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pediente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação desta, para tomar 
ciência das informações e esclarecimentos contidos no referido protocolo.
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o comparecimento do (a) requerente solici-
tante, o processo administrativo em tela, será remetido ao arquivo. 

 Campinas, 26 de julho de 2018 
 ENG.º LUÍS CLÁUDIO NOGUERIA MOLLO 

 Secretário Municipal de Serviços Públicos 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS  
Protocolo: 2004/70/1659
Interessado: Aparecido Antonio do Couto
DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa - AIM's nºs 
9689/2002, 9690/2002 e 9691/2002.
 

 Campinas, 24 de julho de 2018 
 LUÍS CLÁUDIO NOGUEIRA MOLLO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS em exercício 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR 
DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS  
Protocolo: 2018/10/26712
Interessado: Trissia Karoline Duarte Metzger
INDEFIRO o pedido de certidão de inteiro teor do protocolo 2011/70/8311, por não 
atendimento ao artigo 5º § 2º do Decreto 18.050 de 01 de agosto de 2013. 
 

 Campinas, 25 de julho de 2018 
 ADERVAL FERNANDES JUNIOR 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 
 Protocolado n.º 16/10/6.093 PG
Interessada: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Despacho:
À vista das informações existentes neste protocolado, das justifi cativas apresentadas, 
bem como dos pareceres do Senhor Procurador Descentralizado às fl s. 8.270 a 8.278 
e de fl s. 8.279 a 8.281 e 8.82 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam, res-
pectivamente, a necessidade e a inexistência de impedimentos legais, AUTORIZO:
1. A prorrogação dos contratos celebrados entre o Município de Campinas e as empre-
sas Eteng Engenharia e Serviços Ltda. (Termo de Contrato nº. 132/16) e Casamax Co-
mercial Ltda. (Termo de Contrato nº.). 156/16, que têm por objeto a prestação de servi-
ços de tapa buraco, com caminhão térmico, com fornecimento e aplicação de concreto 
betuminoso usinado quente (CBUQ) e outros materiais, com preços já reajustados no 
percentual de 100% (fl s. 8.230 e 8.231), pelo período de mais 12 (doze) meses;
2. A despesa decorrente, no valor já reajustado de R$ 8.528.380,00 (Oito milhões, 
quinhentos e vinte e oito mil, trezentos e oitento reais) para a empresa Eteng Enge-
nharia e Serviços Ltda. e de R$ 12.555.480,00 (Doze milhões, quinhentos e cinquenta 
e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais) para a empresa Casamax Comercial Ltda., 
perfazendo o valor total de R$ 21.083.860,00 (Vinte e um milhões, oitenta e três mil, 
oitocentos e sessenta reais), conforme indicado e justifi cado à fl . 8.265 e aprovado 
pelo Comitê Gestor à fl . 8.268;
3. Publique-se. Após, à CSFA/DAJ para a formalização dos Termos Contratuais pró-
prios, ocasião em que deverão ser adotadas as providências indicadas pelo DAJ, inclu-
sive, a complementação da garantia, consoante apontado à fl . 8.268, e posteriormente, 
devolva-se o processo à esta Secretaria de Serviços Públicos para as demais providên-
cias e acompanhamento. 
 

 Campinas, 05 de julho de 2018 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Protocolo: 2018000528  
 In.: Aldebaran SPCIA 07 Empreendimento Imobiliario Ltda 
A continuidade de análise requer os seguintes documentos, a serem apresentados em 
20 dias:
1) Projeto de Terraplenagem e respectiva ART. 
Atendimento por agendamento: 2ª, 4ª e 6ª feira - período da tarde
 

 Campinas, 26 de julho de 2018 
 LINDENBERG C. DAMASCENO 

 Engenheiro Ambiental 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação: 2018000572
Interessado: RMZUMA Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA 
Para dar seguimento à análise do processo de Licenciamento Ambiental, solicitamos 
ao interessado acima ou representante legal, devidamente autorizado por procuração 
pública, no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir da data desta publicação, 
que apresente os seguintes documentos. O não atendimento aos itens dentro do prazo 
estabelecido é passível de indeferimento da solicitação.
a) Apresentar parecer técnico com condicionantes emitido pelo GAPE;
b) Apresentar projeto de terraplenagem.
Atendimento técnico das 14h00 às 16h00 de segunda, quarta e sexta-feira, agendado 
pelo telefone 2116-0513.
 

