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 Das Disposições Preliminares 

1º - As entidades Deferidas pela Comissão Eleitoral concorrerão entre seus pares e se-
rão eleitas pelos votos dos representantes das entidades qualifi cadas do 2º e 3º Setores. 
A eleição será realizada em Assembleia específi ca no dia 28/08/2018, das 18h30 às 
20h00, sob Coordenação da Comissão Eleitoral. 

2º - A Assembleia será realizada na sede do CONGEAPA , situada na Av. Heitor Pen-
teado, nº 1.162, Distrito de Joaquim Egídio, Campinas - SP.

3º - Conforme Art.9º, §3º do Regimento Interno do Conselho, a Assembleia de eleição 
será realizada com a maioria absoluta (50% mais um) das Entidades, ou trinta minutos 
após do horário estabelecido no Art. 1º deste edital, com qualquer número de Entida-
des com inscrição deferida.

4º - Deverão se apresentar as entidades deferidas pela Comissão Eleitoral, conforme 
publicação no Diário Ofi cial do Município na data 14/08/2018 e após análise dos 
recursos, publicado em 23/08/2018.

5º - A Assembleia será conduzida pela Comissão Eleitoral, coordenada pela Secretaria 
Executiva do CONGEAPA. 

6º - Na abertura dos trabalhos, a Secretaria Executiva realizará a leitura deste edital, 
com explicitação das normas e esclarecimentos do processo de eleição e apresentará 
os candidatos para cada representação.

 Do Processo de eleição e apuração  

7º - Quando não existir disputa entre candidatos, ou seja, quando houver apenas um 
candidato para cada vaga, ou ainda, quando o número de candidato(s) for idêntico ao 
número de vagas ofertadas, será anunciado pela Secretaria Executiva, imediatamente 
o nome do(s) único(s) candidato(s) indicado(s) e, consequentemente, selecionado(s) 
para a(s) vaga(s). 
8º - Quando existir a possibilidade de disputa entre candidatos, ou seja, quando houver 
mais de um candidato indicado para a(s) mesma(s) vaga(s), será realizada votação, 
conforme disposto abaixo: a) As entidades que passarão pelo processo de votação, 
terão 3 minutos para identifi car a entidade, enfocando: § o tempo de atuação e suas 
fi nalidades ambientalistas; § interesses e compromissos a assumir junto ao Conselho; 
§ importância de sua participação no Conselho; § experiências anteriores em colegia-
dos; § capacidade de articulação e de representação; § outros aspectos que considerem 
relevantes.b) Quando houver disputa para alguma vaga, votarão todas as entidades 
com inscrição deferida dos Segundo e Terceiro Setores. c) Em caso de empate, have-
rá oportunidade para reapresentação das entidades concorrentes por mais 2 minutos, 
e logo após, será realizada nova eleição entre os candidatos empatados, sendo que 
votarão todas as entidades com inscrição deferida dos Segundo e Terceiro Setores. d) 
Caso prevaleça o empate, será dada a oportunidade para que as entidades concorrentes 
façam um acordo de representação decidindo qual a entidade ocupará a(s) vaga(s). e) 
Não havendo acordo entre as entidades concorrentes empatadas, será feito um sorteio 
que decidirá qual entidade será eleita representante do CONGEAPA. 

9º- Cada entidade terá direito a um voto por vaga que será feito por meio de votação 
secreta, utilizando-se de cédula previamente elaborada pela Secretaria Executiva. Por 
exemplo, no caso de haver duas vagas por representação as entidades com inscrição 
deferida votarão em duas entidades aptas à eleição, e assim sucessivamente. Serão 
eleitas as entidades que tiverem o maior número de votos. a) O direito a voto por en-
tidade deverá ser prioritariamente do titular, na falta dele, do 1º suplente, na ausência 
deste, do 2º suplente, conforme indicação na carta de inscrição. A entidade poderá 
também estar representada, com direito a voto, por meio de uma procuração específi ca 
para o processo de eleição, devidamente registrada em cartório. b) Os votos nulos ou 
em branco não serão computados. 

10º- As entidades que não estiverem presentes e não fi zeram se representar, automati-
camente estarão desclassifi cadas. 

11º- A apuração dar-se-á, após o pleito eleitoral, pela contagem aberta dos votos, sen-
do o resultado divulgado imediatamente pela Secretaria Executiva.

12º - A apuração e a divulgação dos resultados serão registrados em ata, elaborada pela 
Secretaria Geral do CONGEAPA ou outro membro da Comissão Eleitoral, se neces-
sário, designado para exercer a função de Secretário, assinada pela própria Comissão. 

DECRETO Nº 18.229 DE 16 DE JANEIRO DE 2014 - no § 10. Não havendo o 
preenchimento das vagas de conselheiro titular nos segmentos do segundo e terceiro 
Setores, a Secretaria Executiva convocará assembléia em que poderão ser preenchidas 
as vagas remanescentes com qualquer proporção entre os segmentos das entidades 
descritas nas alíneas "a" até "f" dos incisos II e III deste artigo.

Da nomeação e Posse

14º- A Secretaria Executiva do CONGEAPA encaminhará ao Gabinete do Prefeito, a 
relação das entidades com seus respectivos conselheiros para publicação da portaria 
de nomeação no Diário Ofi cial do Município. 

15º - A posse dos Conselheiros nomeados, está prevista para Assembleia Ordinária a 
ser realizada no dia 25 de Setembro na sede do CONGEAPA, das 18h30 às 20h00, 
cuja convocação será publicada no Diário Ofi cial do Município. 
 

