RESULTADOS DE LICITAÇÕES 2013
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Última atualização: Março de 2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013 – PROTOCOLO Nº 2013/16/01744 – OBJETO: Contratação de empresa para prestação de
serviços técnicos especializados para executar a conservação, manutenção preventiva e/ou corretiva dos equipamentos
condicionadores de ar tipo “Janela” e “Split”, instalados na Ceasa/Campinas. COMUNICADO: Considerando a inabilitação das
empresas participantes a Ceasa/Campinas, FRACASSA o processo licitatório retro referido.
Data da publicação: 25/03/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2013
AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2013 – PROTOCOLO Nº 13/16/1647 – OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação
de seguro para a frota de veículos de cargas e de passeio para o Programa de Alimentação Escolar e Banco de Alimentos.
COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE:
ADJUDICAR, a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pelo valor total anual de R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais), pelo critério de menor valor global e por atender todas as exigências do edital. HOMOLOGAR, a presente licitação
considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 18/12/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013
AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013 – PROTOCOLO Nº 13/16/1646 – OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação
de Seguro para a Frota de Veículos de carga, de passeio, motos, tratores e micro ônibus, para 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 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pelo valor total anual de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), pelo
critério de menor valor global e por atender todas as exigências do edital. HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os
elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 18/12/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2013
AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2013 – PROTOCOLO Nº 13/16/1545 – OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação
de serviços de locação de containers de cargas seca e refrigerada para armazenamento de gêneros alimentícios perecíveis e não
perecíveis do Programa Municipal de Alimentação Escolar e para o Banco Municipal de Alimentos, da Ceasa/Campinas.
COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE:
ADJUDICAR, a empresa GREVILLE CONTAINERS COMÉRCIO, LOCAÇÃO, AGENCIAMENTO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO,
ASSESSORIA E REPAROS LTDA, para os ITENS: ITEM 01 – CONTAINER – SIMPLES/SECO/20 PÉS/COM PORTA – v. unit. da locação
mensal R$ 400,00; v.unit. transporte (entrega e retirada): R$ 1.950,00; ITEM 02 – CONTAINER – SIMPLES/SECO/40 PÉS/COM
PORTA – v.unit. da locação mensal R$ 600,00; v.unit. transporte (entrega e retirada): R$ 2.400,00; ITEM 03 – CONTAINER –
REFRIGERADO/40 PÉS/COM PORTA – v.unit. da locação mensal R$ 800,00; v.unit. transporte (entrega e retirada): R$ 2.400,00,
para o objeto retro referido, pelo critério de menor valor global e por atender todas as exigências do Edital. HOMOLOGAR, a
presente licitação considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 18/12/2013
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013 – PROTOCOLO Nº 2013/16/1427 – OBJETO: Registro de preços para locação de caçamba
apropriada para depósito e/ou remoção de entulho, com capacidade de 05 (cinco) metros cúbicos, 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: 27/12/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2013 - PROTOCOLO nº 2013 / 16 / 01519 – OBJETO: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços aplicados à Tecnologia da Informação, em atendimento às necessidades atuais da Ceasa/Campinas,
compreendendo as atividades de hospedagem do site da Ceasa/Campinas (www.ceasacampinas.com.br) e fornecimento de caixas
postais (e-mails), aos usuários 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: 13/12/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013 – PROTOCOLO Nº 2013/16/001492 – OBJETO: Contratação de empresa especializada na
prestação de seguro abrangendo todas as dependências da Ceasa/Campinas, vagas estimadas em 2.000 unidades, para
responsabilidade civil decorrente da guarda de veículos de terceiros pelo uso do estabelecimento, bem como das operações a
atos necessários ou incidentais das atividades praticadas no recinto do referido estabelecimento. Estacionamento de veículos de
uso rotativo/misto, 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: 27/12/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013 – PROTOCOLO Nº 2013/16/00748 – OBJETO: Registro de preços para agenciamento de
viagens aéreas regionais/nacionais e internacionais e reserva e aquisição de estadia em hotéis para funcionários e diretoria, na
classe ou categoria a ser determinada pela 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: 21/01/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013 – PROTOCOLO Nº 2013/16/01221 – OBJETO: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços em mão de obra de limpeza, higienização, movimentação e/ou mudança interna/externa de móveis e
equipamentos de escritório, coleta de lixo, resíduos sólidos em toda área administrativa da Ceasa/Campinas. COMUNICADO: A
Centrais de Abastecimento de Campinas – Ceasa/Campinas decide pela REVOGAÇÃO da referida licitação.
