até às 8h do dia 04/01/2022 e
início da disputa de preços dia 04/01/2022 às 9h. A informação dos dados para acesso
e o novo edital poderão ser obtidos nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.
com.br.
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE REPETIÇÃO

Pregão Eletrônico n. 291/2021 - Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÕES DE
ALAMBRADOS, ALAMBRADOS PAINEL E PORTÕES DE ALAMBRADO,
COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS. Informamos a
repetição do pregão. Recebimento das propostas até às 8h do dia 03/01/2022 e início
da disputa de preços dia 03/01/2022 às 9h.
As informações 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

SETEC
SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

HOMOLOGAÇÃO

Campinas, 15 de dezembro de 2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição depeças 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
pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento ao Processo Administrativo n.º
SETEC.2021.00001006-28
Edital 33/2021 PregãoEletrôniconº. 28/2021

DR. SÉRGIO BISOGNI

Em face dos elementos constantes no presente Processo Administrativo e de acordo

Diretor-Presidente da Rede Municipal Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar
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com o parecer do Sr. Pregoeiro fica Declarado HOMOLOGADO o presente processo licitatório desenvolvido na modalidade Pregão Eletrônico, adjudicado a favor da
licitante:

poderá ser adquirido ao custo de R$ 5,00 (cinco) reais em mídia (CD) no formato PDF.

ALTO VALE DE MINERAÇÃO LTDA CNPJ 78.872.793/0001-26, vencedora do
Lote 01 no valor de R$ 1.924.999,70 (Um milhão novecentos e vinte e quatro mil
novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos).

Visita Técnica obrigatória, podendo ser agendada por e-mail: wilson.coutinho@setec.sp.gov.br ou pelo telefone (19)3734-6112 com o Sr. Wilson Coutinho e poderá ser
realizada até o dia útil imediatamente anterior à sessão pública, no período das 09:00
às 16:00 horas.

Campinas, 15 de dezembro de 2021

ANDRE ASSAD MELLO
PRESIDENTE DA SETEC

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PARTICIPAÇÃO AMPLA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022 Processo Administrativo SEI - Nº
SETEC.2021.00001155-79

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE "SOLUÇÃO DE INFORMATICA". O OBJETO COMPREENDE ALEM DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE INTEGRAM A SOLUÇÃO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, A INSTALAÇÃO, A CONFIGURAÇÃO, O TREINAMENTO
AOS USUARIOS E A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, em conformidade com as especificações técnicas constantes no Termo
de Referência- Anexo I, e nas condições contidas neste instrumento convocatório,
pelo período de 12 (doze) meses.
Disponibilidade do Edital: a partir de 17/12/2021 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

Credenciamento, Entrega dos Envelopes e Sessão Pública serão às 10:00 horas do
dia 07/01/2022 no Auditório da SETEC.

Informações relativas ao presente processo poderão ser obtidas pelo telefone (19)
3734-6138 ou por e-mail colsetec@setec.sp.gov.br com o Pregoeiro Daniel Faria de
Machado.
DANIEL FARIA DE MACHADO
PREGOEIRO

PORTARIA Nº 045 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Ilmo. Senhor Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das suas
atribuições de seu cargo conferidas pelo disposto nos incisos I e III do artigo 8º da Lei
Municipal nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974,
RESOLVE:
REVOGAR, a Portaria nº 029/2021, que concedeu Licença Sem Vencimentos ao Sr.
JOÃO BATISTA INÁCIO DAGOBERTO COLMAN, Agente de apoio Operacional,
matrícula 1444, a partir de 01/01/2022.
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE
Campinas, 15 de dezembro de 2021

ANDRÉ ASSAD MELLO
PRESIDENTE - SETEC

CORREIO POPULAR A9

Campinas, quinta-feira, 16 de dezembro de 2021

Economia
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Salário Mínimo Regional SP*
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http://www.emprego.sp.gov.br/
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TCU libera estudo para
privatizar Eletrobras
Decisão pode evitar atrasos no cronograma da desestatização
Ricardo Lima

