RESULTADOS DE LICITAÇÕES 2014
Modalidade: CONVITE
Última atualização: Setembro de 2015
CONVITE Nº 001/2014
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONVITE Nº 001/2014 – PROTOCOLO Nº 2014/16/0014 – OBJETO: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços aplicados à Tecnologia da Informação, compreendendo as atividades de
hospedagem do site da Ceasa/Campinas (www.ceasacampinas.com.br) e fornecimento de caixas postais (emails), para a Ceasa/Campinas. COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das
atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: ADJUDICAR, à empresa CIARAMELLA COM. DE
INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA ME, no valor total de R$ 22.680,00 (vinte e dois mil seiscentos e oitenta
reais), referente ao objeto retro referido, pelo critério de menor preço e por atender todos os requisitos do
edital. HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 14/03/2014
CONVITE Nº 002/2014
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
CONVITE Nº 002/2014 – PROTOCOLO Nº 2014/16/0038 – OBJETO: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de plano coletivo 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/emergência a nível nacional aos seus diretores eleitos
estatutariamente, empregados e dependentes, para a Centrais de Abastecimento de Campinas S/A –
Ceasa/Campinas. COMUNICADO: Considerando a inabilitação da empresa participante a Ceasa/Campinas,
FRACASSA o processo licitatório retro referido.
Data da publicação: 25/03/2014
CONVITE Nº 003/2014
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
CONVITE nº 003/2014 - PROTOCOLO nº 2014/16/00255 – OBJETO: contratação de empresa para prestação
de serviços especializados na conservação, manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de
operação das câmaras frias do Departamento de Alimentação Escolar. COMUNICADO: Considerando que a
única empresa participante foi inabilitada na face de Habilitação Jurídica, a mesma foi declarada
FRACASSADA, ocorrendo após os devidos tramites o arquivamento do processo.
Data da publicação: 22/05/2014

CONVITE Nº 004/2014
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONVITE nº 004/2014 - PROTOCOLO nº 2014/16/00335 - OBJETO: Contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços de diagramação e publicação das demonstrações contábeis da Contratante
referente ao exercício de 2013, 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: ADJUDICAR, à empresa ALFREDO CONTARELLI PUBLICIDADE E
PROPAGANDA LTDA EPP, pelo valor total de R$ 76.971,00 (setenta e seis mil novecentos e setenta e um
reais), sendo para os jornais: Jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo o valor de R$ 47.980,00 e no Jornal
Folha de São Paulo (caderno cotidiano Campinas) o valor de R$ 28.991,00, pela prestação dos serviços objeto
da presente contratação. HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os elementos constantes nos
autos.
Data da publicação: 08/04/2014
CONVITE Nº 005/2014
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
CONVITE Nº 005/2014 - PROTOCOLO Nº 2014/16/00455 - OBJETO: Contratação de empresa para
prestação de serviços especializados em tratamento de efluente de lagoas, com produto de
biorremediação; incluindo produtos químicos, treinamento de equipe técnica e laudo laboratorial mensal,
para a Ceasa/Campinas. COMUNICADO: Considerando a inabilitação da única empresa participante a
Ceasa/Campinas, FRACASSA o processo licitatório retro referido.
Data da publicação: 28/08/2014
CONVITE Nº 006/2014
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
CONVITE nº 006/2014 - PROTOCOLO nº 2014/16/00694 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação
de serviços especializados em isolamento térmico, fornecimento e instalação de equipamento para
refrigeração de veículos, para o Programa de Alimentação Escolar. 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: 30/06/2014
CONVITE Nº 007/2014
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONVITE nº 007/2014 - Protocolo nº 2014/16/00690 – OBJETO: Contratação de empresa para prestação
de serviços especializados em locação de galpão estruturado, modulado, lonado, reforçado e tipo 02 (duas)
águas, para armazenagem de gêneros alimentícios em concordância com as normas técnicas e legislação
vigente, para o Departamento de Alimentação Escolar. COMUNICADO: O Diretor Presidente da CEASA
Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, RESOLVE: ADJUDICAR, a empresa
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE INFLÁVEIS NAUTIKA LTDA, pelo valor mensal de R$ 3.900,00, totalizando para
o período de 12 (doze) meses o valor total de R$ 46.800,00, para o objeto retro referido, pelo critério de
menor valor e por atender todos os critérios e requisitos do edital. HOMOLOGAR, a presente licitação
considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 08/07/2014

