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OU ALAMBRADO NO TERRENO no prazo de 60(quinze)dias a contar desta publicação. 
O não cumprimento da presente notifi cação ensejará a imposição de multa e adoção de 
medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CAR-
TOGRÁFICO”

NOTI-
FICA-
ÇÃO

BAIRRO LOTE PROTO-
COLO

“DELI RIBEIRO SANTANA” 3443.31.41.0101 52250 “JARDIM DOS OLIVEIRAS - 3ª PARTE” 021- 2018/156/8919

“PIONEER EMPREENDIMENTOS 
COMERCIAIS LTDA” 3233.64.17.0608 52808 “RESIDENCIAL VITÓRIA ROPOLE “ 007- 2019/156/2310

“PIONEER EMPREENDIMENTOS 
COMERCIAIS LTDA” 3233.64.17.0598 52811 “RESIDENCIAL VITÓRIA ROPOLE “ 006- 2019/156/2311

 

 Campinas, 02 de abril de 2019 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 GABINETE DO SENHOR SECRETÁRIO 
 NOTIFICAÇÃO DE COMPARECIMENTO 

 Protocolo: 2013/10/1714
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM MIRANDA E 
PARQUE BEATRIZ
Fica o (a) requerente ciente que deverá comparecer perante a Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos, situada na  Rua Padre Manoel Bernardes, Nº 1.275, Parque 
Taquaral, Campinas, SP - Setor de Expediente, 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.
Protocolo: 2015/10/60985
Interessado: SANDRA REGINA PERISSINOTTO BALDOVINOTTI
Fica o (a) requerente ciente que deverá comparecer perante a Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos, situada na  Rua Padre Manoel Bernardes, Nº 1.275, Parque 
Taquaral, Campinas, SP - Setor de Expediente, 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.
Protocolo: 2016/10/26884
Interessado: CARLOS ANTONIO DE MENDONÇA
Fica o (a) requerente ciente que deverá comparecer perante a Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos, situada na  Rua Padre Manoel Bernardes, Nº 1.275, Parque 
Taquaral, Campinas, SP - Setor de Expediente, 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.
Protocolo: 2017/10/23258
Interessado: ANDRÉ LUIS ZANOTTI
Fica o (a) requerente ciente que deverá comparecer perante a Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos, situada na  Rua Padre Manoel Bernardes, Nº 1.275, Parque 
Taquaral, Campinas, SP - Setor de Expediente, 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
Protocolo: 2019/10/1344
Interessado: BENEDITO VENNILO
Fica o (a) requerente ciente que deverá comparecer perante a Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos, situada na  Rua Padre Manoel Bernardes, Nº 1.275, Parque 
Taquaral, Campinas, SP - Setor de Expediente, 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, 04 de abril de 2019 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 
 Secretário Municipal de Serviços Públicos 

  

 EDITAL DE PRAZO   
 Protocolo: 2007/10/796 - Proprietário: Ivan Julio de Aragão - Rua Geraldo Nucci - 
lote 015 - quadra D - quarteirão 05646 - do loteamento Jardim Santa Maria - Prazo 
concedido até 02/07/2019 para canalizar e direcionar o escoamento das aguas pluviais 
por meio de canaletas abertas impermeabilizadas ou tubulações, de forma a não causar 
danos as propriedades vizinhas. Apesar da concessão do prazo, o requerente não estara 
isento das responsabilidades civil e/ou criminal, que venham incidir sobre as proprie-
dades vizinhas, por problemas na canalização das aguas pluviais em sua propriedade.
 

 Campinas, 03 de abril de 2019 
 ENG° ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA   
 Fica o proprietário abaixo relacionado, autuado por persistir na infração de não canalizar e 
direcionar o escoamento das águas pluviais, por meio de canaleta aberta impermeabilizadas 
ou tubulações, de forma a permitir o livre escoamento das águas pluviais, de modo a não 
causar danos às propriedades vizinhas,para no prazo de 10 (dez) dias interpor defesa por 
escrito a contar da data da publicação, conforme Lei nº 11468/03, art. 5º:
Protocolo: 2015/70/02862 - Proprietário: Leandro de Lima - Av. Thereza Conaggin Lote - 
lote 010 - quadra P - quarteirão 05762 - do loteamento Jardim Sul America. 

 Campinas, 04 de abril de 2019 
 ENG° 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 

 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação LAO:  2018000277    
 Interessado:   ANGELPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP    
 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:
- Atualizar a listagem de máquinas e equipamentos na aba correspondente do sistema 
para incluir 01 máquina de corte e solda; 01 máquina extrusora; 01 geladeira e 01 
compressor de ar;
- Atualizar as abas ‘Resíduos sólidos’ e ‘Disposição fi nal’, de modo a incluir os panos 
de limpeza e embalagens das tintas;
- Apresentar CADRI válido para a destinação de todos os resíduos perigosos (panos de 
limpeza contaminados, embalagens das tintas e solvente usado);
- A empresa deverá utilizar o sistema de bacia de contenção já existente para armaze-
namento do container de solvente.
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, 04 de abril de 2019 
 ENGª CARLA DE SOUZA CAMARNEIRO 