Após adiar a conclusão da
análise do processo de privatização da Eletrobras, o Tribunal de Contas da União
(TCU) permitiu ontem que o
Ministério de Minas e Energia (MME) dê prosseguimento aos estudos e etapas necessárias para a operação. A decisão, positiva para o governo de Jair Bolsonaro, pode

usinas da estatal e a destinação dos recursos para políticas públicas e para amenizar
tarifas. Em seu voto, o ministro apontou que o tribunal recebeu informações incompletas e apontou que são necessários ajustes na modelagem
da privatização.
Falhas

Parecer do plenário
‘driblou’ pedido de
vista de ministro

Linha de transmissão de energia em Cmapinas, às margens da Anhanguera

evitar atrasos no cronograma
da desestatização, mas condiciona a realização de medidas concretas, como assinatura dos novos contratos de
usinas hidrelétricas da empresa, ao aval do órgão fiscalizador.
A decisão do plenário "driblou" o pedido de vista apresentado pelo ministro Vital
do Rêgo logo no início da sessão. O ministro reclamou que
não houve tempo hábil para
analisar o parecer para o julgamento. A sessão de ontem foi

a última do TCU neste ano,
portanto, a análise do tema
só será retomada em 2022. A
primeira sessão está prevista
para 19 de janeiro, mas não
há certeza se o processo será
discutido nesta data.
A análise no TCU era esperada com temor, pois poderia se transformar em um
obstáculo para o governo.
Em seu parecer, o ministrorelator, Aroldo Cedraz, apontou uma série de inconsistências no processo de privatização da estatal com enfoque

na geração e distribuição de
energia. "Registro, de início,
minha preocupação em relação ao modo com que está
sendo levada a termo essa
privatização. E assim o faço
não por me opor a esse tipo
de medida. Ao contrário",
diz em seu parecer.
Avaliação

Nesta primeira etapa do julgamento, o TCU avalia os valores envolvidos na operação, os efeitos das mudanças
do regime de operação das

A área técnica da corte de
contas identificou falhas que
totalizam R$ 16,2 bilhões nos
contratos relativos às usinas
hidrelétricas que serão alvo
da privatização. Isso porque,
durante o processo de desestatização, a empresa poderá
alterar o regime de exploração da energia de suas usinas, de um modelo que só
considera custos de operação e manutenção para um
de preços livres. Desse valor,
R$ 5,6 bilhões foram reconhecidos pelo Ministério de Minas e Energia.
Outro ponto questionado
pelo ministro foi o efeito da
privatização nas tarifas dos
consumidores. (Estadão Conteúdo)

Salário-base
Alíquota a pagar
Autônomo (plano simplificado):
Valor mínimo:
R$ 1.100,00.................................................20%
Valor Máximo:
R$ 6.433,57 ...............................................20%

ENCONTRO COM EMPRESÁRIOS

Adequação de
Ministro Guedes
estoques avança no dispensa missão do
mês de dezembro
FMI ao Brasil
Grandes empresas responderam
pela alta de 23,8% de indicador
O Índice de Adequação de Estoques (IE) do comércio paulistano de dezembro subiu
1,1% em relação a novembro, informou a Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (Fecomercio-SP).
No mês anterior, o indicador
havia recuado 0,2% na margem.
Com o resultado, o IE atingiu 113,2 pontos, o maior nível desde os 113,4 de setembro. Na comparação com dezembro de 2020, o índice
avançou 11,8%.
Em dezembro, a proporção de empresários que considera a sua situação de estoques adequada atingiu
56,2%, um aumento de 0,6
ponto porcentual na comparação com novembro. O indicador também registrou queda das menções a estoques
acima do adequado (29,5%
para 29,3%) e de estoques
abaixo do adequado (14,2%

