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instalação de benheiros químicos no valor aproximado de R$ 1000,00
Participação na Feira de Eventos EBS - Ela é uma feira especifi ca do mercado de 
eventos que reúne destinos, espaços e fornecedores, será realizada nos dias 26 e 27 
de Março no Centro de Convenção Frei Caneca, e é uma das metas nossas de atração 
de investimentos e teremos um stand do departamento de turismo da Prefeitura Mu-
nicipal de Campinas de 9m2. Valor aproximado da contratação do stand R$ 8000,00 
Participação no 14º Salão São Paulo de Turismo - é uma feira especifi ca voltado ao mercado 
Paulista será realizada nos dias 24 a 26 de Março no Centro de Convenção São Luiz, tere-
mos um stand do departamento de turismo da Prefeitura Municipal de Campinas de 9m2. 
Valor aproximado da contratação do stand R$ 8000,00
Participação no 12º Feiratur. Feira Nacional de Turismo Rural, - é uma feira especifi ca 
voltado ao mercado rural e queremos divulgar o potencial nesta área de nossa cidade, ela 
será realizada nos dias 16 a 18 de Outubro no Parque da Agua Branca, teremos um stand do 
departamento de turismo da Prefeitura Municipal de Campinas de 6m2. Valor aproximado 
da contratação do stand R$ 8000,00
Realização da contratação da Empresa M.A.F.V. Zaltsman CNPJ 15.002.301/0001-21, 
representante legal do artista Neguinho da Beija-Flor, para realizar 01 (uma) apresen-
tação artística no evento Abertura do Carnaval 2015, no dia 13 de fevereiro de 2015. 
O Neguinho da Beija-Flor é um cantor referência no meio carnavalesco e irá gerar 
movimentação no cenário cultural e turístico da cidade. A previsão de publico é de 40 
mil pessoas. O valor total é de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo que o valor do 
cachê está compatível com o valor de mercado. Toda programação é coordenada pela 
Secretaria de Cultura e estaria sendo feito em parceria com turismo. 
Realização da contratação da empresa Dujoka Produções Artísticas Ltda - ME, CNPJ 
nº: 07.346.590/0001-58, representante legal do artista CECEU MUNIZ que tem um 
reconhecimento nacional e, como o objetivo do Carnaval 2015 é atrair o maior número 
de público ao carnaval, e ele certamente deverá atrair um grande público seguidor de 
trio elétrico. Ele irá se apresentar no evento Carnaval 2015 de Campinas, nos dias 14, 
15, 16 e 17 de fevereiro de 2015, nos bairros Vida Nova, Campo Grande, Campo Belo 
e São Marcos/San Martin para um publico de 3000 pessoas por noite. O valor unitário 
de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), totalizando R$ 168.000,00 (cento e ses-
senta e oito mil reais), incluindo todos os custos com produção, taxas e tributos, e esta 
sendo feito em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura.
Reiterando que será feita a Produção de material gráfi co através de nossa ata de regis-
tro de preço para guias e foulder dos atrativos turísticos, estão em produção e sendo 
feitos Mata de Santa Genebra, Mercado Municipal , Feira de Artesanato do Centro de 
Convivencia, CCLA, Museu Carlos Gomes, Museu Campos Sales, Pinacoteca e Bi-
blioteca Dr Cesar Bierrenbach, Torre do Castelo, Estação Cultura, Escola de Cadetes 
do Exercito, Livreto Sousas e Joaquim Egídio, Nova impressão do Livreto das 7 mara-
vilhas, Nova Impressão do Turismo Rural e Turismo Afro e ainda um livreto Roteiros 
de Campinas. Todos os materiais que serão produzidos são para uso nos Postos de 
Informação Turística e para distribuição em Feiras de turismo que iremos participar. 
