RESULTADOS DE LICITAÇÕES 2013

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Última atualização: Março/2014
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2013
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 026/2013 – PROTOCOLO nº 13/16/00064 – OBJETO: Aquisição de 01 (um) caminhão para acoplar e
instalar caçamba coletora e compactadora de resíduos (lixo), 0 (zero) km, ano/modelo 2013/2014, pintura em cor sólida - branca,
para uso da Ceasa/Campinas. COMUNICADO: O Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o
Estatuto Social. RESOLVE: ADJUDICAR, à empresa CARUEME CAMINHÕES LTDA o fornecimento de 01 (um) caminhão para acoplar
e instalar caçamba coletora e compactadora de resíduos (lixo), no valor total de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais),
conforme descrições contidas no Memorial Descritivo, pelo critério de menor preço e por atender todas as exigências do edital.
HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 12/12/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2013
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 025/2013 – PROTOCOLO nº 13/16/0001158 – OBJETO: Registro de preços de presunto cozido sem capa
de gordura congelado em fatias, embutido de peito de peru defumado congelado em fatias, queijo mussarela em fatias e salsicha
congelada, para eventual e futura aquisição, com entrega parcelada e caso adquirido será utilizado na Alimentação Escolar no
Município de Campinas. COMUNICADO: O Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o
Estatuto Social. RESOLVE: FRACASSAR, os LOTES 01 e 02: as empresas participantes não atenderam os requisitos do edital.
ADJUDICAR, as empresas: BRF S/A, o LOTE 03: Queijo mussarela em fatias, pelo valor de R$ 20,30/kg; e a empresa ALIMENTOS
ESTRELA LTDA, o LOTE 04: Salsicha congelada, pelo valor de R$ 4,55/kg, conforme descrições contidas no edital, pelo critério de
menor preço unitário por quilo e por atenderem todas as exigências do certame. HOMOLOGAR, a presente licitação considerando
os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 11/12/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2013
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 024/2013 – PROTOCOLO nº 13/16/0001322 – OBJETO: Registro de preços dos seguintes biscoitos: doce
tipo rosquinha de chocolate, sabor chocolate embalagem individual, sabor leite embalagem individual e salgado embalagem
individual, para eventual e futura aquisição, com entrega parcelada e caso adquirido será utilizado na Alimentação Escolar no
Município de Campinas. COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o
Estatuto Social. RESOLVE: ADJUDICAR, à empresa F.G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP os Itens: ITEM 01 – Biscoito doce tipo rosquinha
de chocolate, pelo preço de R$ 6,19/Kg e ITEM 04 – Biscoito salgado embalagem individual, pelo preço de R$ 0,55/unidade pelo
critério de menor preço (por item) e por atender todas as exigências do edital. Os lotes 02 e 03 foram fracassados. HOMOLOGAR,
a presente licitação considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 14/02/2014
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2013
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2013 – PROTOCOLO nº 13/16/0001275 – OBJETO: Registro de preços de material de construção e
ferragens, para eventual e futura aquisição, com entrega parcelada, e caso adquirido será utilizado na Ceasa/ Campinas.
