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patível com área impermeável informada no RAI);
4. Contrato Social da empresa Empreendimento Barão de Jaguara SPE Ltda.
 

 Campinas, 24 de junho de 2019 
 LINDENBERG C. DAMASCENO 

 Engenheiro Ambiental 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Protocolo LAO: 2019000535
Interessado: Auto Sueco São Paulo - Concessionária de Veículos Ltda 

Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado no Siste-
ma Licenciamento Ambiental On Line (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a partir 
da data desta publicação:
a) matrícula atualizada do imóvel;
b) anuência do proprietário para o solicitante;
c) contrato social do proprietário;
d) localização do imóvel em arquivo kmz;
e) RG e CPF do representante legal; 
f) retifi cação do cadastro da árvore quanto à origem.

Eventuais dúvidas, entrar em contato através do telefone 21160658.
 

 Campinas, 25 de junho de 2019 
 MARIA CAROLINA B. SIVIERO 

 Bióloga 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Protocolo:   2019000446 
 Interessado: JOSÉ RAMOS PEREIRA CAMPINAS ME     
  
A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer a 
entrega dos seguintes documentos, no prazo de 20 (vinte) dias:
- Anexar os seguintes arquivos nas abas correspondentes do sistema  online : Histórico 
dos usos anteriores (quais empresas ocuparam o local anteriormente) e RG/CPF do 
proprietário; 
- Corrigir a área construída informada na aba Empresa do sistema  online  para 234,65 
m² (foi informado apenas 234,00 m²);
- No Layout apresentado consta um Centro de Usinagem CNC que não consta na aba 
Máquinas e Equipamentos do sistema  online  e na mesma aba consta uma Fresadora 
Universal que não consta no Layout;
- Localizar no Layout a Atividade ao Ar Livre informada na aba Empresa do sistema 
 online. 

Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com 
Técnico. Fone: 2116-0573 

 Campinas, 25 de junho de 2019 
 CARLOS AUGUSTO JUSTO BARREIRO 

 Engenheiro Civil 

 JUNTA ADMINISTRATIVA DE VALORAÇÃO 
AMBIENTAL 

 Comunique-se  
Protocolo: 2017/10/35144
Interessado: SVDS
Autuado: Condomínio Residencial Samambaia

Fica V. Sa. ou quem possa representá-lo(a) CIENTIFICADO(A) a comparecer a esta 
Secretaria, nos termos do Decreto Municipal nº 20.003/2018, em especial o art. 24, 
para conhecimento do teor do parecer nº 18/2019 exarado por esta Junta no bojo do 
protocolo acima mencionado.
Prazo e local para comparecimento: 7 (sete) dias a partir da data da publicação do 
presente no 16º andar do Paço Municipal.

Eventuais dúvidas, entrar em contato através do telefone 2116-8406.
 

 Campinas, 25 de junho de 2019 
 RICARDO MOREIRA CASETTA 

 Relator da JAVA 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Protocolo:   2019000376 
 Interessado: 2W - COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E BORRACHAS EIRELI     
  
A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer a 
entrega dos seguintes documentos, no prazo de 20 (vinte) dias:
- Anexar os seguintes arquivos nas abas correspondentes do sistema  online : Procura-
ção, RG/CPF do proprietário, RG/CPF do representante legal, Licença de Operação 
completa (falta a página 02), Declaração afi rmando que cumpriu todas as Exigências 
Técnicas da licença anterior;
- Apresentar os comprovantes do cumprimentos das exigências técnicas nº 05 (Pro-
grama Ambiental de Reciclagem) e 06 (Apresentar os documentos comprobatório da 
coleta e dstinação dos resíduos sólidos) da Licença de Operação 06/2014-IV;
- Prestar esclarecimentos sobre a diferença de área (área construída) entre o informado 
no sistema  online  (262,24 m²) e o carnê de IPTU (267,24 m²).

Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com 
Técnico. Fone: 2116-0573 

 Campinas, 25 de junho de 2019 
 CARLOS AUGUSTO JUSTO BARREIRO 

 Engenheiro Civil 
  

 DEPARTAMENTO DO VERDE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL   

  Protocolo : 2016/11/03048
 Interessado:  Vera Lúcia Antunes Lucon

Ante ao pedido de certidão de parcial teor do protocolado em referência pela Sra. 
VERA LÚCIA ANTUNES LUCON, decido pelo DEFERIMENTO do pedido, em 
atendimento ao que estabelece a Constituição da República em seu artigo 5º e a 
Lei Federal nº 12.527/2011. Providenciadas as cópias e certifi cada a autenticidade, 
certifi que-se nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, do Decreto Municipal nº 
18.050/2013); posteriormente, encaminhe-se:

1 - Para publicação desta decisão no DOM, fi xando-se o prazo de 05 (cinco) dias para 
retirada do documento.
2 - Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Ga-
binete do Prefeito para entrega ao interessado, nos termos do Art. 9º, § 3º, do Decreto 
Municipal nº 18.050/2013.
 