 Campinas, 23 de agosto de 2018 
 RAFAEL DUARTE MOYA 

 Presidente do CONGEAPA 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 PORTARIA CAMPREV Nº 25/2018 
  

 O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Social do Município - CAMPREV, 
no uso de suas atribuições, especialmente as dispostas na Lei Complementar nº 10, de 
30 de junho de 2004 e de acordo com a Lei Complementar nº 58 de 09 de janeiro de 
2014, RESOLVE:
 - Revogar, a partir de 10/08/2018, a Portaria CAMPREV Nº 06/2017, que nomeou 

a servidora, MARCELA CAPODEFERRO LOBO, matrícula nº 08, para exercer a 
função gratifi cada Secretária de Diretoria, junto à Diretoria Previdenciária do Instituto 
de Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV.   

 Campinas, 22 de agosto de 2018 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

  DIRETOR PRESIDENTE 
   

 PORTARIA CAMPREV Nº 26/2018 
  

 O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Campinas 
- CAMPREV, no uso de suas atribuições, especialmente as dispostas na Lei Comple-
mentar nº 10, de 30 de junho de 2004 e de acordo com a Lei Complementar nº 58 de 
09 de janeiro de 2014, RESOLVE: 
 - Exonerar a pedido, a partir de 10/08/2018, a servidora MARCELA CAPODEFER-
RO LOBO, matrícula nº 08, do cargo de Agente Administrativo junto ao Instituto de 
Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV. 
 

 Campinas, 22 de agosto de 2018 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

  DIRETOR PRESIDENTE 
   

 EXTRATO DE CONTRATO 
  

  PROTOCOLO : 2018/25/1275 . MODALIDADE : Convite nº 08/2018.  CONTRA-
TANTE : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPI-
NAS - CAMPREV.  CONTRATADA : BR-AR SISTEMAS DE AR CONDICIONA-
DO LTDA-EPP  TERMO DE CONTRATO:  nº 15/2018.  CNPJ:  10.751.168/0001-92. 
 OBJETO : Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preven-
tiva em aparelhos de ar condicionado do Instituto de Previdência Social do Municí-
pio de Campinas - CAMPREV.  VALOR TOTAL : R$ 21.600,00 (vinte e um mil e 
seiscentos reais).  PRAZO : 12(doze) meses, contados a partir da data de emissão da 
Ordem de Início dos Serviços.  ASSINATURA DO CONTRATO : 12/07/2018. 
 

 Campinas, 15 de agosto de 2018 
 MARIA CRISTINA DE CAMPOS PAIVA 

 DIRETORA ADMINISTRATIVA 

 CEASA 
  CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
  

  CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  003/2018 -  PROTOCOLO Nº  2018/16/00335 - 
 OBJETO : Permissão de uso, de 22 áreas com 24,00 m² e 02 áreas com 12,00 m², des-
tinadas à comercialização de Flores e Plantas Ornamentais, localizadas no Mercado 
Permanente de Flores da Ceasa/Campinas.  COMUNICADO : O Sr. Diretor Presiden-
te da Ceasa/Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, RE-
SOLVE: ADJUDICAR,  FRANCISCO VANDERLEY FERRAZ , para a área:  Box 
A-01 E , no valor ofertado de  R$ 6.650,00 ; e  JAIR APARECIDO RODRIGUES DE 
CAMARGO , para as áreas:  Box U - 20 ,  Box U - 21  e  Box U - 22 ,  no valor ofertado de 
 R$ 10.100,00  (para cada área), conforme propostas comerciais encartadas nos autos 
do processo, pelo critério de maior valor ofertado e por atender todas as exigências 
do edital. HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os elementos constantes 
nos autos. 
 

 WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA 
 DIRETOR PRESIDENTE 

   

 AVISO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
  

  DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º  151/2016 -  PROTOCOLO N.º  2016/16/01149 
-  2º TERMO ADITIVO AO   CONTRATO n.º  015/2016  -  OBJETO:  Contrato de 
prestação de serviços de implantação, operação e manutenção de sistema de gerencia-
mento de energia elétrica por telemetria, para a Ceasa/Campinas. -  CONTRATADA: 
 RTB ENGENHARIA EIRELI - ME - CNPJ Nº 24.598.156/0001-84. -  VALOR:  Face 
o decurso de prazo de 12 meses de contrato, faz jus a contratada ao reajuste previsto 
no contrato inicial, perfazendo o valor mensal de R$ 728,36 e o valor anual de R$ 
8.740,32. -  VIGÊNCIA:  Iniciando-se em 22/08/2018 e se encerrando em 21/08/2019. 
 

 WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA 
 DIRETOR PRESIDENTE 

 COHAB 
  COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

 EXTRATO DE CARTA CONTRATO 
  

  Carta Contrato nº  2987/18
 Contratante:  Companhia de Habitação Popular de Campinas
 Contratada:  Inovar Soluções em Tecnologia Ltda-EPP
 Objeto:  Realização de 24 (vinte e quatro) horas de treinamento e acompanhamento 
das novas rotinas implementadas no sistema denominado radar folha, para o atendi-
mento do e-social conforme legislação em vigor.
 Data da Assinatura:  23/08/2018
 Carga Horária:  24 horas de treinamento.
 Valor Total do Treinamento:  R$ 3.840,00
 Protocolado nº:  1700/2018
 Licitação:  Contratação direta celebrada com Dispensa de Licitação, tendo por base 
legal o disposto no inciso II do artigo 19 do RLC desta Cohab/Cp.
 

 Campinas, 23 de agosto de 2018 
 VALTER A. GREVE 

 Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro 

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
  HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI - HMMG 

 DECLARAÇÃO DE ITENS FRACASSADOS E 
HOMOLOGAÇÃO 

  
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  059/2018
 PROTOCOLO Nº  641/2018
 OBJETO:  Aquisição de gêneros alimentícios  (café moído, adoçante e outros),  me-
diante Sistema de Registro de Preços.

48625452892
Realce