Data da publicação: 28/11/2013
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013 – PROTOCOLO Nº 13/16/00994 – OBJETO: Registro de Preços de material elétrico 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, à empresa LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA EPP, para
os LOTES: LOTE 01 – pelo valor total de R$ 21.484,95; LOTE 02 – pelo valor total de R$ 15.784,70 e LOTE 03 – pelo valor total de
R$ 24.970,00, pelo critério de menor preço (por lote) e por atender todas as exigências do edital. HOMOLOGAR, a presente
licitação considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 01/11/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL nº 016/2013 - PROTOCOLO nº 2013 / 16 / 01062 – OBJETO: Contratação de empresa especializada na
prestação de seguro abrangendo todas as dependências da Ceasa/Campinas, vagas estimadas em 2.000 unidades, para
responsabilidade civil decorrente da guarda de veículos de terceiros pelo uso do estabelecimento, bem como das operações a atos
necessários ou incidentais das atividades praticadas no recinto do referido estabelecimento. Estacionamento de veículos de uso
rotativo/misto, 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: 09/10/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 – PROTOCOLO Nº 2013/16/01184 – OBJETO: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de mão de obra de limpeza, portaria e manutenção, a serem executados no Horto Shopping Ouro Verde,
situado na Rua Armando Frederico Renganeshi, n.º 61, no Bairro Jardim Cristina, na cidade de Campinas/SP, administrado pela
Ceasa/Campinas. COMUNICADO: Considerando a inabilitação das empresas participantes a Ceasa/Campinas, FRACASSA o
processo licitatório retro referido.
Data da publicação: 13/12/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2013 - PROTOCOLO nº 2013/16/01272 - OBJETO: Registro de preços de combustíveis para a
Ceasa/Campinas. COMUNICADO: O Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto
Social. RESOLVE: ADJUDICAR, à empresa AUTO POSTO LM DE CAMPINAS LTDA, os ITENS: ITEM 01 – Gasolina Comum, preço unit.
R$ 2,790/litro; ITEM 02 – Etanol, preço unit. R$ 1,890/litro; ITEM 03 – Óleo Diesel B S 500, preço unit. R$ 2,290/litro; ITEM 04 –
Óleo Diesel S 10, preço unit. de R$ 2,300/litro; e o ITEM 05 – Arla 32 Reagente Aditivo, preço unit. R$ 96,50/balde-20 litros,
referente ao objeto retro referido, pelo critério de menor preço global e por atender todas as exigências do edital. HOMOLOGAR,
a presente licitação considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 17/10/2013
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 – PROTOCOLO Nº 2013/16/1212 – OBJETO: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços técnicos, relativos à reestruturação do plano de cargos, carreiras e salários, para a Ceasa/Campinas.