para 13,8%)
Porte

O aumento do IE em dezembro foi puxado por uma alta
de 23,8% do índice das grandes empresas. Neste porte, a
proporção de empresários
que considera ter estoques
adequados avançou de
50,8% para 62,9%. A FecomercioSP apurou quedas tanto
das avaliações de estoques
abaixo do ideal (20,6% para
16,1%) e acima do adequado
(28,6% para 21,0%).
A percepção da situação
de estoques das pequenas
empresas avançou 0,6%,
com um aumento da proporção de empresários que consideram a situação adequada, de 55,7% para 56,1%. A
avaliação de estoques abaixo
do adequado cedeu de 14,0%
para 13,7%, enquanto a percepção de estoques acima do
adequado ficou estável em
29,5%. (EC)

Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB/Campinas
CNPJ: 46.044.871/0001-08 - NIRE 35.300.053.915
Assembleia Geral Extraordinária da COHAB/Campinas
Aos vinte e um dias do mês de julho de 2021, às 09h00, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB/Campinas, de forma virtual, presidida pelo senhor Michel Abrão Ferreira, na qualidade de representante da Acionista Majoritária - Prefeitura Municipal de Campinas. Na oportunidade a Assembleia apreciou e
aprovou a nova composição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para cumprimento de mandato até 04 de janeiro de 2023, conforme segue: Conselho de Administração: Presidente - Luiz Felipe de Oliveira Theodoro, CPF/
MF 315.702.348-92; Substituto Legal: Sidnei Mazega, CPF/MF nº 058.431.348-90 e os membros: Reginaldo Ribas
de Alcântara, CPF/MF 255.748.518-73; Arly de Lara Romêo, CPF/MF nº 143.125.818-00; Paula Andrea Pioltine Anseloni Nista, CPF/MF nº 158.522.388-30; Eliane Márcia Martins, CPF/MF nº 011.750.086-05; Marílio de Carvalho
Mendes, CPF/MF nº 138.056.938-93; Andrea Paula Bruno Von Zuben, CPF/MF nº 264.784.768-12 e Newton Cesário
Frateschi, CPF/MF 059.239.518-94; Conselho Fiscal - Membros Efetivos: Peter Panutto, CPF/MF n° 188.088.58839; Denilson Ruiz Montezani, CPF/MF nº 281.652.708-50 e Cláudio Luiz Paulella, CPF/MF nº 016.169.138-27; Conselho Fiscal - Membros Suplentes: João Carlos Ribeiro da Silva, CPF/MF n° 053.866.568-80; Maurilei Pereira, CPF/
MF n° 172.819.608-67 e Celso Ivase, CPF/MF n° 464.139.288-91. A íntegra da Ata da presente Assembleia foi registrada na JUCESP, em 24/08/2021 sob o nº 406.558/21-8. Campinas, 09 de dezembro de 2021.

Reação foi em resposta às previsões
negativas sobre a economia brasileira
Em mais uma crítica às previsões negativas sobre a economia brasileira, o ministro
da Economia, Paulo Guedes,
disse ontem que está dispensando missões ao Brasil do
Fundo Monetário Internacional (FMI). "Estamos dispensando a missão do FMI ...
Dissemos para eles fazerem
previsão em outro lugar", declarou Guedes durante encontro com empresários na
Fiesp.
Ele lembrou das previsões do fundo de retração
próxima a 10% do Produto
Interno Bruto (PIB) no ano
passado, o primeiro da pandemia. No fim, a queda foi
de 3,9%.
Após repetir que o Brasil
"surpreendeu o mundo" ao
cair menos da metade do
que era esperado, a "desgraça" agora está sendo prevista para o ano que vem. "Eles
vão errar de novo."
Ao lado do ministro da In-

fraestrutura, Tarcísio Gomes
de Freitas, no evento na sede
da Fiesp, Guedes disse que o
foco do governo no primeiro
ano do mandato era controlar as "disfuncionalidades
econômicas", referindo-se ao
desequilíbrio das contas públicas. (EC)

