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seguintes documentos, a serem anexados no sistema LAO, no prazo de 20 (vinte) dias:
- Apresentar contrato de destinação ambientalmente adequada dos resíduos perigosos 
ou CADRI válido;
- Atualizar a listagem de máquinas e equipamentos na aba correspondente do sistema 
e o layout, de modo a incluir 03 máquinas de pré-forma;
- Atualizar as abas “resíduos sólidos” e “disposição fi nal” do sistema, de modo a dis-
criminar detalhadamente cada resíduo sólido gerado no processo produtivo (borra de 
solda, terminais, entre outros) .
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.

 Solicitação LAO:  2018000814    
 Interessad o:  LE MASTER FERRAMENTARIA E METÁLICA EIRELI ME 
  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:
- Atualizar a listagem de máquinas e equipamentos na aba correspondente do sistema e o 
 layout , de modo a incluir 02 retífi cas planas e 01 furadeira de bancada;
- Atualizar as abas “resíduos sólidos” e “disposição fi nal” do sistema, de modo a acrescentar 
os resíduos de nylon;
- Apresentar os comprovantes da destinação ambientalmente adequada dos resíduos de 
nylon;
- Corrigir as abas do sistema “resíduos sólidos” e “disposição fi nal”, de modo a constar os 
mesmos resíduos em ambas.
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, 09 de maio de 2019 
 ENGª CARLA DE SOUZA CAMARNEIRO 

 Engenheira Ambiental - Matrícula:123.880-9 
  

 JUNTA ADMINISTRATIVA DE VALORAÇÃO 
AMBIENTAL 

 Comunique-se 
  Protocolo: 2017/10/35552
Interessado: SVDS
Autuado:Paioça do Caboclo EIRELLI 
Comunicamos o resultado da análise das alegações fi nais apresentadas sobre o PTO 
07/2019-JAVA com o resultado de NÃO ACOLHIMENTO.
O processo seguirá o procedimento defi nido pela JAVA com o consequente detalhamento 
das ações compensatórias e a futura proposição de minuta do instrumento jurídico para a 
fi nal reparação do dano ambiental.
 

 Campinas, 09 de maio de 2019 
 RICARDO MOREIRA CASETTA 

 Relator da JAVA 

 JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
 CONVOCAÇÃO 

 A Presidente da Junta Administrativa de Recursos no 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 2017 e Portaria nº 88.115/2017.
 DATA : 23/05/2019
 HORÁRIO : das 10h00 às 12h00
 LOCAL : Av. Anchieta, nº 200, 16º andar - Sala de Atendimento da Secretária do 
Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Protocolados a serem julgados:
 -   Protocolo nº   2016  .10.  46057 
 Int  eressado  :  Coordenadoria de Fiscalização Ambiental 
 Autuado: Ciandres Comércio de Produtos Alimentícios Ltda ME 

 -   Protocolo nº 201  7  /10/  38726 
 Int  eressado  :   Lilian Aveniente Moreira Valente - ME 

 -   Protocolo nº 2018/10/  1187 
 Int  eressado  :   RDA Comércio de Artigos de Papelaria EIRELI - ME 

 -   Protocolo nº 2018/10/  21277 
 Int  eressado  :   Eco Ambiental Engenharia e Consultoria 
 Autuado: Oliveira Lima Empreendimentos e Construções Ltda 
 

 Campinas, 09 de maio de 2019 
 ANDREA CRISTINA DE O. STRUCHEL  

 Presidente da Junta Administrativa de Recursos 

 COMDEMA / CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
CADASTRAMENTO DE ENTIDADES INTERESSADAS 

EM COMPOR O COMDEMA NAS VAGAS 
REMANESCENTES PARA O ANO DE 2019    

 Ficam as Entidades interessadas, regularmente constituídas e representativas, 
dos segmentos abaixo indicados CONVOCADAS a se cadastrarem na Secretaria-
-Executiva do Conselho Municipal de MeioAmbiente de Campinas (COMDE-
MA) , no período entre os dias 10 de maio de 2019 a 10 de junho de 2019, para 
poderem participar do processo de escolha de seus representantes para um man-
dato até dezembro de 2019, nos termos da Lei Municipal nº 10.841/01, do Decreto 
Municipal nº 19.176 de 13 de junho de 2016 que dispõe sobre o Regimento In-
terno do Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMDEMA - Campinas. Há 
duas vagas disponíveis para cada uma das quatro Macrozonas adiante indicadas, 
sendo uma como representante Titular e a outra para Suplente. Entidades: Asso-
ciações de Moradores de Bairros do município de Campinas das Macrozonas 01, 
02, 03 e 07, e uma única vaga como representante Suplente para a Macrozona 04, 
sendo que em caso de ausência de associações de moradores serão aceitas entida-
des comunitárias. Os interessados deverão apresentar seus respectivos requeri-
mentos cadastrais junto ao PROTOCOLO GERAL da Prefeitura Municipal de 
Campinas na Anchieta nº 200 - (Paço Municipal) , andar térreo, no horário de 
08h00 a 17h00 de segunda a sexta-feira, regularmente endereçados à Secretaria 
Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Secretaria-
-Executiva do COMDEMA, munidos dos seguintes documentos: 1) Requerimen-
to assinado pelo representante legal da entidade, indicando por qual segmento 
pretende concorrer; 2) Cópia RG do signatário (sem necessidade de autentica-
ção) ; 3) Estatuto Social registrado pelo cartório competente (sem necessidade 
de autenticação) ; 4) Ata de eleição da diretoria atual da entidade, igualmente 
registrada (sem necessidade de autenticação) e 5) Cartão de CNPJ (sem neces-