COMUNICADO: O Diretor Presidente da Ceasa/Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE:
ADJUDICAR, a empresa ERNST & YOUNG TERCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, no valor total de R$ 135.000,00 (cento e trinta
e cinco mil); referente ao objeto retro referido, de acordo com o constante no processo, pelo critério de menor valor global e por
atender todas as exigências do Edital, na forma e termos da proposta apresentada. HOMOLOGAR, a presente licitação
considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 27/12/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 012/2013 - PROTOCOLO nº 2013/16/01093 - OBJETO: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões
efetivamente realizadas, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e
materiais utilizados na manutenção, fornecimento de insumos originais, solução de fax e fotocópias, mobiliário para os
equipamentos, suporte técnico, treinamento e atualização tecnológica, (exceto papel), para a Ceasa/Campinas. COMUNICADO: O
Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: ADJUDICAR, à empresa
COPIMAQ DE CAMPINAS COM. DE MÁQUINAS LTDA EPP, o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) por mês, referente a
franquia mínima mensal, conforme especificado no edital, para o objeto retro referido, pelo critério de menor valor por mês e por
atender todas as exigências do edital. HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 18/10/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2013 - PROTOCOLO nº 2013/16/01084 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de
serviços de transporte rodoviário de carga, compreendendo coleta, transporte, distribuição de cestas básicas e hortifrúti, recolha
de alimentos industrializados e in natura, perecíveis nos bairros e entidades. COMUNICADO: O Diretor Presidente da CEASA
Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: ADJUDICAR, à empresa KARNAK TERRAPLENAGEM
E TRANSPORTES LTDA EPP, o valor de R$ 733,00 (setecentos e trinta e três reais) por dia, referente o objeto retro referido,
conforme especificado no edital, pelo critério de menor valor por dia e por atender todas as exigências do edital. HOMOLOGAR, a
presente licitação considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 19/10/2013 no D.O.E e dia 21/10/2013 do D.O.M

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2013 - PROTOCOLO nº 13 / 16 / 00845 – OBJETO: Fornecimento de Pão Francês para o café da
manhã dos funcionários. 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: 13/09/2013
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 007/2013 – Protocolo nº 13/16/000990 – OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de
transporte para funcionários, estagiários e terceirizados que prestam serviços à Ceasa/Campinas. COMUNICADO: O Diretor
Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: ADJUDICAR, à empresa SANGO
TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA, o valor de R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais) por viagem, para o objeto retro referido,
pelo critério de menor valor por viagem e por atender todas as exigências do edital. HOMOLOGAR, a presente licitação
considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 04/10/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2013 – Protocolo nº 13/16/000812 – OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços
de transporte rodoviário de carga, compreendendo coleta, transporte, distribuição e recolha de alimentos industrializados e in
natura, perecíveis e congelados nas unidades escolares atendidas pelo Programa Municipal de Alimentação Escolar.
COMUNICADO: O Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE:
ADJUDICAR, à empresa à empresa SANDRA MARCON DE SOUZA ME, o valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) mensais,
para o objeto retro referido, conforme especificado no edital, pelo critério de menor valor global e por atender todas as
exigências do edital. HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 08/01/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2013 – Protocolo nº 13/16/0066 – OBJETO: Contratação de empresa especializada na
administração, gerenciamento, emissão, distribuição e o fornecimento de documentos de legitimação, por cartões magnéticos ou
de tecnologia compatível, de “vale alimentação/refeição” e respectivas recargas mensais de crédito, tendo por beneficiários os
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 do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, no processo Licitatório
retro referido, resolve adjudicar a empresa: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, que ofertou a Taxa de Administração de -2,91% (dois
vírgula noventa e um por cento, negativo). HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 08/05/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013
AVISO DE JULGAMENTO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL n.º 002/2013 – PROTOCOLO nº 13/16/00019 – OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação
de seguro de vida em grupo, tendo por beneficiários os funcionários, diretores e estagiários com e sem remuneração, inclusive
aqueles com doenças preexistentes, afastados e aposentados que se encontram em atividade, da Ceasa/Campinas. AVISO DE
JULGAMENTO: A Centrais de Abastecimento de Campinas S/A, com base no parecer do Departamento Jurídico, não conhece do
recurso apresentado pela empresa COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, restando prejudicada a análise do mérito
das contrarrazões de recurso da empresa MAPFRE AFFINITY SEGURADORA S.A. A íntegra da decisão poderá ser consultada nos
autos. COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social.
RESOLVE: ADJUDICAR, à empresa MAPFRE AFFINITY SEGURADORA S.A., pelo critério de menor preço global por taxa de contrato
e por atender todas as exigências do edital. HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os elementos constantes nos autos.
Data da publicação: 25/05/2013 no D.O.E e dia 27/05/2013 D.O.M
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2013 – Protocolo nº 13/16/00193 – OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de flores e
plantas a serem utilizadas em eventos e solenidades 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 do Pregoeiro e
da Equipe de Apoio, no processo Licitatório retro referido, resolve adjudicar a empresa: MART FLORA COMÉRCIO DE FLORES E
PLANTAS LTDA EPP, ofertou o percentual de desconto de 7% sobre os preços publicados no Boletim Informativo Diário da
Ceasa/Campinas para os grupos Flores Cortadas, Envasadas e Paisagismo.
Data da publicação: 16/04/2013
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