Valor estimado R$ 40.000,00
Parceria com Aviesp - Associação das Agencias de Viagens independentes do Interior Paulista 
que é a mais importante entidade representativa do setor turístico no interior de São Paulo, se-
riam feitas varias ações visando o incremento da atividade turística para a Cidade de Campinas e 
promover o fortalecimento da imagem da cidade como destino turístico nacional e internacional 
e apresentação da cidade em eventos realizados pela associação ao mercado que faz a distribui-
ção dos produtos turísticos. Estes objetivos seriam cumpridos através da participação em uma 
feira voltada ao mercado de agentes de viagens a ser realizada em parceria contando com stand 
da cidade e tendo Campinas como cidade anfi triã do evento, outra ação Seminario de Turismo a 
realizar-se em Campinas para qualifi cação dos agentes de viagens. Alem disso seria feito um pro-
jeto de qualifi cação voltado a taxistas, agentes de viagens e demais trabalhadores de turismo vi-
sando o receptivo da cidade de campinas. A parceria terá um valor aproximado de R$ 450.000,00
Após cada apresentação de custos estimados e ações a serem apoiadas acima descritas foi 
feita a votação e deliberou neste caso, por unanimidade a aprovação de todas as despesas 
descritas. Por fi m, a palavra foi concedida àqueles que dela quisessem fazer uso, não exis-
tindo manifestações, a diretora de turismo encerrou esta reunião, que foi lavrada na presente 
ata, lido este instrumento assinam.
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  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 CONVOCAÇÃO   
  PREGÃO PRESENCIAL  nº   029/2014  -  PROCESSO ADMINISTRATIVO  nº 
14/10/36.167. -  Objeto:  Aquisição de material de limpeza para utilização das unidades da 
 FUMEC/CEPROCAMP 
Convocamos as empresas interessadas a comparecer para a retomada da sessão pública do 
Pregão em epígrafe, que será realizada no dia  28/01/2015  às  09 horas  na sala de Reunião 
da  FUMEC  situada à Rua Doutor Quirino, 1562-2º andar- Centro - Campinas - SP, para 
retomada da sessão para divulgação da análise das amostras, declaração defi nitiva dos ven-
cedores e demais providências.
Informo ainda, que após a análise das amostras apresentadas foram classifi cadas as melho-
res propostas dos itens:  14 e 22 . Foram desclassifi cadas as melhores propostas dos itens:  20 ,  
21  e  28  (Amostras não entregues) e  25  (Amostra Reprovada).
Este aviso será publicado no Diário Ofi cial do Município de Campinas e no site da FUMEC: 
www.fumec.sp,gov.br 

 Campinas, 22 de janeiro de 2015 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER  

 Presidente da FUMEC 
  

 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO   
  Processo Administrativo nº  14/10/55.720.
 Interessada : FUMEC
 Assunto:  Pregão Presencial n° 33/2014
 Objeto:  Registro de Preços de serviços de locação de infraestrutura e equipamentos 
(Sistemas de iluminação, sistema de sonorização, palco, tendas e telas de projeção), 
com fornecimento de material, para os eventos a serem realizados ou apoiados pela 
FUMEC/CEPROCAMP.
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, tendo exis-
tindo intenção de recursos, porém, decorrente de prazo legal sem apresentação do 
mesmo, levando em conta as manifestações da Assessoria Jurídica e do pregoeiro, do 
objeto do referido pregão e  em atendimento aos ditames das Leis Federais nº 10.520/02 
e 8.666/93 e demais legislações pertinentes e, ainda, diante de nova redução de valor 
dos serviços a que se comprometeu a Adjudicatária  PIAF PROD. ART. EV. E LO-
CAÇÕES LTDA- EPP  CNPJ  04.896.211/0001-15  para os lotes  01  e  02 (fl. 446) , 
operando maior vantajosidade em favor da Adjudicante, resolvo:
 1.ADJUDICAR  os lotes  01 ,  02 ,  03 ,  04  e  05 , objeto de presente Licitação, às empresas 
vencedoras abaixo relacionadas, com os respectivos valores;
.  PIAF PROD. ART. EV. E LOCAÇÕES LTDA- EPP  CNPJ  04.896.211/0001-15 
 -lotes nº  01 (R$ 6.500,00), 02 (R$ 20.000,00)  e  05 (R$ 7.650,00); 
 . STAFF LUXE EIRELLI - ME -  CNPJ  14.567.282/0001-18 -  lote nº  03 (R$ 
22.700,00); 
 . MONICA GOVINDA LIPPAROTTI - EPP  CNPJ  07.341.145/0001-03 -  lote nº 
 04 (R$ 15.130,00).   