 Campinas, 26 de julho de 2018 
 DANIEL PRENDA DE OLIVEIRA AGUIAR 

 Engenheiro Civil 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação LAO:   201  8000500 
 Interessado: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO  
Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado no Sis-

tema Licenciamento Ambiental OnLine (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a partir 
da data desta publicação: 1- Responsável Técnico pelo Laudo de Caracterização de 
Vegetação conforme entendimento da SVDS, de acordo com o CREA, Engenheiro 
Agrônomo ou Engenheiro Florestal e pelo CRBio, Biólogo.
2- Verifi car a real necessidade de supressão das árvores solicitadas, pois a maioria 
encontra-se no recuo da calçada e não na faixa de pavimentação
3- Revisar a área solicitada para intervenção em APP
Os documentos solicitados devem ser inserido no campo de “Documentação complementar”.
Para eventuais dúvidas, entrar em contato através do e-mail luiz.fonseca@campinas.sp.gov.br
 

 Campinas, 26 de julho de 2018 
 LUIZ FERNANDO SOARES FONSECA 

 Engenheiro Agrônomo 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação LAO:   2018000597   
 Interessado:   AFIADORA CAMPINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FACAS 
INDUSTRIAIS LTDA  
 A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os 
seguintes documentos, a serem anexados no sistema LAO, no prazo de 20 (vinte) dias:
- Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pela SEPLURB, tendo em vista que 
o documento anexo no sistema apresenta a atividade principal da empresa como uso 
não permitido para o local;
- Prestar esclarecimentos sobre o endereço da empresa, pois foram apresentados docu-
mentos referentes aos números 230 e 256 da Rua Antônio Bonani. 
Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com 
Técnico. Fone 2116-0573 - Atendimento de 2ª, 4ª e 6ª feira no período da tarde.
 

 Campinas, 26 de julho de 2018 
 CARLA DE SOUZA CAMARNEIRO 

 ENGENHEIRA AMBIENTAL 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 NOTIFICAÇÃO    
Fica Marco Antonio Gamez, matrícula nº 34585-7, notifi cado a comparecer até o dia 
06/08/2018 à sede do Camprev situada na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401 
- Parque Itália, Campinas-SP. Isto para que tome ciência dos valores e condições refe-
rentes à sua  aposentadoria, que se dará a partir de 01/09/2018  conforme determi-
nado pela Junta Médica Ofi cial.
A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do No-
tifi cante. 

 Campinas, 26 de julho de 2018 
 ALINE PÉCORA 

 Diretora Previdenciária do CAMPREV 

 PORTARIA CAMPREV Nº 22/2018   
 
O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Campinas 
- CAMPREV, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Complementar Mu-
nicipal nº 10/04, 
RESOLVE:
- Nomear, a partir de 26/07/2018, o servidor JHONATAN EDUARDO PINHEIRO, 
matrícula nº. 31, como membro e Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
do CAMPREV.
Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
 

 Campinas, 26 de julho de 2018 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 Diretor Presidente do CAMPREV 

 CEASA 
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE NOVA DATA DE LICITAÇÃO   
  CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º  002/2018  - PROTOCOLO N.º  2017/16/1355 
-  OBJETO:  Contratação de empresa especializada para execução da obra de cons-
trução da plataforma logística de carga/descarga e sanitários, com fornecimento de 
mão de obra e materiais, bem como a elaboração de projeto executivo, para a Ceasa/
Campinas. -  COMUNICADO:  A Centrais de Abastecimento de Campinas S/A, vem 
pelo presente, informar aos interessados em participar do processo em epígrafe que, 
reabre-se o prazo para a sessão pública de abertura do certame que, terá início às  09:10 
horas  do dia  28/08/2018  e será realizada no Auditório da Ceasa/Campinas, localizada 
na Rodovia Dom Pedro I - Km 140,5 - Barão Geraldo - Campinas/SP. O edital com-
pleto com todas as orientações e condições para participação encontra-se disponível 
no site: www.ceasacampinas.com.br.
 

 WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA  
 DIRETOR PRESIDENTE 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 DESPACHO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE   
 Pregão Presencial nº 021/2018 - Protocolo nº 119/2018.  Em face dos elementos de 
convicção constantes do presente processo, em especial a manifestação da Pregoeira, 
 HOMOLOGO  o Pregão Presencial nº 021/2018, referente à  contratação de em-
presa para prestação de serviços de locação de 06 (seis)  centrais privadas de co-
mutação telefônica (CPCT) e demais equipamentos necessários para a operação 
das mesmas, com prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva, 
corretiva e de implementação nas dependências da EMDEC,  o qual foi  ADJU-
DICADO  para a empresa  3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA 
DE TELECOM ,  inscrita no CNPJ sob o nº 04.238.297/0001-89, classifi cada em 1º 
lugar,  no valor total de  R$ 404.352,00 (quatrocentos e quatro mil, trezentos e cin-
quenta e dois reais) .  AUTORIZO  a despesa no valor total de  R$ 404.352,00 (qua-
trocentos e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais) .  Em: 25/07/2018
 

 CARLOS JOSÉ BARREIRO 
 Diretor Presidente 


