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micos, pois estes são classifi cados como resíduos perigosos (classe I).
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, 03 de setembro de 2018 
 CARLA DE SOUZA CAMARNEIRO 

 ENGENHEIRA AMBIENTAL 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação LAO:   2018000477   
 Interessado: PHD SENSORES E COMÉRCIO 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:
- Atualizar a listagem de máquinas e equipamentos na aba correspondente do sistema 
para incluir os ferros de solda, compressor e medidor de cabos;
- AVCB emitido pelo Corpo de Bombeiros;
- Atualizar a relação de matérias-primas, de modo a incluir os produtos químicos uti-
lizados no processo produtivo.
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, 03 de setembro de 2018 
 CARLA DE SOUZA CAMARNEIRO 

 ENGENHEIRA AMBIENTAL 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação LAO:  2018000210    
 Interessado: TUBOLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO EIRELI 
  A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os se-
guintes documentos, a serem anexados no sistema LAO, no prazo de 20 (vinte) dias:
- Retifi car as abas ‘Resíduos sólidos’ e ‘Disposição fi nal’, de modo a incluir o óleo lubri-
fi cante;
- Comprovantes da destinação ambientalmente adequada dos resíduos de óleo lubrifi cante 
gerados pelo processo produtivo.
Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com Técni-
co. Fone 2116-0573 - Atendimento de 2ª, 4ª e 6ª feira no período da tarde.
 

 Campinas, 03 de setembro de 2018 
 CARLA DE SOUZA CAMARNEIRO 

 ENGENHEIRA AMBIENTAL 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Protocolo: 2013-10-60108
Interessado: Queiroz Galvão Paulista 15 Desenvolvimento 
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) Relatório de arborização do viário público;
b) Alvará de execução dos condomínios;
c) Termo de recebimento das obras viárias indicadas pela EMDEC;
d) Resultado da 1ª campanha de monitoramento do corpo receptor.
Atendimento técnico das 14h00 às 16h00 de segunda, quarta e sexta-feira, agendado 
pelo telefone 2116-0513.
 

 Campinas, 03 de setembro de 2018 
 DANIEL PRENDA DE OLIVEIRA AGUIAR 

 Engenheiro Civil 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação LAO: 2018000442 
 INTERESSADO:  POLITEK CAMPINAS LTDA - EPP
A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os 
seguintes documentos, a serem anexados no sistema  online , no prazo de 20 (vinte) dias:
- Documento comprobatório da realização de tratamento superfi cial nas peças por 
empresas terceiras;
- Documentos comprobatórios (registro fotográfi co) da realização das seguintes ações: 
1) Instalação de sistema de contenção do óleo que vaza dos tornos; 2) Instalação de 
sistemas de contenção contra possíveis vazamentos em todos os locais de armazena-
mento de matérias primas e resíduos líquidos; 3) Instalação de proteção física do solo 
em todos os locais destinados à mistura dos materiais líquidos.
- Incluir no sistema LAO os resíduos de rebarbas metálicas puras e contaminadas com 
plástico. Indicar também a destinação fi nal ambientalmente adequada a estes resíduos 
além de inserir no sistema documentos comprobatórios desta destinação. 
Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com o 
técnico. Fone 2116-0104 - Atendimento de 2ª, 4ª e 6ª feira no período da tarde. 
 

 Campinas, 03 de setembro de 2018 
 MÁRIO JORGE BONFANTE LANÇONE 

 ENGENHEIRO AMBIENTAL 
  

 JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
 ERRATA PUBLICAÇÃO DE 24/08/2018 

  CONVOCAÇÃO 
A Presidente da Junta Administrativa de Recursosno uso de suas atribuições legais, 
 CONVOCA  os servidores abaixo indicado e/ou respectivos suplentes a participar da 
1ª Sessão de Julgamento de Recursos Administrativos no âmbito da Junta Administra-
tiva de Recursos - JAR, instituída pelo Decreto Municipal nº 19.575, de 16 de agosto 
de 2017e Portaria nº 88.115/2017. 
 DATA : 14/09/2018
 HORÁRIO : das 10h00 às 12h00
 LOCAL : Av. Anchieta, nº 200, 16º andar - Sala de Reuniões do Departamento de 
Licenciamento Ambiental
Protocolados a serem julgados:
 - PROTOCOLO:  1  5  .10.  8788 
 INTERESSADO  :   TJ GRÁFICA EDITORA E LOGÍSTICA LTDA EPP 