sidade de autenticação) . O COMDEMA tem caráter deliberativo no âmbito de 
sua competência legal, e tem o objetivo de promover a participação organizada 
da sociedade civil no processo de discussão e definição da Política Ambiental, em 
questões referentes à preservação, conservação, defesa, recuperação reabilitação 
e melhoria do meio ambiente natural e construído no município de Campinas. 
Nele há representação do Poder Executivo Municipal, organizações representati-
vas da população, sindicatos, bem como de entidades do segmento técnico-profis-
sional, empresarial, instituições científicas e organizações não governamentais de 
cunho ambiental, com sede no município. Os representantes serão eleitos poste-
riormente em Assembleia, podendo participar da mesma as entidades habilitadas 
junto a Secretaria-Executiva do Conselho. O presente Edital receberá inscrições 
das demais entidades interessadas em compor o COMDEMA, independente do 
segmento, para eventuais vagas a serem disponibilizadas no decorrer do Biênio 
2018/2019 em decorrência de desistências. 

   CRONOGRAMA
DATA ATIVIDADES

10/05/2019 PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO INÍCIO 
DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES

10/06/2019 FIM DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES

12/06/2019
PUBLICAÇÃO DAS ENTIDADES DEFERIDAS E INDEFERIDAS PELA SECRETARIA 
EXECUTIVA, COM JUSTIFICATIVA NO CASO DE INDEFERIMENTO INÍCIO DO 
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO PELAS ENTIDADES INDEFERIDAS

17/06/2019 FIM DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PELAS ENTIDADES 
INDEFERIDAS

20/06/2019
PUBLICAÇÃO DOS RECURSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS, COM JUSTIFICA-
TIVA NO CASO DE INDEFERIMENTO CONVOCAÇÃO NO DOM DA ASSEMBLEIA 
DE ELEIÇÃO DAS ENTIDADES REGULARMENTE APROVADAS PARA CADASTRO 
NO COMDEMA

26/06/2019 ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DE ENTIDADES REGULARMENTE CADASTRADAS

 Campinas, 09 de maio de 2019 
 CARLOS ALBERTO GREGIO DE OLIVEIRA 

 Coordenador Executivo de Suporte aos Conselhos e Fundos Municipais 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR   
 Decreto 18050 / 2013

De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de 
nº  2019/25/ 1301 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal 
nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico a certifi co a emissão de inteiro teor 
do protocolo  nº 2018.00000545-62  formulado pelo (a) Sr./ (Srª) .  APARECIDA 
CONCEIÇAO PACHECO.  requerente deverá retirar a certidão requisitada no 
Setor de Expediente do Camprev
 

 Campinas, 09 de maio de 2019 
 ANDERSON CARLOS DOS SANTOS 

 DIRETOR PREVIDENCIÁRIO 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - Rua Dr. Salles Oliveira, nº 
1.028, Vila Industrial, Campinas/SP, comunica que se encontra aberto o Pregão Eletrôni-
co nº 007/2019, protocolo nº 140/2018 -  Contratação de empresa para o fornecimento 
de tinta à base de resina acrílica, destinadas à sinalização viária horizontal, forneci-
das separadamente das microesferas de vidro, conforme ABNT NBR 11862:2012.  O 
edital poderá ser obtido através de download nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.
emdec.com.br (clicando no link “Licitações” e em seguida “Agenda de Licitações”) ou 
solicitado através do e-mail licitacoes@emdec.com.br.  A abertura das propostas ocorre-
rá às 9h15min do dia 23/05/2019. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 
9h30min do dia 23/05/2019.  Em: 09/05/2019.  

 DIVISÃO DE COMPRAS   
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - Rua Dr. Salles Oliveira, nº 
1.028, Vila Industrial, Campinas/SP, comunica que se encontra aberto o Pregão Eletrônico 
nº 008/2019, protocolo nº 104/2019 -  Contratação de empresa para confecção e forneci-
mento de talões de Estacionamento Rotativo Regulamentado (Zona Azul).  O edital po-
derá ser obtido através de download nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.emdec.com.
br (clicando no link “Licitações” e em seguida “Agenda de Licitações”) ou solicitado atra-
vés do e-mail licitacoes@emdec.com.br.  A abertura das propostas ocorrerá às 9h15min 
do dia 24/05/2019. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 9h30min do dia 
24/05/2019.  Em: 09/05/2019.
 

 DIVISÃO DE COMPRAS   
  

 COMUNICADO   
 A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A comunica que se encontra pu-
blicado em seu site www.emdec.com.br o  ESCLARECIMENTO nº 01  referente ao Pregão 
Eletrônico nº 006/2019, protocolo nº 129/2018 -  Contratação de empresa para prestação 
de serviço no fornecimento e suporte técnico para desktops, projetores, kits de teclados 
e mouse sem fio, leitores e gravadores de CD e DVD, notebooks e suíte de aplicativos 
e colaboração, em regime de locação, abrangendo os devidos sistemas operacionais e 
suíte de aplicativos em sua última versão disponível.  Em: 09/05/2019  

 DIVISÃO DE COMPRAS 

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

 CERTIDÃO DE INTEIRO E PARCIAL TEOR   
 De acordo com a solicitação formulada pelo (a) Sr (a) LILIAN CRISTINA DAS NEVES 
por meio do protocolado nº 2019/10/9956, decido pelo  deferimento integral  da Certidão do 
protocolado 2019/10/5363, nos termos do Decreto nº 18.050 de 01/08/2013.
 

 Campinas, 09 de maio de 2019 
 DR. MAURO JOSÉ SILVA ARANHA 

 Diretor Adm. e Finan. da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 
  


