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 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 HOMOLOGAÇÃO PARCIAL E AUTORIZAÇÃO DE 
DESPESA   

  Processo Administrativo nº  14/10/36.167.
 Interessada : FUMEC
 Assunto:  Pregão Presencial n° 29/2014
 Objeto:  Aquisição de material de limpeza para utilização das unidades da FUMEC/
CEPROCAMP . 
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, inexistindo 
recursos pendentes e a adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto do referido pregão, para 
os itens  15,  16, 17, 18, 19, 24, 26, 29, 30 e 31,  em atendimento aos ditames das Leis 
Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e demais legislações pertinentes, resolvo:
 1.HOMOLOGAR PARCIALMENTE  o Pregão Presencial n° 29/2014 pelos valores 
unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas empresas
 . RODRIGO TONELOTTO -  CNPJ  02.514.617/0001-50 , itens nºs 15 (R$ 4,00), 18 
(R$ 1,12), 29 (R$ 7,50), 30 (R$ 9,30) e 31 (R$ 3,85);
 . SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES -  CNPJ  01.989.200/0001-81,  item nº 19 (R$ 87,25);
.  DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA  - CNPJ  53.603.064/0001-43 , 
itens nº 16 (R$ 2,96), 17 (1,08) e 24 (R$ 2,38).
 . ML DA SILVEIRA - ME  -  CNPJ  08.974.329/0001-65,  item nºs 26 (R$ 0,80).
 2.AUTORIZAR  a despesa, referente aos itens acima, no valor de  R$ 24.768,75 (vin-
te e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos/) , 
sendo em favor de  RODRIGO TONELOTTO -  CNPJ  02.514.617/0001-50 , o valor 
de  R$ 17.074,00 (dezessete mil, setenta e quatro reais),  em favor de  SILVANA 
BAIOCCHI GONÇALVES -  CNPJ  01.989.200/0001-81 , o valor de  R$  1.308,75 
(um mil, trezentos e oito reais e setenta e cinco centavos) , em favor de  DARQUI-
MA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA  - CNPJ  53.603.064/0001-43 , o valor 
de  R$  4.786,00 (quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais)  e em favor de  ML DA 
SILVEIRA - ME  -  CNPJ  08.974.329/0001-65  - CNPJ  53.603.064/0001-43 , o valor de 
 R$  1.600,00 (trezentos e vinte reais) , devendo ser oneradas a dotação orçamentárias 
do presente exercício.
60.404.12.366.1084.4346. 339030 FR 01.220.000;
60.401.12.363.1083.4345. 339030 FR 01.200.000;
60.402.12.122.1085.4344. 339030 FR 01.220.000.
Publique-se na forma da lei. Após, à Coordenadoria Administrativa e Financeira da 
 FUMEC  para as demais providências. 

 Campinas, 04 de dezembro de 2014 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER  

 Presidente da FUMEC 
  

 HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA   
  Processo Administrativo nº  14/10/47.180.
 Interessada : FUMEC
 Assunto:  Pregão Presencial n°32/2014
 Objeto  Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle 
sanitário integrado no combate a pragas urbanas, com ênfase em controle de pombos, 
incluindo: desalojamento dos espécimes, desinsetização e serviço de limpeza da área 
infestada das unidades da  FUMEC/CEPROCAMP   
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, inexistindo 
recursos pendentes e a adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto do referido pregão, em 
atendimento aos ditames das Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e demais legisla-
ções pertinentes, resolvo:
 1.HOMOLOGAR  o Pregão Presencial n° 32/2014, referente ao objeto em epígrafe , 
 com o preço total entre parênteses para os itens indicados, ofertado pela empresa:
 SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME , CNPJ  14.213.43/0001-60 - (R$ 22.000,00)
 2.AUTORIZAR  a despesa em favor de S IME PRAG DO BRASIL LTDA ME , 
CNPJ  14.213.43/0001-60 , no valor de R$  22.000,00 (vinte e dois mil reais),  devendo 
ser oneradas as dotações orçamentárias abaixo do presente exercício no valor de R$ 
7.333,34 (sete mil e trezentos e trinta e quatro reais), e o restante onerar dotação do 
exercício subsequente:
60.401.12.363.1083.4345.339039 FR 01.200.000;
60.404.12.366.1084.4346.339039 FR 01.220.000; 
Publique-se na forma da lei. Após, à Coordenadoria Administrativa e Financeira da 
 FUMEC  para as demais providências.
 

