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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 EDITAL DE CHAMADA   
 A Secretária Municipal de Educação, faz saber ao servidor EDVALDO ADEMIR ALTE-
RO, matrícula 1116096, Agente de Apoio Operacional, que tendo sido verifi cado o seu não 
comparecimento, sem causa justifi cada, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, fi ca pelo 
presente Edital convidado a fazer prova de que seu afastamento se funda em motivo de 
força maior ou coação ilegal, sob pena de DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO, 
nos termos dos artigos 195 e 198, II, e § 1º, da Lei Municipal Nº 1.399/55 (Estatuto dos 
Funcionários Públicos). E para que não alegue ignorância, é expedido o presente Edital, que 
será publicado no Diário Ofi cial do Município por (03) três dias consecutivos. 

 Campinas, 30 de julho de 2013 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal De Educação 
  

 PORTARIA NAED NORTE N° 05/2013   
 A Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação/Núcleo de Ação Edu-
cativa Descentralizada da região NORTE, fundamentada na Portaria SME Nº 114, de 
30 de dezembro de 2010, na Resolução SME/FUMEC Nº 04/2007 de 18 de julho de 
2007, em seu art. 3º, Inciso III, na Resolução SME 23/2010 de 18 de novembro de 
2010, e no artigo 11, em seu Parágrafo Único, da Resolução SME nº 20/2013 de 26 de 
fevereiro de 2013, expede a seguinte Portaria:
 Art. 1°  Fica homologado o Adendo/Adequação ao Projeto Pedagógico das seguintes 
unidades educacionais municipais públicas de Educação Infantil abrangidas pela Rede 
Municipal de Ensino de Campinas.
- CEI "Adão Emiliano";
- CEI "Agostinho Páttaro";
- CEI "Bolinha de Mel";
- CEI "Christiano Osório de Oliveira";
- CEI "Profª Leonor Motta Zuppi";
- CEI "Maria Célia Pereira";
- CEI "Maria Lázara Duarte Gonçalves";
- CEI "Dr. Mário Gatti";
- CEI "Roberto Telles Sampaio";
CIMEI 38: CEI "Cônego Manoel Garcia" e CEI "Profª Maria Hermínia F. Magalhães";
CIMEI 40: CEI "Esperança do Amanhã" e CEI "Aparecida Cassiolato".
 Art. 2°  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a fevereiro de 2013. 

 Campinas, 07 de agosto de 2013 
 ROSELI MISSIOATO MARTINS MORAES DE MELLO 

 Representante Regional Da Secretaria Municipal De Educação 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 13/10/12759   
  INTERESSADA:  Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC.  AS-
SUNTO:  Tomada de Preços N.º 01/2013.  OBJETO:  Prestação de serviços de ma-
nutenção predial em edifi cações ocupadas pela Fundação Municipal para Educação 
Comunitária - FUMEC, com fornecimento de mão de obra, materiais e ferramentas.

 RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
A Comissão Permanente de Licitações da FUMEC, com fundamento na conclusão 
alcançada pela análise da documentação referente à qualifi cação técnica efetuada pelo 
Engenheiro Paulo Henrique Contrucci Garcia da Secretaria Municipal de Educação 
(fl s. 453 e 454v) e após pelas análises da qualifi cação econômico-fi nanceira (fl s. 455 a 
457), da regularidade fi scal e do Certifi cado de Registro Cadastral - CRC efetuada por 
esta comissão (fl . 458), decide-se por:
I) HABILITAR as empresas: WESTCOR PINTURAS INDUSTRIAIS E CONSTRU-
ÇÃO CIVIL LTDA e CAPITAL HUMANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA.
II) INABILITAR a empresa TESLA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., por 
deixar de apresentar Certidão de Registro Profi ssional de Engenheiro da área Civil 
ou arquiteto, responsável técnico da licitante, registrado no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, 
em vigência e por não comprovar capacidade técnico-profi ssional em seu Atestado 
técnico e respectiva CAT (Certidão de Acervo Técnico) apresentado, no que se refere 
os serviços mínimos de telefonia, desatendendo os subitens 6.2.3, 6.2.4. e 6.2.4.1, 
incorrendo no subitem 9.1.1 do edital.
III) FIXAR prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, nos termos do 
artigo 109, inciso I, alínea "a" da Lei Federal n° 8.666/93.
IV) COMUNICAR que, caso não haja interposição de recurso, a abertura dos envelo-
pes propostas das empresas habilitadas será realizada às 09h30min do dia 16/08/2013, 
na sala de reuniões da FUMEC situada na Rua Dr. Quirino nº 1562 - 2º andar - Edifício 
Aquarius - Centro.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Coordenadoria 
Administrativa e Financeira da FUMEC, situada na Rua Dr. Quirino nº 1562, 1º andar, 
Edifício Aquarius, Centro, Campinas, SP, no horário das 8h30min às 12h00min e das 
13h30min às 16h30min. 
 