 - PROTOCOLO:  1  5  .10.  8849 
 INTERESSADO:   CGD EMPREENDIMENTOS S/A 

 - PROTOCOLO:  1  7  .10.  35552 
 INTERESSADO: CONGEAPA 
 AUTUADO  :   PAIOÇA DO CABOCLO 

 - PROTOCOLO:  18.1  0  .  16688 

 INTERESSADO:  MARIO DE ARRUDA LEITE JR 

 - PROTOCOLO:  1  8  .10.  23434 
 INTERESSADO: SVDS 
 AUTUADO  :   JOÃO SERGIO GUIMARÃES DE LUNA FREIRE 
 

 Campinas, 03 de setembro de 2018 
 ANDRÉA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL 

 Presidente da Junta Administrativa de Recursos 

 DEPARTAMENTO DO VERDE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL     

Protocolo: 2015-10-58968
Interessado: VOGEL Soluções em Telecomunicações e Informática S/A 
Comunicamos a emissão de Laudo Técnico de Vistoria (LTV 029/18-BAV) referente 
ao Termo de Ajustamento de Conduta nº09/2016 tratado no Protocolo nº 2015-10-
58968. Solicitamos o comparecimento de v. sª no Departamento do Verde, Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável - SVDS para retirada do LTV
Caso necessite consulta técnica, agendar pelo telefone 2116-0657
19º andar do Paço Municipal. Avenida Anchieta, nº 200. Centro.
Horário: Das 08:30 até às 12:00 h e das 13:30 até às 16:50
 

 Campinas, 30 de agosto de 2018 
 DRA. MARIANA FERREIRA CISOTTO 

 Coordenadora do Verde - Matrícula: 127.934-3 

 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE 
CAMPINAS - CONGEAPA 

 ATA DA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DOS 
REPRESENTANTES DO 2º E 3º SETOR DO CONGEAPA 

BIÊNIO 2018 - 2020    
Aos 28 dias do mês de agosto de 2018, na sede do Conselho Gestor da APA de Cam-
pinas - CONGEAPA, sito a Rua Heitor Penteado s/n - Anexo a Subprefeiturade Jo-
aquim Egídio, ao lado do nº 1172 - Campinas, SP, às 19h00, iniciou-se o processo 
eleitoral das entidades interessadas em compor o Conselho Gestor Biênio 2018-2020. 
A Assembleia foi coordenada pelo Secretário Executivo  Carlos Alberto Gregio de 
Oliveira  e acompanhada pela Comissão eleitoral designada pelo Pleno composta por: 
 Claudia M. Resende Esmeriz Gusmão, Sandra Regina Venâncio Martins, Sandra 
Marcia Martins Marques e Angela Rubim Podolsky.  Todas as entidades aptas ao 
Processo Eleitoral compareceram à reunião, bem como demais integrantes do Conse-
lho Gestor, conforme lista de presença.OSecretárioExecutivoabriu a sessão doproces-
so eleitoral e leu o edital de eleiçãona íntegra.Finda a leitura, de acordo com o artigo 7º 
do edital, anunciou os candidatos cujas entidades representadas não iriam participarda 
disputa por vaga e, por aclamação, foram eleitos Conselheiros para o  biênio 2018-
2020  conforme abaixo especifi cado: 
 II - Segundo Setor (representado por organizações representativas da população resi-
dente, da população tradicional e dos proprietários de imóveis no interior da Unidade 
de Conservação)
a - da área urbana da AR 14: 2 (dois) titulares e 4 (quatro) suplentes:
 Associação dos Moradores Unidos do Bairro Carlos Gomes e Adjacências 
b - da área urbana do distrito de Sousas: 2 (dois) titulares e 4 (quatro) suplentes:
 Associação dos Proprietários e Moradores do jardim Botânico de Sousas 
 Associação de Moradores Voluntários do Bairro Nova Sousas 
d - da área rural AR-14: 1 (hum) titular e 2 (dois) suplentes:
 Associação dos Proprietários Rurais da APA de Campinas 
Da Área Rural do Distrito de Sousas:
 Sociedade Loteamento colinas do Atibaia 
 III -  Terceiro Setor: representado por membros distribuídos da seguinte forma:
b - representantes dos produtores rurais associados em cooperativas, sindicatos, enti-
dades e associações (sociedades organizadas) com prioridade para produção orgânica: 
1 (um) titular e 2 (dois) suplentes:
 Sindicato Rural de Campinas   
Na Sequência, o Secretário Executivo chamou cada entidade pela respectiva representa-
ção, asaber:  Associação Movimento Resgate o Cambuí ,  JAGUATIBAIA - Associa-
ção de Proteção Ambiental , (ASSUMA) Associação para a Sustentabilidade e Meio 
Ambiente ,  (APAVIVA) - Associação dos Amigos da Apa de Campinas e  (SOS Mata 
Santa Genebra)  - Mobilização da Sociedade . Após apresentação e registro de presença 
de cada entidade, foi aberta a sessão de votos para eleição da seguinte composição:
 TERCEIRO SETOR: (representado por organizações da sociedade civil, comunida-
de técnica e/ou científi ca, organizações não-governamentais ambientalistas, priorita-
riamente com atuação na Unidade de conservação)
b - Organizações não-governamentais, prioritariamente com atuação comprovada de 
no mínimo 2 anos na Unidade de Conservação (3 (três) titulares e 6 (seis) suplentes.
Terminada a votação, o Secretário Executivo convidou a Comissão Eleitoral desig-
nada pelo Pleno para apuração dos votos, o que foi feito em voz alta para o acompa-
nhamento de todos. Terminado o processo, o Secretário Executivo leu o resultado da 
apuração, conforme abaixo:
 Entidades Titulares:  
APAVIVA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA APA DE CAMPINAS,  com 5 votos; 
ASSUMA - ASSOCIAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE, 
 com 4 votos; 
JAGUATIBAIA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL,  com 4 votos; 
 Entidades Suplentes: 
ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO RESGATE O CAMBUÍ,  com 1 voto. 
SOS MATA SANTA GENEBRA - MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE,  com 1 voto; 
Com todos (as) presentes esclarecidos (as), foi anunciado o término da sessão e 
eu, Carlos Alberto Gregio de Oliveira , lavrei a presenteAta.
 