Companhia de Habitação
Popular de Campinas COHAB/Campinas

CNPJ: 46.044.871/0001-08 - NIRE 35.300.053.915
Assembleia Geral Extraordinária
da COHAB/Campinas
Aos nove dias do mês de setembro de 2.021, às 09h00, em
sua sede social sita à Avenida Prefeito Faria Lima, 10 –
Parque Itália em Campinas/SP, realizou-se a Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia de Habitação Popular
de Campinas – COHAB/Campinas, presidida pelo senhor
Michel Abrão Ferreira, na qualidade de representante
da Acionista Majoritária – Prefeitura Municipal de Campinas. Na oportunidade, a Assembleia apreciou e aprovou a
nova composição do Conselho de Administração
para cumprimento de mandato até 04 de janeiro de 2023,
conforme segue: Presidente – Luiz Felipe de Oliveira Theodoro, CPF/MF 315.702.348-92; Substituto Legal: Sidnei Mazega, CPF/MF nº 058.431.348-90 e os
membros: Reginaldo Ribas de Alcântara, CPF/MF
nº 255.748.518-73; Arly de Lara Romêo, CPF/MF nº
143.125.818-00; Paula Andrea Pioltine Anseloni
Nista, CPF/MF nº 158.522.388-30; Eliane Márcia Martins, CPF/MF nº 011.750.086-05; Marílio de Carvalho
Mendes, CPF/MF nº 138.056.938-93; Andrea Paula
Bruno Von Zuben, CPF/MF nº 264.784.768-12; Newton Cesário Frateschi, CPF/MF nº 059.239.518-94 e
Carolina Baracat do Nascimento Lazinho, CPF/MF
nº 277.449.098-79. A íntegra da Ata da presente Assembleia foi registrada na JUCESP, em 15/10/2021
sob o nº 504.150/21-2. Campinas, 09.12.2021.

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

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – PARTICIPAÇÃO AMPLA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022. Processo Administra vo SEI - Nº
SETEC.2021.00001155-79. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE INFORMÁTICA. O OBJETO
COMPREENDE ALÉM DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE INTEGRAM A SOLUÇÃO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, A INSTALAÇÃO, A CONFIGURAÇÃO, O TREINAMENTO AOS USUÁRIOS E A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS,
em conformidade com as especiﬁcações técnicas constantes no Termo de Referência – Anexo I, e nas condições con das neste instrumento convocatório, pelo período de 12 (doze) meses. Disponibilidade do Edital: a par r de 17/12/2021 até o úl mo dia ú l 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/Nº – 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 07/01/2022 no Auditório da SETEC. Visita
Técnica obrigatória, podendo ser agendada por e-mail: wilson.cou nho@setec.sp.gov.br ou pelo telefone: (19) 3734-6112 com o Sr.
Wilson Cou nho e poderá ser realizada até o dia ú l imediatamente anterior à sessão pública, no período das 09:00 às 16:00 horas.
Informações rela vas ao presente processo poderão ser ob das pelo telefone: (19) 3734-6138 ou por e-mail colsetec@setec.sp.gov.
br com o Pregoeiro Daniel Faria de Machado. Campinas, 15 de dezembro de 2021. Daniel Faria de Machado - Pregoeiro.

Alíquota
7,5%

De R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48

9%

De R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22 12%
De R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57 14%

Pagamento para empregados domésticos, facultativos e autônomos deve ser feito
até o dia 15 do mês subsequente ao do período de competência.
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Xeque-Mate
DA ECONOMIA
Estéfano Barioni

estefano.barioni@gmail.com

Olhando para 2022
A análise da ata da última reunião do Copom, que decidiu
por elevar a taxa Selic para 9,25%, pode trazer pistas para
o que esperar do cenário econômico em 2022.
Infelizmente, o otimismo não dita o tom do documento.
As condições da economia mundial devem ser
desafiadoras para as economias emergentes em geral, e
especialmente para o Brasil.

