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RESULTADOS DE LICITAÇÕES 

 

Modalidade: CONVITE 

Última atualização: Dezembro de 2012 

 
CONVITE Nº 011/2012 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
CONVITE nº 011/2012 – Protocolo nº C.004.10.2012 – Objeto: Aquisição de Uniformes para os colaboradores do 
Banco Municipal de Alimentos e Departamento de Alimentação Escolar. COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da 
CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: A vista da homologação da 
decisão da Comissão Permanente de Licitação, no processo Licitatório retro referido, resolve adjudicar a empresa: 
FELICE BAPTISTA LTDA ME, para o Item 01 – Camiseta em malha piquet 50% poliéster, cor mescla, gola pólo, com 
friso nas costas e frontal estendido até as mangas, frente semi aberta com fechamento através de três botões 
caseados, mangas curtas com punho na cor do tecido, bolso na lateral esquerda bordado com logotipo do Banco 
Municipal de Alimentos de Campinas na cor verde musgo no v.unit. de R$ 24,00 – total para 35 pçs o valor de R$ 
840,00; Item 02 – Boné tipo nike 100% algodão, cor verde BR pesado, fechamento com velcro, tela preta lateral e 
bordado frontal do logotipo do Banco Municipal de Alimentos de Campinas no v.unit. de R$ 14,00 – total para 14 pçs 
o valor de R$ 196,00; Item 03 – Calças masculinas em jeans tradicional índigo blue, cós postiço de quatro 
centímetros com fechamento através de um botão metálico caseado, sete passantes, vista embutida com zíper, dois 
bolsos frontais embutidos com forro de algodão cru, abertura tipo americano, dois bolsos traseiros com cinco cantos 
em forma de bico, barra com bainha de um centímetro no v.unit. de R$ 39,70 – total para 14 pçs o valor de R$ 
555,80; Item 04 – Camiseta em malha piquet 50% algodão e 50% poliéster, cor mescla, gola pólo, com friso nas 
costas e frontal estendido até as mangas, frente semi aberta com fechamento através de três botões caseados, 
mangas curtas com punho na cor do tecido, costas em tecido único, bolso na lateral esquerda bordado com logotipo 
da Ceasa Campinas/Alimentação Escolar na cor verde musgo no v.unit. de R$ 24,30 – total para 105 pçs o valor de 
R$ 2.551,50; Item 05 – Bonés tipo nike 100% algodão, cor verde BR pesado, fechamento com velcro, tela preta 
lateral e bordado frontal do logotipo da Ceasa Campinas/Alimentação Escolar no v.unit. de R$ 14,00 – total para 42 
pçs o valor de R$ 588,00; Item 06 – Calças masculinas em jeans tradicional índigo blue, cós postiço de quatro 
centímetros com fechamento através de um botão metálico caseado, sete passantes, vista embutida com zíper, dois 
bolsos frontais embutidos com forro de algodão cru, abertura tipo americano, dois bolsos traseiros com cinco cantos 
em forma de bico, barra com bainha de um centímetro no v.unit. de R$ 39,70 – total para 42 pçs o valor de R$ 
1.667,40. 
Data da publicação: 12/12/2012 

 
CONVITE Nº 010/2012 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
CONVITE nº 010/2012 – Protocolo nº C.003.10.2012 – Objeto: Contratação de empresa para confecção de 300.000 
(trezentos mil) controles de acesso ao Horto Shopping Ouro Verde. COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da 
CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: A vista da homologação da 
decisão da Comissão Permanente de Licitação, no processo Licitatório retro referido, resolve adjudicar a empresa: 
HORTOGRAPH PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA, valor total de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 
Data da publicação: 12/12/2012 

 
CONVITE Nº 008/2012 
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 
CONVITE nº 008/2012 - PROTOCOLO nº C 020.09.2012 – OBJETO: Contratação de empresa para confecção de 
300.000 (trezentos mil) controles de acesso ao uso do Horto Shopping Ouro Verde, divididos em 05 (cinco) cores 
diferentes. COMUNICADO: Considerando que não acudiram interessados na presente licitação, a mesma foi 
declarada deserta, ocorrendo após os devidos tramites o arquivamento do processo. 
Data da publicação: 29/11/2012 

 
CONVITE Nº 006/2012 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
CONVITE nº 006/2012 – Protocolo nº C.007.07.2012 – Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de 
produtos alimentícios destinados ao café da manhã dos funcionários da Ceasa-Campinas. COMUNICADO: O Sr. 
Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: A vista da 
homologação da decisão da Comissão Permanente de Licitação, no processo Licitatório retro referido, resolve 
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adjudicar a empresa: COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA, pelo valor global de R$ 17.045,98 
(Dezessete mil e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos). 
Data da publicação: 25/09/2012 

 
CONVITE Nº 003/2012 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CONVITE nº 003/2012, Protocolo nº C 016.03.2012 – Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços 
de diagramação e publicação das demonstrações contábeis da Contratante referente ao exercício de 2011, no 
jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e jornal Folha de São Paulo – Cotidiano Campinas. COMUNICADO: O 
Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: A vista 
da homologação da decisão da Comissão Permanente de Licitação, no processo Licitatório retro referido, resolve 
adjudicar a empresa: ALFREDO CONTARELLI PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, para os itens: Publicação no 
Jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo (Imesp), pelo valor de R$ 47.988,00 (quarenta e sete mil, novecentos e 
oitenta e oito reais) e Publicação Jornal Folha de São Paulo (Caderno Cotidiano Campinas) pelo valor de R$ 
27.360,00 (vinte e sete mil trezentos e sessenta reais). 
Data da publicação: 06/04/2012 

 
CONVITE Nº 001/2012 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CONVITE nº 001/2012, Protocolo nº C 008.01.2012 – Objeto: Contratação de empresa para Prestação de Serviços 
de Assistência Odontológica, através de Dentistas e outros serviços auxiliares de diagnóstico, devidamente 
credenciados pela Contratada, para atendimento na região Metropolitana de Campinas e, em caso de urgência e 
emergência a nível nacional. Comunicado: O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que 
lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: A vista da homologação da decisão da Comissão Permanente de Licitação, 
no processo Licitatório retro referido, resolve adjudicar a empresa: UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA 
ODONTOLÓGICA, pelo valor da mensalidade de R$ 13,03 (treze reais e três centavos), cobrada por cada 
beneficiário, inscrito no plano. 
Data da publicação: 07/03/2012 

 


