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Aos

Diretores, ATDs e ATUs das Unidades e Órgãos

Assunto: Troca dos cartões de abastecimento de combust́ıvel

Prezados(as),

O contrato atual de abastecimento de combust́ıveis e óleos lubrificantes dos véıculos e máquinas

da Universidade encerra-se em 29/09/2021.

Já estamos preparados para a transição da nova empresa contratada e, para isto, realizaremos

a troca dos cartões de abastecimento.

Convocamos, portanto, todas as Unidades e Órgãos que possuem cartões em seu poder para

que enviem um representante à Diretoria de Transportes da DGA para retirar os novos cartões.

Os cartões atuais são válidos até 29/09/2021 e, a prinćıpio, podem continuar em poder dos

usuários, perdendo a validade após essa data.

Os novos cartões poderão ser utilizados somente a partir de 30/09/2021.

Informamos que o posto de combust́ıvel mais próximo ao Campus de Campinas, Posto Ipiranga,

localizado na Avenida Dr. Romeu Tortima, 1541, ainda não está credenciado. Já solicitamos

que a empresa contratada providencie o credenciamento deste posto num prazo de 30 dias e,

por enquanto, não será posśıvel sua utilização; os pagamentos lá serão bloqueados a partir de

30/09/2021. Comunicaremos imediatamente quando o posto for credenciado.

De todo modo, a Prime Benef́ıcios - nova empresa contratada - possui postos de abastecimento

credenciados por todo o páıs, inclusive nas áreas localizadas num raio de 5km de cada campus da

Unicamp.

Para demais informações a respeito da rede de postos credenciados, sugerimos a consulta ao

seguinte endereço eletrônico antes de realizar os abastecimentos:

https://primebeneficios.com.br/Estabelecimentos/

Atenciosamente,

Charles A. R. Almeida

Coordenador de Serviços de Transportes
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