 Campinas, 03 de setembro de 2018 
 CARLOS ALBERTO GREGIO DE OLIVEIRA 

 Secretário Executivo do CONGEAPA 

 CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS DE 
CAMPINAS (CMPDA) 

 ATA DO CMPDA, REUNIÃO 28 DE JUNHO DE 2018   
 DATA, HORA E LOCAL: 28 de junho de 2018 das 19 às 21 horas, no SALÃO 
VERMELHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - Av. Anchieta, nº 
200 - Térreo, Centro - Campinas/SP, CEP. 13015-101. 
 Pauta: definida no decorrer da reunião.  
Estiveram presentes os Conselheiros: Eliana Ferraz Santos, Heliet T. Ferrari, Ingrid Menz, 
José Flávio Lamas, José Salomão Fernandes, Paulo Anselmo Nunes e Teresa Penteado. 
Também participaram da reunião os senhores: Elen Mara Gobo Barreto, Elizangela Carva-
lho, Eunice Francisco de Oliveira, Felipe Augusto Fedozzi, Janete do P. Alves Navarro, 
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Marisa M. Oliveira, Marjorie Rodrigues, Osmar Ribeiro, Paula Frassinete Pichitelli, Terezi-
nha Marie de Oliveira, Caio Oliveira da Silva, Ana Maria Sorrosal, Rayssa Honczaryh Ce-
sasini, Katija Honczaryh, Maria José de Mattos, Rita Morilla, Sonia Pequeno, Márcia Mul-
ler, Jussara Cremasco Sarruge, Brunna Arconchel Aggio e Débora Ribeiro Mittestaimer . A 
presidente do Conselho declarou aberta a reunião de junho de 2018 dando as boas vindas a 
todos. Perguntou se os conselheiros receberam a ata da abril de 2018 e como não foi envia-
da ao pleno fi cou para ser aprovada em bloco na próxima reunião, todas as atas que ainda 
não foram aprovadas pelo pleno. A seguir, leu a Pauta: 1)- Maus tratos a animais na Feira do 
Rolo que acontece no bairro Campo Belo, bem como a quantidade de animais abandonados 
naquela região que necessitam de castração; 2)- Esclarecimento do a poio que efetivo que o 
DPBEA pode oferecer aos Protetores e ONG´s; 3)- Outros. Sobre o item 1 - A Conselheira 
Sonia fez um breve relato sobre a situação da venda de animais na Feira do Rolo. O vice - 
presidente informou que trata-se de crime ambiental e cabe a autoridade policial desvendar. 
O DPBEA através do Estatuto dos Animais, são punições administrativas no caso de maus 
tratos. Sugeriu ao Conselho fazer uma moção endereçada à polícia militar para que apure as 
denúncias e tome as devidas providências. Os animais comercializados são: bodes, galinhas, 
gatos, peru, passarinhos, inclusives da fauna brasileira. A proposta encaminhada foi de fazer 
uma moção à Polícia com cópia ao Ministério Público. A presidente Ingrid em conjunto com 
o Flavio Lamas e Paulo Anselm o irão elaborar o documento. Outra pauta: Esclarecimento 
do a poio que efetivo que o DPBEA pode oferecer aos Protetores e ONG´s. A conselheira 
Sonia disse que tem enfrentado problema em capturar cães errantes para proceder a castra-
ção. Disse que pede ajuda ao DPBEA e geralmente recebe recusa, pediu esclarecimento 
sobre o papel do DPBEA. O Dr. Paulo Anselmo esclareceu que há um atraso de aproxima-
damente 20 dias no atendimento às solicitações do 156. Que o serviço trabalha com priori-
zação de demanda. Falou sobre o RH disponível no Departamento, bem como as ações que 
realizam. Disse que no geral, quando recebem as demandas de captura eles atendem e disse 
sobre a difi culdade operacional dessa captura. O Conselheiro Flavio perguntou se é possível 
colocar no site do DPBEA quais são as situações em que o SAMU Animal faz atendimento 
e os critérios para se conseguir a castração. O Dr. Paulo aceitou a idéia e acrescentou que 
poderá ser feito um fi lme para divulgação nas redes sociais. O SAMU atende diariamente 
em média 5 casos graves por dia. A Sra. Marjorie perguntou como é a devolutiva dos aten-
dimentos feitos pelo 156. O Dr . Paulo respondeu que o DPBEA todo mês fará um ofício ao 
MP com os casos de maus tratos animais. Disse que o problema que ele tem tido é para 
qualifi car o infrator. A Sra. Débora disse que há 2 meses tem aguardado a ligação do DPBEA 
para se cadastrar como voluntária. Falou sobre os casos que atende via Delegacia de Polícia 
e que tem dado encaminhamento aos casos que lá chegam, mas tem casos que o problema 
não é resolvido. Perguntou se o DPBEA está aplicando o Estatuto para multar. E quanto ao 
trabalho voluntário, ele dará encaminhamento junto ao responsável no DPBEA. O Conse-
lheiro Flavio Lamas sugeriu a criação de um setor de fi scalização no Conselho, fazendo a 
