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 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação LAO:2020000466
Interessado:JRK - REAL STATES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 
PARTICIPACOES LTDA.
 
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-Matrícula apresentada constaemnome de JLLD Empreendimento Imobiliários e Ad-
ministração Ltda.Apresentar documento que vincule a empresasolicitanteà matrícula.
2- Apresentar Levantamento Topográfi co inserindo dados da Planta Urbanísticas 
Ambiental em DWG, contendo quadro de áreas verdes com descriminação da APP e 
estágios de vegetação caso apresente estágios diferentes. Conforme Legislação Vigen-
te, para supressão de vegetaçãonativa. Lei Federal nº 12.651, de25 de maiode 2012, 
alterada pela Lei Federal nº 12.727, de17 de outubrode 2012; a Lei Federal nº 11.428, 
de22 de dezembrode 2006; o Decreto Federal nº 6.660, de21 de novembrode 2008, e 
a Resolução Estadual SMA Nº 72, de18 de Julhode 2017.
3-Cálculo donúmerode indivíduosarbóreosa ser suprimido no fragmento para cálculo 
da compensação ambiental conforme Decreto 18.859/2015.
4- Informar se haverá supressão no trecho de intervenção em APP. Caso exista será 
tratado da mesma forma que supressão de fragmento.
5- Inserir informações ambientais relacionadas ao cadastro da Gleba.

Os documentos solicitados devem ser inseridos no campo de "Documentação comple-
mentar". Para eventuais dúvidas, entrar em contato através do e-mail luiz.fonseca@
campinas. sp.gov.br
 

 Campinas, 20 de julho de 2020 
 LUIZ FERNANDO SOARES FONSECA 

 Engeneiro Agrônomo 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 EMDEC 
  EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 DESPACHO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE 
  

 Licitação Eletrônica nº 001/2020. Protocolo nº 105/2020.  Em face dos elementos 
de convicção constantes do presente processo, em especial da Ata da Sessão Públi-
ca nº 012/2020 e da manifestação da coordenadora de disputa da Licitação, declaro 
 FRACASSAD  A  a Licitação Eletrônica nº 001/2020, cujo objeto é a  c  ontratação de 
empresa para a elaboração de projetos executivos e execução de obras, com o 
fornecimento de materiais e mão de obra para implantação de sinalização viária 
e reconfiguração de traçado geométrico viário, no município de Campinas - SP  . 
 Com fundamento no Artigo 57 § 3 da Lei Federal nº 13.303/2016  REVOGO  a licita-
ção. Em: 20/07/2020
 

 CARLOS JOSÉ BARREIRO 
 Diretor Presidente 

   

 COMUNICADO 
  

 A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A comunica que se en-
contra publicado em seu site www.emdec.com.br o  ESCLARECIMENTO nº 05  re-
ferente ao Pregão Eletrônico nº 003/2020, protocolo nº 137/2018 -  Contratação de 
empresa Seguradora no mercado nacional para emissão de apólice de Seguro de 
Responsabilidade Civil de Conselheiros, Diretores e Administradores - D&O (Di-
rectors & Officers) da Empresa de Municipal de Desenvolvimento de Campinas 
(EMDEC).   Em: 20/07/2020 
 

  DIVISÃO DE COMPRAS 
  

   

 EXTRATO DE CONTRATO 
  

 Contrato nº 011/2020 - Protocolo nº 115/2019 - Pregão Eletrônico nº 006/2020 - Con-
tratante: EMDEC S/A - Contratada: BSG COMPONENTES ELETRO ELETRÔNI-
COS LTDA - EPP - CNPJ: 18.061.662/0001-37 - Objeto: fornecimento de componen-
tes eletrônicos que serão utilizados nos controladores e redes semafóricas. Valor: R$ 
52.430,00 - Prazo: 06 (seis) meses, contados a partir da data da publicação do extrato 
no Diário Ofi cial do Município - Data de assinatura: 20/07/2020.
 

  DIVISÃO DE COMPRAS 
  

   

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO 
  

 Aditamento nº 01 ao Termo de Credenciamento nº 3.2/2018 - Protocolo nº 004/2018 
Credenciado: ITAÚ UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04. Objeto do Adita-
mento: prorrogação de prazo por 36 (trinta e seis) meses a partir de 19/06/2020 e rea-
juste do valor de R$ 1,65 por documento arrecadado. Data de assinatura: 19/06/2020.
 

  DIVISÃO DE COMPRAS 
  

 FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA 
  MATA SANTA GENEBRA - FJPO 

 EXTRATO DE CONTRATO 
  

  PROCESSO ADMINISTRATIVO E-PROTOCOLO  N.º 32-58/2020
 TERMO DE CONTRATO  N.º 04/2020
 CONTRATANTE:  FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA
 CONTRATADA: Moriá Brasil Terceirização e Assessoria Empresarial Ltda 
 CNPJ: 34.320.013/0001-60 
 OBJETO : Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de 
limpeza, conservação e higienização de bens móveis e imóveis nas dependências da 

Fundação José Pedro de Oliveira - Campinas/SP
 MODALIDADE:  PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2020
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) meses a partir de 01 de setembro de 2020 
 VALOR TOTAL: R$ 28.788,00 (vinte e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais) 
 ASSINATURA: 17/07/2020 
 