 Campinas, 04 de dezembro de 2014 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER  

 Presidente da FUMEC 
  

 COMUNICADO FUMEC/CEPROCAMP N º 40/2014 
 SESSÃO DE ATRIBUIÇÃO Nº 24/2014  

A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições do seu cargo,  COMUNICA  que, no dia e no horário estabelecido 
no ANEXO ÚNICO, será realizada no  CEPROCAMP , localizado na Av. 20 de no-
vembro n.º 145, Centro, Campinas, a  Sessão de Atribuição  deComponente Curricu-
lar do Curso Técnico em Enfermagem, conforme EDITAL FUMEC/CEPROCAMP 
Nº 01/2013, publicado em Diário Ofi cial do Município de 28 de fevereiro de 2013, 
PRORROGADO conforme Expediente despachado pela Sra. Secretária Municipal de 
Educação, DOM de 20/03/2014.
 1 .Ficam  CONVOCADOS  os candidatos inscritos nos EIXOS abaixo relacionado, 
classifi cados no Processo Seletivo para Formação de Cadastro, para interessados 
em ministrar atividades docentes nos Componente Curricular do Curso Técnico em 
Enfermagem, classifi cados conforme EDITAL FUMEC/CEPROCAMP Nº 01/2013, 
publicado no Diário Ofi cial do Município de 01 de julho de 2013, PRORROGADO 
conforme Expediente despachado pela Sra. Secretária Municipal de Educação, DOM 
de 20/03/2014, para a Sessão de Atribuição de Componente Curricular do Curso Téc-
nico em Enfermagem, obedecendo rigorosamente à ordem de classifi cação no EIXO.
 2.  O candidato poderá utilizar até 15 minutos para realizar sua escolha.
 3.  O valor da hora/aula será de R$ 30,00.
 4.  No ato da atribuição o candidato deverá:
 4.1.  Apresentar original e entregar 1 (uma) cópia simples dos seguintes documentos:
 4.1.1.  RG; 
 4.1.2 . CPF; 
 4.1.3.  O candidato deverá também apresentar a carteira do COREN;
 4.1.4.  2 (duas) cópias simples, dos títulos acadêmicos e/ou experiência docente e/
ou experiência empresarial utilizados como requisitos para a realização da Inscrição.
 4.1.5.  2 (duas) cópias simples dos títulos de pós-graduação.
 4.1.6.  O candidato deverá apresentar original e cópia simples do certifi cado de licen-
ciatura obtida em curso de Graduação em Enfermagem ou Especialização em Do-
cência do Ensino Técnico ou em Programas Especiais de Formação Pedagógica ou a 

Declaração de estar matriculado em Programas Especiais de Formação Pedagógica.
 4.2.  Declarar no ato da atribuição sua situação de acúmulo de cargo ou função em 
órgão público Federal, Estadual ou Municipal. 
 4.3.  A acumulação remunerada de 2 (dois) cargos ou funções públicas, nos termos 
do artigo 37 da Constituição Federal e Resolução SME/SMRH 01/2009 poderá ser 
exercida desde que o somatório das cargas horárias dos cargos/funções, não exceda o 
limite de 64 horas e haja compatibilidade de horários, consideradas também as horas 
destinadas a reunião pedagógica.
 5.  No ato da atribuição, o candidato não poderá estar em Licença para Tratamento de 
Saúde.
 6.  Será considerado desistente de cada sessão de atribuição o candidato que:
 6.1.  Não comparecer à convocação publicada no Diário Ofi cial do Município.
 6.2.  Comparecer no ato da atribuição e declinar de seu direito de escolha.
 7.  A atribuição de aulas será iniciada obrigatoriamente pelos candidatos classifi cados 
na FAIXA I.
 8.  A FUMEC/CEPROCAMP, sempre que necessário durante o período letivo realizará 
atribuições internas, convocando os professores já contratados pela FUMEC/CEPRO-
CAMP, que poderão ampliar a carga horária, no máximo até 45 horas/aula semanais, 
tendo como opção de escolha os Componentes Curriculares do Curso Técnico em 
Enfermagem e/ou os cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores ou 
Qualifi cação Profi ssional.
 9.  Nos termos da legislação vigente, será convocado, por EIXO/FAIXA, o primeiro 
candidato classifi cado na lista Geral de Classifi cação Final, seguido do primeiro can-
didato classifi cado na lista de Classifi cação de Candidatos Defi cientes, seguindo-se, 
de forma alternativa, até que se esgote a lista de candidatos defi cientes para seguimen-
to da convocação unicamente pela lista de Classifi cação Final.
 10.  O Componente Curricular do Curso Técnico em Enfermagem será atribuído por 
procuração simples, sem registro em cartório, apresentando no ato da Atribuição, do-
cumento de identidade com foto do procurador e os documentos do candidato exigidos 
no item  4.1  do presente Comunicado.
 11.  O candidato assumirá total responsabilidade pela escolha realizada por seu procu-
rador, arcando com as consequências de eventuais erros de seu representante.
 12 . A sessão de atribuição será iniciada pelos candidatos classifi cados na FAIXA I.
 13.  Se o Componente Curricular do Curso Técnico em Enfermagem, não for atribuído, 
a próxima atribuição será iniciada a partir do primeiro classifi cado na FAIXA I.
 14.  Será vedada a atribuição por fax, correio ou outro meio de comunicação.
 15.  Fica vedada atribuição de aulas no semestre vigente ao candidato que tenha de-
sistido total ou parcialmente de suas aulas, exceto ao professor que assuma projetos 
pedagógicos da FUMEC/CEPROCAMP.
 16.  Fica vedada a troca entre os docentes de Turmas ou Componentes Curriculares de 
aulas atribuídas nas sessões ofi ciais de atribuição de aula, qualquer que seja o motivo 
alegado, sem análise prévia e parecer da comissão de atribuição de aulas da FUMEC/
CEPROCAMP.
 17.  A FUMEC/CEPROCAMP acompanhará e avaliará permanentemente o desempe-
nho pedagógico e a postura profi ssional do candidato contratado, fazendo registros e 
encaminhamentos ao órgão competente para as medidas cabíveis.
 17.1.  O candidato deverá participar dos Conselhos de Módulo e reuniões pedagógicas 
que serão realizados pela FUMEC/CEPROCAMP. 
 17.2  O Professor contratado obriga-se a estar ciente e declara expressa e tacitamente 
anuir aos termos do Projeto Pedagógico, Regimento Escolar, normas relacionadas à 
FUMEC/CEPROCAMP e demais legislações pertinentes.
 18.  Os casos de atribuição de aulas, não previstos neste Edital serão resolvidos pela 
Comissão de atribuição de aulas à luz da legislação vigente.

