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entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, a Lei 
Complementar nº 49/2013 e o Decreto Municipal nº 18.705/ 2015, que versam sobre 
o licenciamento ambiental em âmbito local, informamos as relações de solicitações 
e de documentos emitidos pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e do 
Desenvolvimento Sustentável entre os dias 01 a05 de março de 2021. 

 Campin as, 05 de março de 2021 
 ROGERIO MENEZES  

 Secretario Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel 
  

 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL   
  Protocolo:   2020000496 
 Interessado: LE INJEÇÃO DE PEÇAS PLÁSTICAS LTDA ME    

 Comunique-se  

 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  de licen-
ciamento ambiental (LAO): CUOS (anexar no campo próprio); RG/CPF do proprietá-
rio; Procuração; RG/CPF do procurador; Fluxograma (incluir o uso da água no mes-
mo); Declaração de ME/EPP (anexar no campo próprio); Croqui com a caracterização 
de todos os imóveis no entorno num raio de 100 metros;
- Corrigir a área construída informada na aba Empresa do LAO para 180,00 m² (con-
forme Planta, IPTU e L.O.);
- Preencher o Local de lançamento de efl uentes na aba Balanço Hídrico do sistema 
LAO;
- Informar se há a geração de outros resíduos não informados no LAO como: embala-
gens das matérias primas (sacos), óleo (das Injetoras/Extrusoras) caso positivo, incluí-
-los nas abas Resíduos Sólidos e Disposição Final do sistema  online ;
- As abas Resíduos Sólidos, Disposição Final, Matérias Primas e Produtos devem ser 
preenchidas com cada item em uma linha separada;
- Anexar relatório fotográfi co contendo: o(s) local(is) de armazenamento de todos os 
resíduos sólidos gerados pelo processo produtivo da empresa com identifi cação dos 
recipientes de armazenamento dos mesmos; cada resíduo; a vista geral interna do pro-
cesso produtivo e cada máquina/equipamento; a área de armazenamento das matérias 
primas e dos produtos acabados; a área do recuo de frente, a área do recuo de fundo do 
terreno contemplando as grelhas de águas pluviais;
- Apresentar os comprovantes da destinação ambientalmente correta de todos os resí-
duos sólidos gerados pelo processo produtivo da empresa.

Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas pelo e-mail carlos.justobarreiro@
campinas.sp.gov.br.
 

 Campinas, 05 de março de 2021 
 CARLOS AUGUSTO JUSTO BARREIRO 

 Engenheiro Civil 

 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE 
CAMPINAS - CONGEAPA 

 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL - CONGEAPA   

 Manifestação Congeapa AGO 02/03/2021
Protocolo 2020.11.8348 de 24 de agosto de 2020
Encaminhado em Interessado: Luis Roberto de Cicco Tannuri
Assunto: Requer certidão de uso do solo na sede da Fazenda Cachoeira para viabili-
zação das atividades: festas e eventos, bufês, organização de feiras e eventos e hotéis.
Atividades como casamentos utilizando capela centenária e serviço de bufê para o 
máximo de 100 pessoas. Oferecimento de hospedagem na sede centenária com capa-
cidade máxima de 20 hóspedes.
Atividades admissíveis na Zona de Manejo Sustentável pelo Plano de Manejo. Encon-
tra-se em Zona de Proteção Estelar tendo regramento quanto a iluminação e utilização 
de explosivos. Situa-se em uma linha de conectividade com função ecológica que 
passa pelo ribeirão das Cabras.As diretrizes ambientais deverão ser atendidas.
As normativas relativas ao Plano de manejo serão informadas na Certidão de Uso do 
Solo.
Conforme parecer do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da 
SEPLURB, e pareceres da SVDS as atividades são admissíveis. Portanto nossa mani-
festação quanto a emissão da Certidão de Uso do Solo é favorável. Posteriormente na 
fase de licenciamento ambiental quando da apresentação dos projetos de implantação 
o mesmo deverá ser encaminhado ao Congeapa para manifestação.
 

 Campinas, 05 de março de 2021 
 CLAUDIA M.RESENDE ESMERIZ GUSMAO 

 Presidente CONGEAPA 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 COHAB 
 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

 EXTRATO DE CONTRATO   
  Contrato nº: 3338/21
 Contratante: Companhia de Habitação Popular de Campinas
 Contratada:  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. 
 Objeto do Contrato: Contrato de prestação de serviços de fornecimento, administra-
ção, gerenciamento e fornecimento de aproximadamente 185 Vales Alimentação e/
ou Refeição por meio de cartões magnéticos e/ou eletrônicos, equipados com chip de 
segurança. 
 Data da Assinatura: 23/02/2021
 Prazo de Vigência:  Taxa de Administração:  
12 meses (de 23/02/21 à 23/02/22)
-4,40% (negativos sobre os faturamentos mensais)
 Valor Global Anual Estimado: R$ 2.357.504,95
 Processo Interno nº: SEI.COHAB.2020.00004889-10
 Licitação: Processo Licitatório nº 001/21, sob o Rito do Pregão Presencial 
 

 Campinas, 05 de março de 2021 
 LUÍS MOKITI YABIKU 

 Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro 

 FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA 
 MATA SANTA GENEBRA - FJPO 

 COMUNICADO   
 A Fundação José Pedro de Oliveira, em atendimento ao artigo 16 da Lei Federal nº 
8.666/93, COMUNICA que a relação de todas as compras realizadas no mês anterior, 
através do Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral, com a de-
vida identifi cação do material comprado e/ou serviço contratado, seu respectivo preço 
unitário, quantidade adquirida, nome da empresa e o valor total, encontram-se à dispo-
sição de qualquer interessado na sede da FJPO situada na Rua Mata Atlântica, nº 447 
- Bosque de Barão - Campinas/SP e também no site www.fjposantagenebra.sp.gov.br.
 