 Engenheira Ambiental - Matrícula:123.880-9 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CEASA 
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO   
  PROCESSO SEI CEASA CAMPINAS Nº 2018.00000167-17 - PROCEDIMEN-
TO LICITATÓRIO N.º 005/2018 -  OBJETO: Permissão de uso para 07 salas, 03 
áreas e 01 Galpão Metálico da CEASA Campinas.COMUNICADO: O Sr. Diretor 
Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Esta-
tuto Social,  RESOLVE ADJUDICAR :  EDILSON CARLOS FRAZÃO , para a 
área Galpão Metálico aberto 01, pelo valor ofertado de  R$ 30.000,00 ;  WALLY 
HÁVALLOS OLIVEIRA NEQUIZ , para área/sala no pavilhão Mercado Livre 
02 - sala 01, pelo valor ofertado de  R$ 6.500,00 ; e  JOYCE CAROLINE SILVA 
13838664655 , para a áreas no setor do mercado livre 04 - módulo A/03, pelo valor 
de  R$ 32.000,00 , pelo critério de maior oferta e por atender todas as exigências 
do edital.  HOMOLOGAR , a presente licitação considerando os elementos cons-
tantes nos autos.  

 WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA  
 DIRETOR PRESIDENTE 

 COHAB 
 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO   
 A Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB/CAMPINAS, convoca o 
Candidato abaixo relacionado a comparecer impreterivelmente no dia 12/04/2019 às 
09:00 horas, na Avenida Prefeito Faria Lima nº 10 - Parque Itália - Campinas, para que 
sejam iniciados os procedimentos relacionados à contratação.
Perderá os direitos decorrentes do Concurso Público 01/2016, o candidato que não 
atender a essa convocação no prazo aqui estabelecido, em conformidade com a ressal-
va constante no item 11.5 do edital de abertura.
CANDIDATO - EMPREGO -CLASSIFICAÇÃO
ANDERSON LUIZ RAMOS -ADVOGADO JUNIOR - 13º LUGAR 

 

 Campinas, 04 de abril de 2019 
 VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE 

 Diretor Presidente e Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 EXTRATO DE CONTRATO   
 Contrato nº 007/2019 - Pregão Eletrônico nº 001/2019 - Protocolo nº 135/2018 - Con-
tratante: EMDEC S/A - Contratada: CENTREVAL TREINAMENTO E SERVIÇOS 
LTDA EPP - CNPJ: 10.647.974/0001-15 - Objeto: prestação de serviço em treinamen-
to para brigada de incêndio. Valor: R$ 17.649,24 - Prazo: 180 (cento e oitenta) dias a 
partir desta publicação - Data de assinatura: 04/04/2019. 

 DIVISÃO DE COMPRAS   
  

 EXTRATO DA ATA Nº 008/2019   
 Julgamento do Chamamento Público nº 004/2018, protocolo nº 008/2018, cujo objeto 
é o credenciamento de pessoas jurídicas para implantação de sistema informatizado 
de gestão de arrecadação de multas de trânsito e de transporte, de despesas no Pátio 
Municipal de Recolhimento de Veículos (PMRV), bem como de guias de arrecadação 
de outros serviços, sem ônus para a EMDEC, mediante o uso de cartões de crédito, 
disponibilizando alternativas para quitação dos débitos. A interessada no credencia-
mento, que apresentou os documentos de habilitação no dia 19/03/2019 e que atendeu 
ao disposto no item 02 do Edital, foi a seguinte empresa: ZAPAY SERVIÇOS DE PA-
GAMENTOS S.A. - CNPJ nº 28.593.387/0001-56. Após análise da Divisão de Gestão 
Financeira dos documentos referente à Qualifi cação Técnica (item 2.2 do Edital) e 
verifi cados os demais requisitos, a Comissão Permanente de Licitações decidiu por 
unanimidade  HABILITAR e CREDENCIAR  a empresa:  ZAPAY SERVIÇOS DE 
PAGAMENTOS S.A.  - CNPJ nº 28.593.387/0001-56. A Comissão Permanente de 
Licitações publicará o resultado deste julgamento no Diário Ofi cial do Município e no 
Portal da EMDEC (www.emdec.com.br). Em: 04/04/2019
 

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES   
  

 COMUNICADO   
 A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A, em atendimento ao ar-
tigo 16 da Lei Federal nº 8.666/93, COMUNICA que a relação de todas as compras 
realizadas  no período de 01 a 31/03/2019,  através da Divisão de Compras - Diretoria 
Administrativa e Financeira, com a devida identifi cação do material comprado e/ou 
serviço contratado, seu respectivo preço unitário, quantidade adquirida, nome da em-
presa e o valor total, encontram-se à disposição de qualquer interessado, sito à Rua 
Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - Campinas/SP. E, pelo princípio da eco-
nomicidade, para atendimento do disposto no Parágrafo 2º do Art. 15 da Lei Federal 
8.666/93, publica todos os preços registrados nas atas no Portal www.emdec.com.br, 
acessível no ícone Licitações, Atas de Registro de Preços. 

 DIVISÃO DE COMPRAS 