ANEXO ÚNICO 
DIA HORA EIXO ENFERMAGEM

10/12/2014 9 H TURMA 4 – TARDE – AÇÕES DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA –
ESPECIFICO – DEZ. - 15 (3H/A) E 17 (2H/A).

 

 Campinas, 05 de dezembro de 2014 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 CONCURSO PÚBLICO - GERAL 
 EDITAL Nº 02/2014 

 A Presidente da FUMEC/CEPROCAMP, no uso das atribuições de seu cargo, torna 
pública, por meio do presente Edital, o resultado da análise dos pedidos de ISENÇÃO 
do pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o Edital de Abertura 02/2014.
De acordo com o Edital 02/2014:
1. Caso a solicitação tenha sido deferida, o candidato deverá confi rmar sua inscrição 
até o dia 09
de dezembro de 2014 via internet, em formulário específi co, conforme os procedimen-
tos estabelecidos na sequência:
a) acessar o endereço eletrônico da instituição - www.caipimes.com.br - durante o 
período de inscrição determinado, através dos links disponibilizados para o certame e 
efetuar a confi rmação da sua inscrição na condição de candidato isento do pagamento 
da taxa de inscrição;
b) imprimir o comprovante de inscrição como candidato isento.
2. O interessado que tiver seu pedido de isenção de taxa de inscrição deferido e não 
efetuar a confi rmação da inscrição na forma estabelecida não terá a inscrição efetivada.
3. Caso a solicitação tenha sido indeferida, o candidato poderá garantir a sua partici-
pação no Concurso Público, acessando o endereço eletrônico www.caipimes.com.br, 
gerando o boleto e efetuando o pagamento da taxa de inscrição, conforme instruções 
disponibilizadas na forma estabelecida no Edital.
4. O candidato que não proceder como estabelece o Edital 02/2014, não terá a inscri-
ção efetivada.

INSCRIÇÕES DEFERIDAS
INSCRI-

ÇÃO NOME DOCUMEN-
TO

CÓDI-
GO CARGO

151175 ADALBERTO HONORIO DA SILVA 155652564 031 AGENTE ADIMINSTRATIVO
150260 AGNALDO FAUSTINO DOS SANTOS 330290198 031 AGENTE ADIMINSTRATIVO
150914 ALEXANDRE ALVES 23433318-2 033 CONDUTOR DE VEÍCULOS
151523 ALEXANDRE COPIANO VASQUES 256609068 036 PROCURADOR
151624 AMANDA SCOMPARIM PORT 38338283X 031 AGENTE ADIMINSTRATIVO
151296 ANDREA CRISTINA DA COSTA 264907310 031 AGENTE ADIMINSTRATIVO

150299 ANNA CAROLINA DELFINO HIPOLITO 
DE MORAES 342928600 031 AGENTE ADIMINSTRATIVO

150566 BEATRIZ ADRIANA BORGES 47626411X 031 AGENTE ADIMINSTRATIVO

lucas.pavanello
Realce