Retirada de Estímulos
Um dos fatores adversos para
as economias emergentes será
a retirada dos estímulos
monetários promovidos pelo
banco central dos Estados
Unidos, o Federal Reserve.
Todos os meses, o FED vinha
recomprando títulos da dívida

americana. Ao recomprar, o
FED retira os títulos de posse
dos investidores, injetando
dinheiro no mercado. Esses
recursos são convertidos em
consumo e novos
investimentos, estimulando a
economia.

O Copom
concluiu que o
ciclo de aperto
monetário deverá ser
mais contracionista do
que o utilizado no
cenário básico por todo
o horizonte relevante."
Trecho da Ata da 243ª
Reunião do Copom

Retirada de
Estímulos 2
FECOMÉRCIO - SP

Salário de contribuição
Até R$ 1.100,09

PREVIDÊNCIA

O dólar encerrou a sessão
de ontem com alta de
0,25% frente ao real

Nov 2021

APOSENTADORIA

5,70

Out

LICENCIAMENTO
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5,70
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6,65
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Euro Tur.
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No entanto, o bom desempenho da economia e do mercado de trabalho americano,
aliados à inflação persistente
também registrada por lá,
dão argumentos para que o
FED retire as medidas expansionistas. Essa retirada já começou a acontecer de maneira gradual. O Banco Central
Europeu também vinha adotando estímulos semelhantes
e também deve começar a retirar seus estímulos.

Inflação nos EUA

Além disso, há o temor de
que o FED passe a adotar medidas contracionistas em
2022, com elevação da sua taxa de juros. Nos Estados Unidos, a inflação encerrará o
ano em 6,8%, o nível mais elevado em quase quarenta
anos (desde 1982). Juros mais
altos nos Estados Unidos significam menor crescimento
em nível mundial e maior
atração de recursos para os
ativos de renda fixa norteamericanos, fortalecendo o
Dólar em relação ao Real.

Atividade Econômica

A atividade econômica brasileira apresentou recuos disseminados em vários setores
nos meses de setembro e outubro. Além disso, os índices de
confiança têm mostrado deterioração neste último trimestre de 2021, de modo que a expectativa é de baixa atividade
econômica no curto prazo.

Crescimento do PIB

As previsões do mercado para
o crescimento do PIB em
2022 têm sido continuamente
revisadas para baixo. É a décima semana seguida que isso
acontece e a média das previsões dos agentes financeiros
para o crescimento em 2022
está atualmente em módico
0,5%. Alguns bancos preveem
retração da economia no ano
que vem.

Situação Fiscal

Mas provavelmente o pior
problema a ser enfrentado será a situação fiscal do governo, tema que é citado textualmente em quatro dos dezoito
parágrafos da ata do Copom.
Incertezas sobre a estrutura
fiscal, e temores de que exista
um descontrole dos gastos do
governo, elevam o risco da
economia, gerando expectativas de alta da inflação.

Ancoragem

Em economia, as expectativas exercem uma influência
tão grande como os fatos. Por
isso, é muito importante que
as expectativas dos agentes
em relação à inflação estejam
ancoradas em valores próximos daqueles almejados pela
autoridade monetária. O descontrole fiscal do governo, no
entanto, quebra esse equilíbrio, podendo causar a desancoragem das expectativas de
inflação.

Expectativas

Em outras palavras, os agentes econômicos não acreditam que a inflação ficará sob
controle, uma vez que o descontrole fiscal do governo estimula o consumo de curto prazo, sem geração de riqueza.
Esses agentes passam a tomar decisões de acordo com
essa expectativa, que acaba se
tornando realidade justamente pelas decisões tomadas (decisões como subir os preços,
por exemplo).

Mais Aperto

Na ata divulgada, o Copom reconhece que os riscos derivados do cenário fiscal trazem
um potencial de alta da inflação maior do que os cenários
básicos com que o Banco Central estava trabalhando e a inflação poderá ficar acima da
meta em 2022 e 2023. Assim,
o aperto monetário deve continuar e ser mais contracionista. Isso significa maiores aumentos dos juros no futuro.