 Campinas, 25 de junho de 2019 
 ÂNGELA CRUZ GUIRAO 

 Diretora do Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 EXTRATO DE CONTRATO    
 Processo Administrativo SEI-CAMPREV.2019.00000570-81  -  Contratante : 
CAMPREV -  Contratada : Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE - 
 Termo de Contrato nº.  14/2019 -  Prazo : 12 (doze) meses -  Valor : R$ 389.191,66 
(trezentos e oitenta e nove mil cento e noventa e um reais e dezesseis centavos) men-
sais -  Assinatura : 17/06/2019. 

 Campinas, 17 de junho de 2019 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 Diretor Presidente do CAMPREV 
  

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR   

 Decreto 18050 / 2013
De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de 
nº 2019/10/14987 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal 
nº 18.050 de01 de agosto de 2013, autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do 
protocolo 2014/10/14104 e 2018/10/30179, formulado pelo (a) Sr./(Srª) Selma Cristina 
Vieira . O requerente deverá retirar a certidão requisitada no Setor de Expediente do 
Camprev.
 

 Campinas, 25 de junho de 2019 
 MARIA CRISTINA DE CAMPOS PAIVA 

 DIRETORA ADMINISTRATIVA 

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

 AVISO DE RATIFICAÇÃO   

  ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 Protocolo nº 785/2019 
 - De Pauli Com. Repres. Import. Export. Ltda,  para o item 01 no valor total de R$ 
4.092,40 (Quatro mil e noventa e dois reais e quarenta centavos);
 - Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda,  para o item 02 no valor total de R$ 
6.288,00 (Seis mil e duzentos e oitenta e oito reais);
 - Unigloves Brasil Import. Ltda - ME,  para o item 03 no valor total de R$ 4.186,00 
(Quatro mil e cento e oitenta e seis reais);
 - Cirurgica KD Ltda  para os itens 04, 05 e 06 no valor total de R$ 130.500,00 (Cento 
e trinta mil e quinhentos reais).

 ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 Protocolo nº 950/2019 
 - Sol-Millennium Brasil Importação e Exportação S.A.,  para o item 1 no valor total 
de R$ 8.100,00 (Oito mil e cem reais);
 - Cirúrgica Fernandes Com Mat Cir Hosp Soc Limt,  para os itens 02, 03, 04 e 14 
no valor total de R$ 40.575,00 (Quarenta mil e quinhentos e setenta e cinco reais);
 - HDL Logistica Hospitalar Ltda,  para o item 05 no valor total de R$ 5.100,00 (cinco 
mil e cem reais);
 - M.N.P. Custódio Com de Prod Hosp - ME,  para os itens 06, 07, 08 e 09 no valor to-
tal de R$ 23.413,50 (Vinte e três mil e quatrocentos e treze reais e cinquenta centavos);
 - C.B.S. Médico Científica S.A.,  para o item 10 no valor total de R$ 6.190,00 (seis 
mil e cento e noventa reais);
 - Seroplast Ind Com Prod Hosp Ltda,  para o item 11 no valor total de R$ 3.360,00 
(Três mil e trezentos e sessenta reais);
 - Cholmed Coml Hosp Ltda  para o item 12 no valor total de R$ 5.010,00 (Cinco mil 
e dez reais);
 - Nacional Coml Hosp Ltda,  para os itens 13 e 16 no valor total de R$ 12.060,00 
(Doze mil e sessenta reais);
 - TC Técnica Cirúrgica Com Mat Hosp Odont Ltda,  para o item 15 no valor total 
de R$ 5.808,00 (Cinco mil e oitocentos e oito reais);
 - Belive Com de Prod Hosp Ltda EPP,  para o item 17 no valor total de R$ 6.900,00 
(Seis mil e novecentos reais);
 - Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda,  para o item 18 no valor total de R$ 
41.280,00 (Quarenta e um mil e duzentos e oitenta reais).

 Protocolo nº. 760/2019 
Ratifi co o ato de inexigibilidade de licitação referente contratação de empresa para 
manutenção de máquina de hemodiálise marca JMS modelo SDS-20, com base no 
Artigo 25, I da Lei Federal n º 8.666/93.
 - Concise Com. Apar. Equip. Eletr. Ltda EPP,  no valor total de R$ 1.650,00 (um mil 
e seiscentos e cinquenta reais).
 

 Campinas, 25 de junho de 2019 
 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 DECISÃO DE RECURSO   

  PREGÃO   PRESENCIAL Nº 011/2019 
 PROCESSO Nº 1927/2018 
 OBJETO:  Contratação de empresa para prestação de serviços médicos na área de 
  ORTOPEDIA   ,  para o Complexo Hospitalar Prefeito Edvaldo Orsi, unidade integrante 
da autarquia pública municipal Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emer-
gência e Hospitalar.


