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oitenta e seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos). Os 
rendimentos das aplicações fi nanceiras foram: R$219.447,08 (Duzentos e dezenove 
mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oito centavos). Os pagamentos executados 
no período totalizaram: 1) Recursos provenientes de Royalties R$ 436.561,50 (Qua-
trocentos e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos); 2) 
Recursos provenientes de Taxas e Multas R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). O 
saldo disponível para o exercício seguinte é de R$ 17.591.285,53 (Dezessete milhões, 
quinhentos e noventa e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e treis 
centavos). Finda a apresentação, o presidente colocou em discussão, como não houve 
perguntas, colocou em votação e o balanço fi nanceiro foi aprovado por unanimidade. 
No item 5, Prestação de Contas das despesas realizadas pela Autonomia do Presidente, 
o Conselheiro Ricardo apresentou a única despesa que foi a anuidade da ANAMMA 
no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e o valor estava dentro e bem 
abaixo do valor estipulado de até 20 salários mínimos por mês. O presidente colocou 
em discussão e não havendo, colocou em votação e foi aprovado por unanimidade a 
prestação de contas. Passamos para o item 6, andamento das ações aprovadas pelo 
PROAMB e o Conselheiro Ricardo Casetta informou que essas informações são pu-
blicizadas no site do PROAMB. Apresentou cada ação destacando o andamento e o 
status atual. A seguir, passamos para o último item de pauta e a Conselheira e secretá-
ria executiva Janete Navarro informou que na última reunião do COMDEMA, houve o 
pleito da Fundação José Pedro de Oliveira - Mata Santa Genebra, de ser o suplente do 
Conselho junto ao PROAMB. Por uma questão legal, os representantes do COMDE-
MA junto ao Fundo devem ser da sociedade civil organizada, sendo assim foi votado e 
aprovado pelo pleno uma moção de apoio à FJPO solicitando ao Secretário da SVDS 
a inclusão da FJPO em cadeira permanente no PROAMB. O presidente informou que 
é perfeitamente possível e desejável a participação da FJPO no PROAMB e que na 
hora que for atualizar a composição do Fundo junto ao jurídico, levará essa demanda. 
Disse também que como as reuniões são abertas, estão convidados a participar de 
todas as reuniões do FUNDO. Finda as discussões e não havendo mais itens de pauta 
o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Eu Janete 
do Prado Alves Navarro, lavrei a presente ata. 
 

 Campinas, 22 de agosto de 2018 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Presidente do Conselho Diretor do PROAMB 

 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE 
CAMPINAS - CONGEAPA 

 CONGEAPA 
  

 A Comissão Eleitoral designada pelo Conselho Gestor da APA Campinas para o pro-
cesso eleitoral Biênio Agosto 2018/Agosto 2020 do CONGEAPA, se reuniu no dia 22 
de agosto de 2018, às 10h00 para análises dos recursos apresentados pelas entidades 
candidatas para compor o Conselho Gestor no biênio 2018-2020. Estiveram presentes 
integrantes da Comissão Eleitoral defi nida pelo próprio Conselho, a saber: Claudia 
Esmeriz Gusmão, Sandra Marcia Martins Marques, Sandra Regina Venânio Martins e 
o Secretário Executivo Carlos Alberto Gregio de Oliveira.

Em consonância com o Edital de Convocação para cadastramento de entidades inte-
ressadas em compor o Conselho publicado no Diário Ofi cial desta Municipalidade em 
02 de julho de 2018, a Comissão deliberou quanto aos recursos apresentados pelas 
entidades indeferidas conforme abaixo especifi cado:

 ENTIDADES COM RECURSO DEFERIDO: 
Protocolo nº 2018/40/00329 - APROAPA - Associação dos Proprietários Rurais da APA 
Protocolo nº 2018/10/30087 - Associação dos Moradores Carlos Gomes e Adjacentes 
Protocolo nº 2018/10/30260 - SOS Mata Santa Genebra Mobilização da Sociedade
Protocolo nº 2018/40/00321 - Associação dos Proprietários e Moradores do Jardim 
Botânico de Sousas
Protocolo nº 2018/40/0313 - APAVIVA - Amigos da Área de Proteção Ambiental
Protocolo nº 2018/40/00322 - ASSUMA - Associação para Sustentabilidade e Meio 
Ambiente 

De acordo com o Cronograma da Eleição, as entidades tiveram prazo para apresentar 
recursos até 17/08/2018. 

 COMISSÃO ELEITORAL DO CONGEAPA 
Claudia Esmeriz Gusmão - Sandra Marcia Martins Marques - Sandra Regina Venânio 
Martins 
 

 Campinas, 22 de agosto de 2018 
 RAFAEL DUARTE MOYA 

 Presidente do CONGEAPA 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 COHAB 
  COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
  

 A Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB/CAMPINAS, convoca 
o Candidato abaixo relacionado a comparecer impreterivelmente no dia 30/08/2018 
as 10:00 horas, na Avenida Prefeito Faria Lima nº 10 - Parque Itália - Campinas, para 
que sejam iniciados os procedimentos relacionados à contratação.Perderá os direitos 
decorrentes do Concurso Público 01/2016, o candidato que não atender a essa convo-
cação no prazo aqui estabelecido, em conformidade com a ressalva constante no item 
11.5 do edital de abertura.