CONVITE Nº 008/2014
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONVITE Nº 008/2014 - PROTOCOLO Nº 2014/16/00793 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação
de serviços especializados em locação de empilhadeira, tipo combustão (gás liquefeito de petróleo - GLP),
contra balanceada, para operador sentado, com capacidades de até 2.500 (dois mil e quinhentos) Kg de
carga, e elevação de até 04 (quatro) metros, para o Departamento de Alimentação Escolar. COMUNICADO:
O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social.
RESOLVE: ADJUDICAR a empresa CONFIANCE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS LTDA - ME, pelo
valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), totalizando para o período de 12 (doze) meses o
valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para o objeto retro referido, pelo critério de menor valor e por
atender todos os requisitos do edital. HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os elementos
constantes nos autos.
Data da publicação: 28/08/2014
CONVITE Nº 009/2014
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONVITE Nº 009/2014 - PROTOCOLO Nº 2014/16/00815 - OBJETO: Contratação de empresa especializada
para aquisição de 01 (uma) empilhadeira elétrica tracionaria, tipo paleteira, com bateria 24V e carregador de
bateria, para operador a pé, com capacidade mínima de 1.600 (um mil e seiscentos) Kg de carga, para o
Departamento de Alimentação Escolar. COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso
das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE:ADJUDICAR a empresa CONFIANCE COMÉRCIO
E LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS LTDA - ME , pelo valor total ofertado de R$ 41.350,00 (quarenta e um mil
trezentos e cinquenta reais),para o objeto retro referido, pelo critério de menor valor e por atender todos os
requisitos do edital. HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 06/10/2014
CONVITE Nº 010/2014
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
CONVITE Nº 010/2014 - PROTOCOLO Nº 2014/16/00838 - OBJETO: Contratação de empresa especializada
para confecção de impressos, conforme descrições/especificações (a arte será fornecida pela
Ceasa/Campinas). COMUNICADO: Considerando a inabilitação da única empresa participante a
Ceasa/Campinas, FRACASSA o processo licitatório retro referido.
Data da publicação: 17/07/2014
CONVITE Nº 011/2014
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
CONVITE nº 011/2014 - PROTOCOLO nº 2014/16/00733 - OBJETO: Contratação de empresa especializada
para confeccionar carrinhos para transporte de flores, Modelo Especial – Mercado de Flores - TF, para uso
dos clientes particulares que neste mercado comparecem para aquisição de flores, plantas e acessórios,
para a Ceasa/Campinas. 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: 29/08/2014

CONVITE Nº 012/2014
AVISO DE ANULAÇÃO
CONVITE nº 012/2014 - PROTOCOLO nº 2014/16/000763 - OBJETO: Contratação de empresa especializada
para aquisição de 15 (quinze) purificadores de água, bem como a mão de obra especializada para a instalação
dos aparelhos, com os materiais e ferramental necessários, para a Ceasa/Campinas. COMUNICADO: A
Centrais de Abastecimento de Campinas S/A - Ceasa/Campinas decide pela ANULAÇÃO do processo
licitatório retro referido.
Data da publicação: 06/10/2014