 Campinas, 05 de agosto de 2013 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 FUMEC 
  

 PORTARIA FUMEC Nº 66/2013   
 A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições do seu cargo,
 RESOLVE 
Art. 1º Instaurar Sindicância Administrativa Investigatória para a regular apuração dos 
fatos narrados no protocolado 2013/10/18636.
Art. 2º Nomear os seguintes servidores para comporem a Comissão Sindicante:
- Fábio Alves Cremasco - matrícula 100104
- Giovana Alves - matrícula 10273
- Walmira Lange Alves Campos - matrícula 1188
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 01 de agosto de 2013 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Presidente Da FUMEC 
  

 HOMOLOGAÇÃO   
  Processo Administrativo:  2013/10/21731
 Interessada : FUMEC
 Assunto:  Pregão Presencial n° 13/2013

 Objeto : Registro de Preços de Serviço de Buffet para as atividades da FUMEC, no 
âmbito de Congressos, Seminários, Fóruns, Encontros, Conferências, Palestras, For-
maturas, Mostras e Premiações.
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe e em res-
peito aos ditames das Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/00, HOMOLOGO o Pregão 
Presencial nº 13/2013 referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços uni-
tários para os itens 01 (R$ 33,00) e 02 (R$ 26,00), ofertados pela empresa adjudi-
catária MANEQUINHO DE CAMPINAS ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA 
- EPP, CNPJ 74.254.624/0001-71.
Publique-se na forma da lei.
Encaminhe-se à Assessoria Jurídica da FUMEC para a lavratura da competente Ata 
de Registro de Preços  

 Campinas, 06 de agosto de 2013 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Presidente Da FUMEC 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Diretor 
  Protocolo: 2012/03/07608 
 Interessado: Luiz Cardoso de Siqueira 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal nº 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, 
Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes 
nos autos, reconheço o direito ao crédito tributário pago indevidamente, no valor de 
99,5570 UFIC - referente ao recolhimento da parcela 10/11 do IPTU, exercício 2011, 
emissão 01/2011, relativo ao imóvel nº 3452.61.07.0177.00000, tendo em vista que 
não houve o aproveitamento desse crédito na reemissão, ocorrida em 10/2011, nos 
moldes dos artigos 42 a 54 da precitada Lei Municipal nº 13.104/2007. Decido que a 
repetição do referido indébito tributário será processada pela forma de restituição, nos 
moldes dos artigos 165 ao 169 da Lei Federal nº 5.172/66 - CTN.

 Protocolo: 2012/03/07662 
 Interessado: Daniel da Silva Ruivo 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal nº 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, 
Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes 
nos autos, reconheço o direito ao crédito tributário pago indevidamente, no valor de 
132,2289 UFIC - referente ao recolhimento da parcela 10/11 do IPTU, exercício 2011, 
emissão 01/2011, relativo ao imóvel nº 3452.33.53.0073.00000, tendo em vista que 
não houve o aproveitamento desse crédito na reemissão, ocorrida em 10/2011, nos 
moldes dos artigos 42 a 54 da precitada Lei Municipal nº 13.104/2007. Decido que a 
repetição do referido indébito tributário será processada pela forma de restituição, nos 
moldes dos artigos 165 ao 169 da Lei Federal nº 5.172/66 - CTN.

 Protocolo: 2013/03/05202 
 Interessado: JOAO CARLOS CARREIRO 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigos 3º e 45, da Lei Municipal 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, 
Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes 
nos autos, reconheço o direito ao crédito tributário pago indevidamente no valor de 
39,8144 UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 01/11, relativo ao IPTU/
Taxas Imobiliárias exercício 2013, emissão 01/2013 (cancelado por recálculo), do 
código 3262.42.68.0273.01001, não consideradas no momento do recálculo deste 
exercício, nos moldes dos artigos 42 a 54 da precitada Lei Municipal 13.104/2007. 
Decido que a repetição do referido indébito tributário será processada pela forma de 
aproveitamento de crédito, utilizando o valor para quitação da(s) parcela(s) 10/10 e 
redução da parcela 09/10 do IPTU/Taxas Imobiliárias de 2013, emissão 02/2013, lan-
çado para o mesmo imóvel, nos moldes dos artigos 55 e 56 da precitada Lei Muni-
cipal 13.104/2007 e artigo 38 do Decreto Municipal 16.274/2008. Fica autorizada a 
C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do art. 
42 da Lei 13.104/2007, caso após o procedimento seja apurado crédito residual e não 
haja outros débitos exigíveis em nome do contribuinte.

 Protocolo: 2013/03/05215 
 Interessado: FABIO LUIZ DE ARAUJO FILHO 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigos 3º e 45, da Lei Municipal 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, 
Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constan-
tes nos autos, reconheço o direito ao crédito tributário pago indevidamente no va-
lor de 26,9410 UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 02/11, relativo ao 
IPTU/Taxas Imobiliárias exercício 2013, emissão 01/2013 (cancelado por recálculo), 
do código 3461.24.49.0117.01001, não consideradas no momento do recálculo deste 
exercício, nos moldes dos artigos 42 a 54 da precitada Lei Municipal 13.104/2007. 
Decido que a repetição do referido indébito tributário será processada pela forma de 
aproveitamento de crédito, utilizando o valor para quitação da(s) parcela(s) 10/10 e 
redução da parcela 09/10 do IPTU/Taxas Imobiliárias de 2013, emissão 02/2013, lan-
çado para o mesmo imóvel, nos moldes dos artigos 55 e 56 da precitada Lei Muni-
cipal 13.104/2007 e artigo 38 do Decreto Municipal 16.274/2008. Fica autorizada a 
C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do art. 
42 da Lei 13.104/2007, caso após o procedimento seja apurado crédito residual e não 
haja outros débitos exigíveis em nome do contribuinte.

 Protocolo: 2013/03/05225 
 Interessado: EMANUEL SOARES TAVARES 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigos 3º e 45, da Lei Municipal 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, 
Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes 
nos autos, reconheço o direito ao crédito tributário pago indevidamente no valor de 
222,4244 UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 01 a 11/11, relativo ao 
IPTU/Taxas Imobiliárias exercício 2013, emissão 01/2013 (cancelado por recálculo), 
do código 3262.22.38.0533.01059, não consideradas no momento do recálculo deste 
exercício, nos moldes dos artigos 42 a 54 da precitada Lei Municipal 13.104/2007. 
Decido que a repetição do referido indébito tributário será processada pela forma de 
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