COMUNICADO: O Diretor Presidente da Ceasa/Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE:
FRACASSAR, o LOTE 04, a empresa participante não atendeu os requisitos do edital. ADJUDICAR, o LOTE 05 pelo valor total de R$
22.791,60; o LOTE 09 pelo valor total de R$ 3.800,00; o LOTE 10 pelo valor total de R$ 1.699,00; o LOTE 11 pelo valor total de R$
3.380,00; o LOTE 12 pelo valor total de R$ 3.080,00; e o LOTE 13 pelo valor total de R$ 2.500,00 a empresa MARTINI COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO LTDA; pelo critério de menor preço (por lote) e por atenderem todas as exigências do edital. HOMOLOGAR, a
presente licitação considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 15/01/2014
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2013
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 022/2013 – PROTOCOLO nº 13/16/0001157 – OBJETO: Registro de preços de Ervilha em conserva; Milho
verde em conserva; Sal refinado iodado; Polpa de tomate; Vinagre de maçã; Óleo de soja refinado; Pó para o preparo de gelatina
sabor morango; Pó para o preparo de gelatina sabor abacaxi; Biscoito maisena; Biscoito água e sal e Margarina com sal, para o
Programa de Alimentação Escolar no Município de Campinas, conforme convênio firmado entre a Ceasa-Campinas e a P.M.C
COMUNICADO: O Diretor Presidente da Ceasa/Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE:
ADJUDICAR, as empresas: NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA, o LOTE 01: Ervilha em conserva, pelo valor de R$ 3,75/KG; a empresa
F.G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP, os LOTES: LOTE 02: Milho em conserva, pelo valor de R$ 4,49/KG; LOTE 03: Sal refinado, pelo valor
de R$ 0,65/KG; LOTE 4: Polpa de tomate, pelo valor de R$ 2,32/KG; LOTE 05: Vinagre de maçã, pelo valor de R$ 1,81/FR; e o LOTE
06: Óleo de soja refinado, pelo valor de R$ 2,74/FR; a empresa MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA, os LOTES: LOTE 07: Pó para o
preparo de gelatina sabor morango pelo valor de R$ 5,15/KG; e o LOTE 08: Pó para o preparo de gelatina sabor abacaxi pelo valor
de R$ 5,15/KG; a empresa HOME BRAND IND. DE ALIMENTOS LTDA EPP, os LOTES: LOTE 09: Biscoito maisena pelo valor de R$
4,40/KG; e o LOTE 10: Biscoito água e sal pelo valor de R$ 5,00/KG; e a empresa J.J. ANTONIOLI & CIA LTDA, o LOTE 11: Margarina
com sal, pelo valor de R$ 5,19/KG, conforme descrições contidas no edital, pelo critério de menor preço unitário e por atenderem
todas as exigências do certame. HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 15/01/2014
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2013
COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2013 – PROTOCOLO Nº 2013/16/01197 – OBJETO: Registro de Preços de material hidráulico para
eventual e futura aquisição, com entrega parcelada, e caso adquirido será utilizado na Ceasa/Campinas. COMUNICADO:
Considerando a inabilitação das empresas participantes a Ceasa/Campinas, FRACASSA o processo licitatório retro referido.
Data da publicação: 03/12/2013

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2013
COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2013 – PROTOCOLO Nº 2013/16/01156 – OBJETO: Registro de preços de néctar individual de
laranja, caju e uva, para eventual e futura aquisição, com entrega parcelada e ponto a ponto, e caso adquirido será utilizado na
Alimentação Escolar no Município de Campinas. COMUNICADO: Considerando a inabilitação das empresas participantes a
Ceasa/Campinas, FRACASSA o processo licitatório retro referido.
Data da publicação: 11/12/2013
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2013
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 019/2013 – PROTOCOLO nº 13/16/000992 – OBJETO: Registro de preços de material de escritório, para
eventual e futura aquisição, com entrega parcelada, e caso adquirido será utilizado na Ceasa/ Campinas. COMUNICADO: O Diretor
Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: FRACASSAR, os LOTES 02, 03 e
05, as empresas participantes não atenderam os requisitos do edital. ADJUDICAR, o LOTE 01 pelo valor total de R$ 1.309,00; o
LOTE 04 pelo valor total de R$ 1.866,00; e o LOTE 07 pelo valor total de R$ 2.620,00, a empresa INOVAÇÕES RAFAELLI
CONSTRUÇÃO LTDA ME; o LOTE 06 pelo valor total de R$ 13.902,00, a empresa PARQUE DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS
PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA, pelo critério de menor preço (por lote) e por atenderem as exigências do edital.
HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 30/10/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2013
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 018/2013 – PROTOCOLO nº 13/16/000882 – OBJETO: Registro de Preços de material de pintura para
reposição do estoque do Almoxarifado da Ceasa/Campinas. COMUNICADO: O Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das
atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: ADJUDICAR, o LOTE 01 pelo valor total de R$ 3.950,99; o LOTE 02 pelo
valor total de R$ 11.000,00; o LOTE 04 pelo valor total de R$ 1.026,00; e o LOTE 05 pelo valor total de R$ 2.038,00 a empresa
SPAZIO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA; e o LOTE 03 pelo valor total de R$ 11.270,00, a empresa ABRACOR
COMERCIAL LTDA - EPP; pelo critério de menor preço (por lote) e por atenderem todas as exigências do edital. HOMOLOGAR, a
presente licitação considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 04/11/2013 no D.O.M e dia 02/11/2013 no D.O.E
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2013
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 017/2013 – PROTOCOLO nº 13/16/000091 – OBJETO: Aquisição de 09 (nove) aparelhos condicionadores
de ar, kits de cabeamento, de tubos para instalação e dreno dos aparelhos, de acessórios e de acessórios para infraestrutura, bem
como prestação de serviço de mão de obra para a instalação dos equipamentos adquiridos. COMUNICADO: O Sr. Diretor
Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: ADJUDICAR, à empresa
ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO - EPP, pelo critério de menor preço (por lote) e por atender todas as exigências
do edital, os LOTES: LOTE 01 – Aparelho de ar condicionado SPLIT – 12.000 BTU – 04 unidades, no valor total de R$ 5.560,00; LOTE
02 – Aparelho de ar condicionado SPLIT – 18.000 BTU – 01 unidade, no valor total de R$ 1.988,00; LOTE 03 – Aparelho de ar
condicionado SPLIT – 24.000 BTU – 02 unidades, no valor total de R$ 4.600,00; LOTE 04 – Aparelho de ar condicionado SPLIT –
30.000 BTU – 02 unidades, no valor total de R$ 7.000,00. Valor total de R$ 19.148,00 (dezenove mil, cento e quarenta e oito reais)
para a aquisição dos 09 (nove) aparelhos condicionadores de ar (tipo Split - 220 Volts, 60 Hz, bifásico, nacional), kit de
cabeamento, kits de tubos para instalação e dreno dos aparelhos, Kit de acessórios e Kit de acessórios para infraestrutura, bem
como prestação de serviço de mão de obra para a instalação dos equipamentos adquiridos. HOMOLOGAR, a presente licitação
considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 02/09/2013 D.O.M e dia 31/08/2013 D.O.E

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2013
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2013 – PROTOCOLO nº 13/16/000628 – OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo tipo Furgão Cargo, 0
(zero) km, ano de fabricação 2013, modelo 2014, para uso do Departamento de Alimentação Escolar no Município de Campinas,
conforme convênio firmado entre a P.M.C. e 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 JTW LTDA EPP o fornecimento de 01 (um)
veículo tipo Furgão Cargo, no valor de R$ 82.989,00 (oitenta e dois mil novecentos e oitenta e nove reais), conforme descrições
contidas no Memorial Descritivo, do presente processo licitatório, pelo critério de menor preço e por atenderem todas as
exigências do edital. HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 26/09/2013
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2013
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2013 – PROTOCOLO nº 13/16/00531 – OBJETO: Registro de Preços de Pão tipo “Bisnaguinha”, Pão
tipo “Hot Dog”, “Pão tipo Bisnaguinha” integral, Pão tipo “Hot Dog” Integral, Pão de forma integral, Pão tipo “Hamburguer” e Bolo
individual diversos sabores, para o Programa de Alimentação Escolar, conforme convênio firmado entre a P.M.C. e a
Ceasa/Campinas. COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto
Social. RESOLVE: ADJUDICAR, os itens: ITEM 01 – Pão tipo “Bisnaguinha” 20 grs., pelo valor de R$ 10,00/Kg, ITEM 02 – Pão tipo
“Hot Dog” 50 grs., pelo valor de R$ 0,44/unidade, ITEM 03 – “Pão tipo Bisnaguinha” integral 20 grs., pelo valor de R$ 10,50/Kg,