nomeação no Diário Ofi cial. O pleno votou e aprovou por unanimidade a indicação da Sra. 
Débora para compor o setor de fi scalização do Conselho. Próximo assunto foi a situação dos 
gatos do cemitério. O Sr. Flavio Lamas fez um breve relato sobre a situação existente no 
cemitério da saudade por conta da ação de um dos permissionários do local. A seguir disse 
que o Fantástico está em Campinas há alguns dias para fazer uma matéria sobre o SAMU 
Animal e está buscando alguns protetores independentes para entrevistar e no geral tem 
feito muitas perguntas sobre a política animal. Hoje o Governador Márcio França sancionou 
a lei que proíbe caça em todo Estado de São Paulo. Criou a Sub Secretaria de Direitos dos 
Animais. O Governador ainda não nomeou o responsável pela pasta. O Conselheiro Salo-
mão disse que no passado ele, como membro do Conselho de proteção animal, ia aos ro-
deios com o diário ofi cial com sua nomeação em mãos e entrava para fi scalizar. O Conse-
lheiro Flavio Lamas pediu para constar em ata que a Conselheira Eliete foi recentemente 
nomeada presidente da ONG Gatinhos da Lagoa, que ela tenha uma profícua gestão durante 
seu mandato. O Conselheiro Salomão questionou a falta do item aprovação da ata na convo-
cação. Como as atas passadas não tem sido aprovadas pelo pleno, pediu que se cumpra o rito 
de condução de reunião de Conselho. Houve uma discussão sobre a organização administra-
tiva do Conselho frente a difi culdade das 2 secretárias do Conselho desempenharem suas 
funções por questões de impedimentos pessoais. Ficou acordado que serão enviadas todas 
as atas que ainda não foram aprovadas, constará na ata o nome de todos os participantes da 
reunião, a convocação será encaminhada com antecedência e publicada em DOM e o site do 
Conselho será atualizado. Outro ponto de pauta: 3) Quais providências tomar quando um 
estabelecimento pede para uma ONG resgatar e encaminhar animais em suas dependências/
terrenos mas se recusa a fazer uma parceria. Essa pergunta foi feita Sonia Pequeno e Marcia 
Muller . O Sr. Flavio disse que quando uma empresa ou clube pede esse tipo de apoio ele 
responde que ajuda mas deixa claro que a responsabilidade é deles e informa sobre o DP-
BEA. A Sra. Katia veio pela primeira vez e pediu ajuda a respeito de uma casa próxima a 
casa dela cuja dona mudou e deixou 2 gatos que as pessoas vizinhas alimentam e hoje tem 
muitos gatos. A casa está muito suja e tem mais de 9 gatos e hoje é um problema e ela não 
sabe como resolver. O Dr. Paulo disse que pode ajudar, castrando os animais. Precisa que 
peguem os animais e agendem com o DPBEA essa pode ser uma ação agendada. Será ne-
cessário organizar uma ação para atender essa ação. A Sra. Katia c onversou com algumas 
protetoras sobre essa ação para dar prosseguimento. A Sra. Maria José disse que se sentia 
um pouco perdida. Que no passado ouviu que foi neste espaço que se fez a discussão sobre 
política pública animal e da elaboração do Estatuto. Mas infelizmente o maior tempo da 
reunião é consumido com demandas próprias e pedidos para o Dr. Paulo Anselmo . Comple-
tou dizendo que na maioria das vezes sente que as pessoas vêm aqui para transferir o seu 
problema. Falta uma pauta para discutir o futuro e sistematizar a reunião e os conceitos que 
aparecem durante as reuniões. O pleno concordou com a proposta. O Conselheiro Salomão 
lembrou que os Conselheiros não conhecem o Regimento Interno nem o Estatuto dos ani-
mais. O Dr . Paulo fez o encaminhamento de discutir o Estatuto dos Animais nas próximas 
reuniões, lendo um capítulo por reunião. A Sra. Janete Navarro lembrou que inclusive é 
necessário ter quorum para se instalar e votar os encaminhamentos do Conselho. Flavio 
Lamas lembrou inclusive que quem pode votar são somente os conselheiros e propôs mu-
dança na lei com relação a composição do Conselho pois tem pelo menos 3 representações 
atuais que não indicaram seus representantes. A presidente perguntou se haveria mais assun-
to a ser discutido e como não houve deu por encerrada a reunião. Ficou confi rmada a próxi-
ma reunião para dia 26/07/2018, no SALÃO VERMELHO DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE CAMPINAS, localizado à Av. ANCHIETA, 200 - TÉRREO - CENTRO, das 19h 
às 21h. Não havendo mais outros assuntos a discutir, a reunião foi encerrada e eu,  Janete do 
Prado Alves Navarro lavrei a presente ata. Campinas, 28 de junho de 2018. 
 