CONVITE Nº 013/2014
AVISO DE LICITAÇÃO ANULADA
CONVITE Nº 013/2014 - PROTOCOLO Nº 14/16/01105 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para
confecção de impressos, para a Ceasa/Campinas. COMUNICADO: A Centrais de Abastecimento de Campinas
S/A - CEASA-Campinas, com base no Parecer PJ nº 256/2014, decide em ANULAR o processo licitatório retro
referido. Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados.
Data da publicação: 24/12/2014
CONVITE Nº 014/2014
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONVITE Nº014/2014 - Protocolo nº 2014/16/01186 - OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento
e instalação, em regime de comodato, de equipamentos para rastreamento e software de monitoramento
de veículos utilizados pelo Departamento de Alimentação Escolar e pelo Banco Municipal de Alimentos. O
Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto
Social. RESOLVE: ADJUDICAR , a empresa MOBIVIEW TECNOLOGIA EM MOBILIDADE LTDA ME , o ITEM 01:
Instalação e implantação dos equipamentos, qtd.26 unidades, período de um mês, valor mensal R$ 754,00 valor total R$ 754,00; ITEM 02: Mensalidade de Locação de equipamentos e acesso web, qtd.26 unidades,
período de doze meses, valor mensal R$ 1.300,00, valor total R$ 15.600,00; e ITEM 03: Mensalidade por
disponibilização e manutenção dos serviços, qtd.26 unidades, período de doze meses, valor mensal R$
182,00, valor total R$ 2.184,00, totalizando o valor geral de R$ 18.538,00 , para o objeto retro referido, pelo
critério de menor valor e por atender todos os critérios e requisitos do edital. HOMOLOGAR , a presente
licitação considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 19/11/2014

CONVITE Nº 015/2014
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONVITE Nº 015/2014 - PROTOCOLO Nº 2014/16/001241 - OBJETO: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços aplicados à Tecnologia da Informação, compreendendo a locação de 02 (duas)
unidades de Appliance de Firewall com Gerenciamento Unificado de Ameaças (UTM - Unifi ed Threat
Management), incluindo serviços de instalação, configuração inicial e treinamento para capacitação de
equipe técnica, para a Centrais de Abastecimento de Campinas S/A - Ceasa/Campinas. COMUNICADO: O Sr.
Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE:
ADJUDICAR a empresa COMERCIAL LIMERTEC BALANÇAS E INFORMÁTICA LTDA ME, ITEM 01: Locação de
02 (duas) unidades de Appliance de Firewall com Gerenciamento Unificado de Ameaças (UTM - Unified
Threat Management), valor mensal R$ 4.500,00 - valor total R$ 54.000,00; ITEM 02: Instalação/Configuração
Inicial, parcela única de R$ 6.000,00 e ITEM 03: Treinamento 02 (duas) pessoas, parcela única de R$ 1.340,00,
totalizando o valor geral de R$ 61.340,00, para o objeto retro referido, pelo critério de menor valor e por
atender todos os critérios e requisitos do edital. HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os
elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 14/11/2014
CONVITE Nº 016/2014
AVISO DE LICITAÇAÕ DESERTA
CONVITE nº 016/2014 -PROTOCOLO nº 2014/16/1265 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de
serviços especializados em isolamento térmico, com fornecimento e instalação de equipamento para
refrigeração de veículos, para o Departamento de Alimentação Escolar da Ceasa-Campinas. 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: 27/10/2014
CONVITE Nº 017/2014
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONVITE Nº 017/2014 - PROTOCOLO Nº 2014/16/01618 - OBJETO: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços, técnicos-profissionais e especializados na área societária, para a Centrais de
Abastecimento de Campinas S/A - Ceasa/Campinas. COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da CEASA
Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social RESOLVE: ADJUDICAR, a empresa
PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA, pelo valor mensal R$ 3.100,00, totalizando para o período
de 12 (doze) meses o valor de R$ 37.200,00, para o objeto retro referido, pelo critério de menor valor e por
atender todos os critérios e requisitos do edital. HOMOLOGAR , a presente licitação considerando os
elementos constantes nos autos. Data da publicação: 30/01/2015
CONVITE Nº 018/2014
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
CONVITE Nº 018/2014 - PROTOCOLO Nº 2014/16/001387 - OBJETO: Contratação de empresa especializada
para a confecção de impressos, para a Centrais de Abastecimento de Campinas S/A - Ceasa/Campinas.
COMUNICADO: Considerando a inabilitação da única empresa participante a Ceasa/Campinas, FRACASSA o
processo licitatório retro referido.
Data da publicação: 22/01/2015