 Campinas, 05 de março de 2021 
 MARCELO BERNARDINO POLIÉRI 

 Diretor do Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral 

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

 HOMOLOGAÇÃO   
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 
 PROTOCOLO   Nº   HMMG.2020.00001504-71   
 OBJETO:  Registro de Preços de material hospitalar (aparelho de tricotomia).
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório e ao disposto no art. 
43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 combinado com o art. 3º, inciso II, do De-
creto Municipal nº. 14.217/03 e nas observações feitas pelo senhor Pregoeiro, resolvo:
 1) HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº 015/2021  adjudicando o objeto em epí-
grafe à Empresa abaixo especifi cada:
 -  Storage & Logistics Importação e Exportação - Eireli - EPP  para o item 01 (R$ 
0,72);
A Rede Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de correio eletrônico, 
arquivo contendo a Ata de Registro de Preços para assinatura do representante legal 
da Empresa para posterior devolução em 02 (duas) vias assinadas, através de SEDEX 
no prazo de 03 (três) dias corridos e pessoalmente no prazo de 05 (cinco) dias corridos 
contados da data do envio do correio eletrônico ( e-mail ) encaminhado à Rede Mário 
Gatti na área de Expediente localizada no térreo do Complexo Administrativo Dr. 
René Penna Chaves Filho, à Avenida Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, 
CEP: 13036-902, Campinas/SP. 
 

 Campinas, 04 de março de 2021 
 DR. SÉRGIO BISOGNI 

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

 RATIFICAÇÃO   
  HMMG.2021.00000093-88 
 RATIFICO 
1 - A contratação emergencial da empresa Comércio e Importação Erecta Ltda, CNPJ 
nº 43.420.629/0001-01para fornecimento de jogo para prótese de ombro total para 
atendimento a paciente,com fulcro no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal nº 8666/93.
2 - A despesa decorrente no valor total de R$ 7.799,00 (sete mil setecentos e noventa 
e nove reais). 

 Campinas, 05 de março de 2021 
 SERGIO BISOGNI 

 DIRETOR PRESIDENTE REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 
  

 HOMOLOGAÇÃO E DECLARAÇÃO DE ITEM 
FRACASSADO   

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 
 PROCESSO Nº HMMG. 2020.00001423-71 
 OBJETO:  Registro de Preços de medicamentos oncológicos (citarabina, dacarbazina 
e outros).
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório e ao disposto no 
art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 combinado com o art. 3º, inciso II, do 
Decreto Municipal nº. 14.217/03 e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo:
 1)  Informar que o pregoeiro declarou  FRACASSADO  o item 07 por não haver pro-
postas com preços em condições de aceitabilidade.
 2) HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº 007/2021,  referente ao objeto em epígra-
fe conforme abaixo especifi cado:
 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA,  para o Lote 1 (itens 08 - R$ 55,00 e 09 - R$ 
15,00).
 - CM HOSPITALAR S.A,  para o Lote 2 (itens 10 - R$ 84,97 e 11 - R$ 238,46) e para 
o item 06 (R$ 126,22)
 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA,  para o item 
04 (R$ 109,00).
 - DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP,  para 
o item 01 (R$ 235,00).
 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA, para o item 05 (R$ 18,90).
 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA,  para o item 03 
(R$ 4,60).
 - STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA,  para o item 02 
(R$ 3,49).
A Rede Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de correio eletrônico, 
arquivo contendo a Ata de Registro de Preços para assinatura do representante legal 
da Empresa para posterior devolução em 02 (duas) vias assinadas, através de SEDEX 
no prazo de 03 (três) dias corridos e pessoalmente no prazo de 05 (cinco) dias corridos 
contados da data do envio do correio eletrônico ( e-mail ) encaminhado à Rede Mário 
Gatti na área de Expediente localizada no térreo do Complexo Administrativo Dr. 
René Penna Chaves Filho, à Avenida Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, 
CEP: 13036-902, Campinas/SP.
 

 Campinas, 03 de março de 2021 
 DR. SÉRGIO BISOGNI 

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

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA 

 TERMO ADITIVO N° 003/2021 AO CONTRATO Nº 
002/2018 

 PROCESSO SEI IMA Nº 2017.00001171-49 - RC Nº 0030/2021 
  FINALIDADE:  Prorrogação da vigência contratual e redução do valor entre as par-

rogeriolazzarini
Destacar