 Campinas, 03 de setembro de 2018 
 INGRID MENZ 

 Presidente do Conselho de Proteção e Bem Estar Animal - CMPDA 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CEASA 
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE JULGAMENTO   
  CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º  002/2018 -  PROTOCOLO N.º  2017/16/1355 - 
 OBJETO:  Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção 
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.
 JULGAMENTO:  Após a abertura do envelope Documentação para Habilitação - “A” 

dos licitantes participantes a Comissão de Licitação da CEASA/Campinas, julga e de-
clara  INABILITADAS  as empresas: RELLUM CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE E 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, FM ENGENHARIA EIRELI - ME e RW 
ENGENHARIA EIRELLI, por não atenderem a todos os requisitos do edital; e  HA-
BILITADAS  as empresas: REPECOL CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA EPP, 
LORETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CONSTRUMAG PROJETOS 
E CONSTRUÇÕES LTDA, EMPREITEIRA MITTESTAINER LTDA, DEKTON 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, GBVT ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÕES LTDA e LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A, por atenderem todos 
os requisitos do edital.
A empresa CONSTRUTORA TERRUEL LTDA - EPP apresentou certidão da Receita 
Federal (item  8.2.3. do edital) com prazo de validade vencido, porém, como se trata de 
EPP, a mesma será considerada HABILITADA, sendo que se for declarada vencedora 
do certame deverá providenciar a regularização da referida certidão, conforme permis-
sivo legal - artigo 43, § 1º da Lei Complementar 123/06. 
A Comissão de Licitação concede prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis contados a 
partir desta data, conforme §1º do artigo 109 da Lei 8.666/93, para a apresentação das 
razões de recurso, fi cando os outros licitantes, desde já intimados a apresentarem as 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar a partir do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
Caso não haja recurso, fi ca agendado para o dia  13/09/2018  às  13:00  horas a abertura 
do envelope Proposta Comercial - “B”, das empresas habilitadas. 
 

 COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 CEASA/Campinas 

 COHAB 
 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

 EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/18 

  A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS,  comunica a 
 HOMOLOGAÇÃO  do  Processo Licitatório nº 002/18 , desenvolvido sob o rito do 
Pregão Presencial,  que teve por objeto  arenovação anual de 180 (cento e oitenta) li-
cenças do Sistema Micro Focus Open Workgroup Suite, na modalidade VLA (Volu-
me License Agreement) Standard, com término da vigência a ocorrer em 31/08/2018 
- Lote 01; a renovação anual de 30 (trinta) Licenças do Sistema Micro Focus Open 
Workgroup Suite, na modalidade VLA (Volume License Agreement) Standard, com 
término da vigência a ocorrer em 30/11/2018 - Lote 02; e a aquisição de 20 (vinte) li-
cenças do Sistema Micro Focus Open Workgroup Suite, na modalidade VLA (Volu-
me License Agreement) Standard, Sistema Micro Focus, com vigência anual - Lote 
03, tudo em conformidade com as características e condições constantes do Edital, 
bem com a  ADJUDICAÇÃO  feita na sessão pelo Sr. Pregoeiro,  à Única Proponente 
Vencedora ,   JC NASSUR & NASSUR LTDA,  que apresentou os Menores Preços 
Totais para os 03 (três) Lotes, sendo:  Para o Lote 01:  Preço Total de   R$ 75.960,00 
(setenta e cinco mil e novecentos e sessenta reais); Para o Lote 02: Preço Total 
de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais); e para o Lote 03: Preço Total de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais),  que tambématendeu todas as exigências previstas no 
Edital deste Processo Licitatório, quanto a sua habilitação. Licitação devidamente 
Adjudicada na sessão pelo Sr. Pregoeiro e Homologada em 30/08/2018, pelo Sr. 
Diretor Presidente. 

 Campinas, 30 de agosto de 2018 
 VALTER A. GREVE 

 Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - Rua Dr. Salles Olivei-
ra, nº 1.028, Vila Industrial, Campinas/SP, comunica que se encontra aberto o Pregão 
Presencial nº 030/2018, protocolo nº 110/2018 -  Contratação de empresa para o 
fornecimento de licença de uso perpétua do software Microsoft Project Stan-
dard na última versão disponível no mercado  .  O edital poderá ser obtido através 
de download do site da EMDEC, no endereço www.emdec.com.br (clicando no link 
“Licitações” e em seguida “Agenda de Licitações”) ou solicitado através do e-mail 
licitacoes@emdec.com.br. O credenciamento, a entrega e abertura dos envelopes será 
no dia  21/09/2018 às 9:30 horas.  Em: 03/09/2018. 
 

 DIVISÃO DE COMPRAS 

 FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA 
 MATA SANTA GENEBRA - FJPO 

 EXTRATO DE CONTRATO   
  PROCESSO ADMINISTRATIVO E-PROTOCOLO  N.º033-13/2018
 TERMO DE CONTRATO  N.º03/2018
 CONTRATANTE:  FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA
 CONTRATADA:IMPÉRIO SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - ME 
 CNPJ:14.394.512/0001-94 
 OBJETO :CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓ-
VEIS E IMÓVEIS NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - CAMPINAS/SP
 MODALIDADE:  PREGÃO PRESENCIAL N.º003/2018
 PRAZO DE VIGÊNCIA:12 (DOZE) MESES 
 VALOR TOTAL: R$ 33.000,00 (TRINTA E TRÊS MIL REAIS)  
 ASSINATURA: 01/09/2018 
 

 Campinas, 03 de setembro de 2018 
 EDSON ANTONIO LEITE 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA 
  

 EXTRATO DE CONTRATO   
  PROCESSO ADMINISTRATIVO E-PROTOCOLO  N.º113-24/2018
 TERMO DE CONTRATO  N.º 08/2018
 CONTRATANTE:  FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA
 CONTRATADA:RICOA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 
 CNPJ:09.133.857/0001-54 
 OBJETO :CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA O FORNECIMENTO DE 1(UM) CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA USO AGRÍCOLA, TAN-
QUE TIPO PIPA CAPACIDADE ÚTIL DE NO MÍNIMO 6.000 LITROS, MULTITAREFA, TIPO BOMBEIRO 
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