 Campinas, 17 de julho de 2020 
 JOÃO BATISTA MEIRA 

 Diretor do Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral  

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

 RATIFICAÇÃO 
  

  PROTOCOLO Nº 538/2019 
 RATIFICO  a contratação direta da empresa DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA, CNPJ 02.535.707/0001-28 para  manutenção preventiva e corretiva com 
fornecimentos de peças pulmonares e aparelhos de anestesia, marca Drager, pelo 
período de 12 meses com   o valor unitário de R$ 211.340,04 (duzentos e onze mil, 
trezentos e quarenta reais e quatro centavos), com fulcro no artigo 25 I da Lei nº 
8.666/93, nos termos das justifi cativas estampadas no presente processo, e a despesa 
decorrente, no valor total de R$ 211.340,04 (duzentos e onze mil, trezentos e quarenta 
reais e quatro centavos). 
 PROTOCOLO Nº 1468/2019 
 RATIFICO  a contratação direta da empresa GAMA CAMP PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA, CNPJ 03.952.213/0001-01 para manutenção corretiva em mesa 
cirúrgica Barrfab, com o valor unitário de R$ 8.223,50 (oito mil, duzentos e vinte 
e três reais e cinquenta centavos), com fulcro no artigo 25 I da Lei nº 8.666/93, nos 
termos das justifi cativas estampadas no presente processo, e a despesa decorrente, no 
valor total de R$ 8.223,50 (oito mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos). 
 SEI  HMMG.2020.00000563-78. 
 RATIFICO  a contratação direta da empresa GETINGE DO BRASIL EQUIPAMEN-
TOS MEDICOS LTDA, CNPJ  06.028.137/0002-11 para aquisição de3 (três) Célula 
de oxigênio, para  uso em ventiladores pulmonares marca Maquet, modelo Servo S, 
com o  valor unitário de R$ 1.536,19 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e  deze-
nove centavos), e 01 (uma) unidade de Válvula de segurança com  suporte (Pull mag-
net incl. bracket), para uso em ventiladores pulmonares  marca Maquet, modelo Servo 
S, com valor unitário de R$ 1.980,85 (um  mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e 
cinco centavos),  com fulcro no artigo 4º da Lei nº 13.979 de 2020, nos termos das  
justifi cativas estampadas no presente processo, e a despesa decorrente,  no valor total 
de R$ 6.589,42 (seis mil, quinhentos e oitenta e nove  reais e quarenta e dois centavos).
 SEIHMMG. 2020.00000929-27 
 RATIFICO  a contratação direta do Centro  de Estudos do Instituto de Biologia Ro-
berto Alcantara Gomes (IBRAG) da  UERJ, CNPJ40.178.030/0001-07 ,  para aquisição 
Serviço  de Calibração de equipamento medidor de radiação ionizante, com o valor  
unitário de R$ 3.330,00 (três mil, trezentos e trinta reais),  com fulcro no artigo 25 
da Lei 8666/93, nos termos das justifi cativas  estampadas no presente processo, e a 
despesa decorrente, no valor total  de R$ 3.330,00 (três mil, trezentos e trinta reais ).
 

 Campinas, 20 de julho de 2020 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA  

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

 EXTRATOS 
  

  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 Processo nº:  HMMG.2020.00000056-25.  Modalidade : Pregão Eletrônico nº: 
034/2020. Ata de Registro de Preços.  Objeto:  Registro de preços de medicamentos 
diversos ( dexametasona, diclofenaco e outros).  Empresa:  COMERCIAL CIRÚRGI-
CA RIOCLARENSE LTDA.  CNPJ:  67.729.178/0004-91 Item 11 - R$ 9,20.  Prazo:  
O preço registrado tem validade de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de 
Registro de Preços.  Data de início : 20/07/2020.
 

 Campinas, 20 de julho de 2020 
 DR. MAURO JOSÉ SILVA ARANHA 

 Diretor Administrativo  Rede Municipal Dr. Mário Gatti 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA  

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

 SANASA 
  SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  Licitação Eletrônica n. 13/2020  - Objeto: execução das obras da Subadutora PUCC e 
Derivações (Bananal, Estância Paraíso e Jardim Alto da Cidade Universitária) no mu-
nicípio de Campinas/SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, 
com recursos provenientes do FGTS - Cédula de Crédito Bancário - Saneamento e In-
fraestrutura- CCB CT n. 0441.917-02, junto à Caixa Econômica Federal.  Recebimento 
das propostas até às  8h do dia 18/08/2020  e início da disputa de preços dia  18/08/2020 
às 9h . A informação dos dados para acesso e o edital poderão ser obtidos nos sites 
www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br ou na Gerência de Compras e Licita-
ções das 8h às 12h e 14h às 17h.  
     

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  

 SETEC 
  SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC 

 EXTRATO - ADITAMENTO DE CONTRATO 
  

 2º Aditamento ao Contrato nº 06/2020; Processo Administrativo n.° SE-
TEC.2019.00000627-51; Objeto: prorrogação da prestação de serviços de engenharia 
para elaboração de projeto básico, projeto executivo e execução de obras com forne-
cimento de materiais para recuperação estrutural, demolição e execução de nova pla-
tibanda em tijolo maciço, restauração de cobertura da passarela, tratamento de trincas 
e fi ssuras, recomposição de estrutura da cobertura no trecho afetado, recomposição de 
calha e pintura externa de parte afetada do imóvel descrito no Termo de Referência, 