 2.HOMOLOGAR  o Pregão Presencial n°  33/2014  pelos valores totais de cada lote 
entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas empresas vencedoras abaixo 
relacionadas, com os respectivos valores::
.  PIAF PROD. ART. EV. E LOCAÇÕES LTDA- EPP  CNPJ  04.896.211/0001-15 
 - lotes nº  01 (R$ 6.500,00), 02 (R$ 20.000,00)  e  05 (R$ 7.650,00),  no valor total de 
 R$ 34.150,00 (trinta q quatro mil, cento e cinquenta reais); 
 . STAFF LUXE EIRELLI - ME -  CNPJ  14.567.282/0001-18 -  lote nº  03 (R$ 
22.700,00),  no valor total de  R$ 22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos reais); 
 . MONICA GOVINDA LIPPAROTTI - EPP  CNPJ  07.341.145/0001-03 -  lote nº 
 04 (R$ 15.130,00),  no valor total de  R$ 15.130,00 (quinze mil, cento e trinta reais). 
Valor total Licitado de  R$ 71.980,00 (setenta e um mil, novecentos e oitenta reais) 
Publique-se na forma da lei.
À Assessoria Jurídica da FUMEC para lavratura das Atas de Registro de Preços. 
Após, à Coordenadoria Administrativa e Financeira da  FUMEC  para as demais pro-
vidências.
 

 Campinas, 20 de janeiro de 2015 
 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 nº 2006/10/6993 
 Interessado: Benedito Valdir Paschoal  
Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 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,  AUTORIZO  
a conversão em renda do depósito administrativo, no valor de  192,0209 UFIC's,  vin-
culado ao imóvel de código 3452.21.79.0130.00000, nos moldes do artigo 102 da 
Lei Municipal n° 13.104/2007. Tendo em vista que os lançamentos de IPTU/Taxa de 
Lixo de 2006 e 2007 encontram-se cancelados,  AUTORIZO  que o crédito oriundo 
do depósito administrativo seja utilizado para compensação de débitos existentes em 
nome do contribuinte, consubstanciado nos termos dos artigos 42 ao 54 da Lei Mu-
nicipal 13.104/2007 e artigos 163 e 170 da Lei Federal 5.172/66 (CTN). Caso após 
efetivado o procedimento de compensação, restar crédito em nome do contribuinte e 
não houver demais débitos exigíveis em seu nome, fi ca autorizada a CSACPT/DCCA 
a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 45 da precitada 
Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo nº 2006/10/6994 
 Interessado: Benedito Valdir Paschoal  
Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 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,  AUTORIZO  
a conversão em renda do depósito administrativo, no valor de  266  ,  5833 UFIC's,  vin-
culados ao imóvel 3452.21.79.0154.00000 ,  nos moldes do artigo 102 da Lei Muni-
cipal n° 13.104/2007. Tendo em vista que os lançamentos de IPTU/Taxa de Lixo de 
2006 e 2007 encontra-se cancelados,  AUTORIZO  que o crédito oriundo do depó-
sito administrativo seja utilizado para compensação de débitos existentes em nome 
do contribuinte, consubstanciado nos termos dos artigos 42 ao 54 da Lei Municipal 
13.104/2007 e artigos 163 e 170 da Lei Federal 5.172/66 (CTN). Caso após efetiva-
do o procedimento de compensação, restar crédito em nome do contribuinte e não 
houver demais débitos exigíveis em seu nome, fi ca autorizada a CSACPT/DCCA a 
encaminhar o processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 45 da precitada Lei 
Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo nº 2006/10/6995 
 Interessado: Benedito Valdir Paschoal  
 Assunto:  Solicitação de Revisão de IPTU e Conversão em Renda
Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 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,  AUTORIZO  
a conversão em renda do depósito administrativo, no valor de  188,6565 UFIC's,  vin-
culado ao imóvel de código 3452.21.58.0036.00000, nos moldes do artigo 102 da 
Lei Municipal n° 13.104/2007. Tendo em vista que os lançamentos de IPTU/Taxa de 
Lixo de 2006 e 2007 encontram-se cancelados,  AUTORIZO  que o crédito oriundo 
do depósito administrativo seja utilizado para compensação de débitos existentes em 
nome do contribuinte, consubstanciado nos termos dos artigos 42 ao 54 da Lei Mu-
nicipal 13.104/2007 e artigos 163 e 170 da Lei Federal 5.172/66 (CTN). Caso após 
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