ITEM 04 – Pão tipo “Hot Dog” Integral 50 grs., pelo valor de R$ 0,44/unidade, ITEM 05 – Pão de forma integral, pelo valor de R$
8,80/Kg, ITEM 06 – Pão tipo “Hamburguer” de 50 grs., pelo valor de R$ 0,48/unidade, e o ITEM 07 – Bolo individual diversos
sabores 40 grs. pelo valor de R$ 0,44/unidade, à empresa PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA, pelo critério de
menor preço (por item) e por atenderem todas as exigências do edital. HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os
elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 07/08/2013

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2013
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2013 - PROTOCOLO nº 2013/16/00527 - OBJETO: Registro de Peito de frango (sassame), desossado,
sem pele, congelado e Peito de frango desossado, sem pele, cortado em iscas, congelado, para eventual e futura aquisição, com
entrega parcelada, e caso adquirido será utilizado na Alimentação Escolar no Município de Campinas. COMUNICADO: O Diretor
Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: ADJUDICAR, as empresas JADE
AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, o LOTE 01: Peito de frango (sassame), desossado, sem pele, congelado, pelo valor de
R$ 10,30/kg; e a empresa CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA, o LOTE 02: Peito de frango, desossado, sem pele, cortado em
iscas congelado, pelo valor de R$ 12,88/kg, conforme descrições contidas no edital, do presente processo licitatório, pelo critério
de menor preço unitário por quilo e por atenderem todas as exigências do certame. HOMOLOGAR, a presente licitação
considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 21/10/2013 no D.O.M e no D.O.E dia 19/10/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2013
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2013 – PROTOCOLO nº 13/16/00526 – OBJETO: Registro de Preços de Corte de Carne Patinho
Bovino, em “Iscas Congelado”, Corte de Carne Patinho Bovino, em “Cubos Congelado”, Corte de Carne Patinho Bovino, “Moído
Congelado” e Corte de Carne Músculo Bovino, em “Cubos Congelado”, para o Programa de Alimentação Escolar conforme
convênio firmado entre a P.M.C. e a Ceasa/Campinas. COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das
atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: ADJUDICAR, os itens: ITEM 01 – Corte de Carne Patinho Bovino, extra
limpo, em “Iscas Congelado”, pelo valor de R$ 9,17/Kg, ITEM 02 – Corte de Carne Patinho Bovino, extra limpo, em “Cubos
Congelado”, pelo valor de R$ 9,44/Kg, ITEM 03 – Corte de Carne Patinho Bovino, extra limpo, “Moído Congelado”, pelo valor de
R$ 8,06/Kg, à empresa CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA; e o item: ITEM 04 – Corte de Carne Músculo Bovino, extra
limpo, em “Cubos Congelado”, pelo valor de R$ 8,90/Kg à empresa JBS S/A, pelo critério de menor preço (por item) e por
atenderem todas as exigências do edital. HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 07/08/2013
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2013
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2013 – PROTOCOLO nº 13/16/00481 – OBJETO: Registro de preços, com entrega parcelada, de Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP) em botijões de 13 Kg, 45 Kg e 90 Kg e GLP a granel B 190 Kg, para eventual e futura aquisição, com
entrega parcelada e ponto a ponto, e caso adquirido será utilizado na Alimentação Escolar do Município de Campinas.
COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE:
ADJUDICAR, os Itens: ITEM 01 – GLP – P13 Kg á R$ 40,00/unidade; ITEM 02 – GLP – P45 Kg á R$ 145,00/unidade; ITEM 03 – GLP –
P90 Kg á R$ 390,00/unidade; ITEM 04 – GLP – B190 Kg á R$ 4,85/kg à empresa GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA
LTDA; pelo critério de menor preço (por item) e por atender todas as exigências do edital. HOMOLOGAR, a presente licitação
considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 23/07/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2013
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2013 – PROTOCOLO nº 13/16/0096 – OBJETO: Registro de preços de materiais de limpeza e
descartáveis, para eventual e futura aquisição, com entrega parcelada, e caso adquirido será utilizado na Ceasa/ Campinas.
COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE:
ADJUDICAR, o LOTE 01 pelo valor total de R$ 10.500,00; o LOTE 02 pelo valor total de R$ 4.980,00; e o LOTE 04 pelo valor total de
R$ 11.700,00, a empresa ANA VALÉRIA TONELOTTO ME; o LOTE 03 pelo valor total de R$ 14.849,00, a empresa CLEUSA
MARQUES MALHEIROS EPP; e o LOTE 05 pelo valor total de R$ 933,00, à empresa TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA;
pelo critério de menor preço (por lote) e por atenderem todas as exigências do edital. HOMOLOGAR, a presente licitação
considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 27/08/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2013
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2013 – PROTOCOLO nº 13/16/00180 – OBJETO: Registro de Preço de material elétrico e telefonia
para eventual e futura aquisição e se caso adquirido será utilizado pela Ceasa/Campinas. COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente
da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: FRACASSAR, o LOTE 11; as empresas
participantes não atenderam os requisitos do edital. ADJUDICAR, o LOTE 01 pelo valor total de R$ 338,00; o LOTE 02 pelo valor
total de R$ 1.099,00; o LOTE 03 pelo valor total de R$ 4.298,00; o LOTE 04 pelo valor total de R$ 3.700,00; o LOTE 05 pelo valor
total de R$ 2.199,00; o LOTE 06 pelo valor total de R$ 1.856,00; o LOTE 07 pelo valor total de R$ 1.404,00; o LOTE 08 pelo valor
total de R$ 1.300,00; e o LOTE 09 pelo valor total de R$ 3.940,00 a empresa INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA ME; o
LOTE 10 pelo valor total de R$ 21.830,00, a empresa L & Z ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO EIRELI; e o LOTE 12 pelo valor total de
R$ 9.996,85, à empresa MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA; pelo critério de menor preço (por lote) e por atenderem todas as
exigências do edital. HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 26/09/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2013
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2013 – PROTOCOLO nº 13/16/0054 – OBJETO: Registro de Preços de fubá pré-cozido, farinha de
milho em flocos, farinha de trigo e macarrões tipo gravata, argolinha e letrinha, para o Programa de Alimentação Escolar
conforme convênio firmado entre a P.M.C. e a Ceasa/Campinas. COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: ADJUDICAR, os itens: ITEM 01 - fubá pré-cozido, R$ 1,65/Kg e
ITEM 06 - farinha de trigo, R$ 1,96/Kg à empresa F.G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP; os itens: ITEM 03 - macarrão tipo gravata, R$
3,02/Kg e ITEM 05 - macarrão tipo letrinha, R$ 2,59/Kg à empresa SOCOM ALIMENTOS LTDA – EPP; e o ITEM 04 - macarrão tipo
argolinha, R$ 2,60/Kg à empresa PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A, pelo critério de menor preço (item/global) e por atenderem
todas as exigências do edital. HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 20/06/2013
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2013
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 008/2013 – PROTOCOLO nº 13/16/0065 – OBJETO: Aquisição de 01 (uma) caçamba coletora e
compactadora de resíduos (lixo), a ser acoplada, instalada e montada em 01 (um) caminhão, para uso da Centrais de
Abastecimento de Campinas - Ceasa/Campinas. COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das
atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: ADJUDICAR, à empresa OLIVEIRA E PINHO LTDA ME, pelo critério de
menor preço, para o fornecimento de 01 (uma) caçamba coletora e compactadora de resíduos (lixo), a ser acoplada, instalada e
montada em 01 (um) caminhão, no valor unitário e total de R$ 84.950,00 (oitenta e quatro mil novecentos e cinquenta reais).
HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 02/09/2013 no D.O.M e dia 31/08/2013 no D.O.E

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2013
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2013 – PROTOCOLO nº 13/16/0020 – OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo utilitário leve e
pequeno tipo camionete pick-up, 02 (duas) portas, 0 (zero) km, ano/modelo 2013/2013, motor 1.6 Flex, para uso da Centrais de
Abastecimento de Campinas. COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere
o Estatuto Social. RESOLVE: ADJUDICAR, à empresa VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA,
pelo critério de menor preço, para o fornecimento de 01 (um) veículo Saveiro CS 1.6, ano/modelo 2013/2014, Gasolina/Álcool, cor
Branca, no valor unitário e total de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os
elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 15/06/2013 no D.O.E dia 17/06/2013 no D.O.M

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2013
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2013 – Protocolo nº 13/16/00262 – OBJETO: Locação de uma unidade móvel Trucado, com
equipamento tipo combinado (hidrojateamento de alta pressão + sugador de alta potência) para efetuar serviços de limpeza e
desobstrução de galerias, bueiros e poços de visita, tanto de redes de esgotos como também águas pluviais na 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 do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, no processo Licitatório retro referido, resolve adjudicar a
empresa: A METROPOLINA AMBIENTAL LTDA EPP, pelo preço por hora dos serviços de R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais).
HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 07/05/2013

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2013
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2013 – Protocolo nº 13/16/00359 – OBJETO: Registro de preços de arroz polido tipo I, arroz
beneficiado integral tipo I, feijão tipo carioca in natura, feijão preto in natura, e feijão branco in natura, para o Programa de
Alimentação Escolar no Município de Campinas. COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das
atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: ADJUDICAR, à empresa F.G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP os Itens: ITEM 01 –
arroz polido tipo I, pelo preço de R$ 1,80/Kg e ITEM 02 – arroz beneficiado integral tipo I, pelo preço de R$ 2,34/Kg; à empresa
MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA ME o Item: ITEM 03 – feijão tipo carioca in natura, pelo preço de R$ 4,47/Kg, e à
empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA, os Itens: ITEM 04 – feijão preto in natura, pelo preço de R$
3,80/Kg e ITEM 05 – feijão branco in natura, pelo preço R$ 12,00/Kg. HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os
elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 21/09/2013 no D.O.E e dia 23/09/2013 no D.O.M
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2013
AVISO DE ERRATA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2013 - PROTOCOLO nº 2013/16/00358 - COMUNICADO: A Centrais de Abastecimento de Campinas
S/A, informa que o ITEM 01 – leite em pó integral instantâneo, valor de R$ 10,66/Kg ADJUDICADO à empresa COOPERATIVA
CENTRAL GAÚCHA LTDA – CCGL, conforme publicação realizada em 07/08/2013 no D.O.M e D.O.E , está sendo REVOGADO,
conforme justificativas que encontram-se encartadas nos autos do processo.
Data da publicação: 04/10/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2013
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2013 – Protocolo nº 13/16/00358 – OBJETO: Registro de Preços de leite em pó integral instantâneo,
coco ralado puro, doce de leite para confeitaria, macarrão parafuso integral e macarrão parafuso, para o Programa de
Alimentação Escolar conforme convênio firmado entre a P.M.C. e a Ceasa/Campinas. COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da
CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: FRACASSAR, o item: ITEM 02 – coco ralado
puro, as empresas participantes não atenderam os requisitos do edital. ADJUDICAR, os itens: ITEM 01 – leite em pó integral
instantâneo, pelo valor de R$ 10,66/Kg à empresa COOPERATIVA CENTRAL GAÚCHA LTDA - CCGL; o item: ITEM 03 – doce de leite
para confeitaria, pelo valor de R$ 8,94/Kg à empresa F.G. JUNIOR & CIA LTDA EPP, e os itens: ITEM 04 – macarrão parafuso
integral, pelo valor de R$ 2,66/Kg e ITEM 05 – macarrão parafuso, pelo valor de R$ 2,04/Kg à empresa R. MARTINS PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA pelo critério de menor preço (por item) e por atenderem todas as exigências do edital. HOMOLOGAR, a
presente licitação considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 07/08/2013

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2013
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2013 - Protocolo nº 2013/16/00351 - Objeto: Registro de Preços de alimento em pó a base de soja,
barra de cereal com castanha, biscoito de polvilho salgado tradicional, biscoito de polvilho salgado tradicional em embalagem
individual e cookie integral isento de glúten e lactose, para o Programa de Alimentação Escolar conforme convênio firmado entre a
P.M.C. e a Ceasa/Campinas. COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o
Estatuto Social. RESOLVE: Fracassar, o item 04 – biscoito de polvilho salgado tradicional em embalagem individual, as empresas
participantes não atenderam os requisitos do edital. ADJUDICAR, os Itens: ITEM 01 – alimento em pó a base de soja, R$ 46,71/Kg e
ITEM 05 – cookie integral isento de glúten e lactose, R$ 2,72/unidade à empresa F.G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP; o Item: ITEM 02 –
barra de cereal com castanha, R$ 0,51/unidade à empresa J.J.ANTONIOLI & CIA LTDA, e o Item: ITEM 03 – biscoito de polvilho
salgado tradicional, R$ 14,95/Kg à empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL pelo critério de menor preço (por
item) e por atenderem todas as exigências do edital. HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os elementos constantes nos
autos.
Data da publicação: 27/06/2013
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