Candidato
GUILHERME TARDIVO PULZATO 
Emprego 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA JÚNIOR
Classifi cação
3º Lugar
 

 Campinas, 21 de agosto de 2018 
 VALTER AP. GREVE 

 Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro  

 FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA 
  MATA SANTA GENEBRA - FJPO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  

 E-PROTOCOLO:  nº 113-24/2018 
 ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 1(um) 
conjunto de equipamentos para uso agrícola, Tanque tipo Pipa capacidade útil 
de no mínimo 6.000 litros, multitarefa, tipo Bombeiro Agrícola com todos equi-
pamentos necessários para o seu correto funcionamento. 
 INTERESSADO : FJPO
 DESPACHO/GP/FJPO 
1. Em face dos elementos de convicção constantes do presente processo, em especial 
da Ata da Sessão Pública nº  07/2018  e da manifestação do Pregoeiro,  HOMOLOGO  
o Pregão Presencial nº  07/2018,  cujo objeto é a  Contratação de empresa especia-
lizada para o fornecimento de 1(um) conjunto de equipamentos para uso agrí-
cola, Tanque tipo Pipa capacidade útil de no mínimo 6.000 litros, multitarefa, 
tipo Bombeiro Agrícola com todos equipamentos necessários para o seu correto 
funcionamento , o qual foi  ADJUDICADO  para a empresa  RICOA MÁQUINAS 
E IMPLEMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI,  inscrita no CNPJ sob o nº 
 09.133.857/0001-54,  classifi cada em 1º lugar no valor total de  R$   49.700,00 (quaren-
ta e nove mil e setecentos reais). 
 2. AUTORIZO  a despesa no valor total de  R$   49.700,00 (quarenta e nove mil e 
setecentos reais).  
 3. Publique-se.
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 SINVAL ROBERTO DURIGON 

 PRESIDENTE 

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

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

 Acham-se abertas no Departamento de Compras da Rede Municipal Dr. Mário Gatti 
de Urgência, Emergência e Hospitalar, sito Av. Prefeito Faria Lima, nº 340 - 2º andar 
(Complexo Administrativo), Parque Itália, Campinas/SP, fone: (19) 3772-5815, as se-
guintes licitações: 1)  Pregão Eletrônico nº67/2018 - Prot. nº631/2018, aquisição de ór-
teses e próteses ( coluna ), constantes na tabela SUS, mediante Sistema de Registro de 
Preços, com acolhimento das propostas a partir das 08h00 do dia 23/08/2018; abertura 
das propostas dar-se-á às 09h00 do dia 04/09/2018 e a disputa de preços dar-se-á às 
09h15 do dia 04/09/2018.  2)  Pregão Presencial nº06/2018 - Prot. nº1545/2018, contra-
tação de empresa para realização de processo seletivo integrado de residência médica, 
multiprofi ssional e odontológica do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, Complexo 
Hospitalar Edvaldo Orsi (Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e 
Hospitalar) e Hospital Maternidade de Campinas, desde a elaboração do Edital, divul-
gação, inscrição, elaboração de questões para prova de  fase única , aplicação da prova, 
impressão, correção, divulgação do resultado fi nal, chamada de vagas remanescentes 
e julgamento de recursos, abertura das propostas dar-se-á às 14h00 do dia 04/09/2018. 
Os interessados poderão retirar o edital a partir do dia 23/08/2018, através do site 
www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes ou pelo e-mail: licitacoes@hmmg.sp.gov.br.
 

 Campinas, 22 de agosto de 2018 
 NATHALIE AMADO MILANO NOGUEIRA 

 Coordenadoria de Compras 
   

 REVOGAÇÃO 
  

  PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 
 PROTOCOLO Nº 1304/2018 
 OBJETO:  Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de apoio 
diagnóstico laboratorial de análises clínicas, incluindo o fornecimento de todos os 
itens necessários para a coleta, processamento dos exames, emissão dos laudos, mão-
-de-obra e todos os materiais de consumos de acordo com as normas do SUS (Sistema 
Único de Saúde) para atender a demanda do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo 
Orsi e dos Prontos Atendimentos e serviços de apoio especiais da Rede Mário Gatti 
remunerados conforme valores constantes nas tabelas SUS e/ou CBHPM conforme 
especifi cações estabelecidas.
 Tendo em vista os elementos constantes no presente processo licitatório, decido por 
 REVOGAR  o  Pregão Presencial n° 004/2018  devido ao apontamento pelo Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) processo nº 00017877.989.18-6 com fun-
damento no artigo 49 da Lei Federal 8.666/93, tendo em vista a existência de razões 
de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, per-
tinente e sufi ciente para justifi car tal conduta. 

 Campinas, 22 de agosto de 2018 
 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 SANASA 
  SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA 

 RESUMO DE ADITAMENTO 
  

  Aditamento n. 02 ao Contrato n. 2017/90027 ; Pre 81/2017; Contratada:  LH Squi-
pano Consultoria EPP ; CNPJ: 26.699.784/0001-81; Objeto: laudo de insalubridade; 
Prorrog. vig.: 90 dias a partir de 26/06/2018.
 Aditamento n. 01 ao Contrato n. 2018/6677 ; Licitação Presencial 03/2018; Contra-
tada:  A Metropolitana Ambiental Eireli ; CNPJ: 73.518.094/0002-40; Objeto: im-
plantação de setorização e reabilitação da infraestrutura com substituição de rede por 
MND; Preço: fi cam alterados os preços unitários que integram a planilha orçamentária 
em concordância com valores estabelecidos pelo agente fi nanceiro.
 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   
   

 CNPJ/MF N. 46.119.855/0001-37 
  

  Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação 
 Estão convocados os senhores acionistas da  Sociedade de Abastecimento de Água e 
Saneamento S.A. - Sanasa Campinas , a se reunirem em Assembleia Geral Extraor-
dinária, a realizar-se no dia 11 de setembro de 2018, às 9h, no Salão Atibaia - Asa 4 da 


