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 RESOLUÇÃO SME Nº 05/2013 
 Fixa os requisitos para o Cadastro de Instituições de direito privado sem 
fi ns lucrativos para gestão dos Centros de Educação Infantil (CEIs), tipo 

Naves-Mãe e Creche Tipo “B” de Campinas 
 A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo,
 CONSIDERANDO  a Lei Municipal nº 12.884, de 04 de abril de 2007;
 CONSIDERANDO  o Decreto Municipal nº 15.947, de 17 de agosto de 2007, alterado 
pelo Decreto Municipal nº 17.523 de 27 de fevereiro de 2012;
 CONSIDERANDO  o Decreto nº 16.215, de 12 de maio de 2008, que dispõe sobre 
normas relativas à Celebração de Convênios, termos de Cooperação, ajustes e outras 
avenças, no âmbito da Administração Municipal, e dá outras providências;
 RESOLVE 
 Art. 1º  A presente Resolução estabelece os requisitos para as Instituições de Direto 
Privado sem Fins Lucrativos efetuarem o cadastro para cogestão dos Centros de Edu-
cação Infantil (CEIs), tipo Naves-Mães e Creche tipo “B”.
 DOS REQUISITOS 
 Art. 2º  Serão exigidos os requisitos abaixo relacionados para a inscrição das Instituições:
 I  - Cadastro prévio no Sistema Municipal de Registro Cadastral;
 II  - Constituição legal como Comunitária, Filantrópica ou Confessional;
 III  - Comprovar fi nalidade não lucrativa e aplicar seus excedentes fi nanceiros em 
educação;
 IV  - Previsão de destinação de seu patrimônio a outra Instituição Comunitária, Filan-
trópica ou Confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de atividades;
 V  - não estar com contas reprovadas pela Prefeitura Municipal de Campinas por conta 
de outros convênios ou parcerias;
 Art. 3º  A Instituição deverá, no ato da inscrição, apresentar os seguintes documentos:
 I  - o Certifi cado de Registro Cadastral (CRC);
 II  - o Certifi cado de Utilidade Pública Municipal;
 III  - o comprovante de inscrição e de situação cadastral (Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica - CNPJ) atualizado;
 IV  - os estatutos sociais, constando como fi nalidade o desenvolvimento de atividades 
educacionais;
 V  - a Ata de Assembleia ou de reunião de posse da atual diretoria devidamente regis-
trada no órgão competente;
 VI  - a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (Previdência Social);
 VII  - o Certifi cado de Regularidade do FGTS (CRF);
 VIII  - a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União;
 IX  - a Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal;
 X  - a Certidão Negativa de Débito da Fazenda Estadual;
 XI  - a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
 Art. 4°  Todos os requisitos exigidos nos artigos 2° e 3° da presente Resolução deverão 
ser comprovados, por meio da apresentação dos documentos em forma de fotocópia 
autenticada ou com possibilidade de verifi cação de autenticidade digital.
 DO CADASTRO 
 Art. 5º  O cadastramento de Instituições interessadas na cogestão dos CEIs, tipo 
Naves-Mãe e Creche Tipo “B” poderá ser feito a qualquer tempo, observado o pre-
enchimento dos requisitos exigidos para as respectivas inscrições, apresentando os 
documentos dispostos no art. 3º e seus incisos da presente Resolução.
 Parágrafo único.  Os interessados no cadastramento disposto no  caput  deverão proto-
colizar no Protocolo Geral, da Prefeitura Municipal de Campinas, requerimento com 
pedido, dirigido à Secretária Municipal de Educação, preferencialmente em papel 
timbrado da instituição, em 01 (uma) via manuscrita em letra de forma, datilografada 
ou digitada eletronicamente, datada, rubricada e assinada, sem emendas, rasuras, en-
trelinhas ou ressalvas.
 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 Art. 6º  Não haverá, em nenhuma hipótese, cobrança de taxa de cadastramento ou 
cancelamento de cadastro.
 Art. 7º  As instituições já cadastradas devem atualizar o seu cadastro anualmente, ou 
em periodicidade menor sempre que requerido, junto à Secretaria Municipal de Edu-
cação, sob pena de cancelamento.
 Art. 8º  O requerimento que não atender aos requisitos previstos neste ato normativo 
será indeferido e, após ciência da Instituição interessada, arquivado.
 Art. 9º  Mantido o interesse no cadastramento, a Interessada deverá formular novo 
pedido anexando todos os documentos necessários.
 Art. 10 . Deferido o pedido de cadastro a qualquer tempo, a relação de Instituições 
cadastradas será divulgada em Diário Ofi cial do Município.
 Art. 11 . As Instituições cadastradas estarão habilitadas a participar das futuras Cha-
madas de Processo de Seleção para escolha da Instituição que fará a cogestão de de-
terminado Centro de Educação Infantil (CEI), tipo Nave-Mães e Creche Tipo “B”.
 Art. 12 . As instituições interessadas em proceder ao cancelamento do cadastro deve-
rão requerer, por meio de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Campinas, sua 
solicitação, dirigida à Secretária Municipal de Educação, preferencialmente em papel 
timbrado da instituição, em 01 (uma) via manuscrita em letra de forma, datilografada 
ou digitada eletronicamente, datada, rubricada e assinada, sem emendas, rasuras, en-
trelinhas ou ressalvas.
 Art. 13 . Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, fi cando revogadas 
as disposições em contrário, em especial a Resolução SME nº 23, publicada no Diário 
Ofi cial do Município de Campinas de 02 de janeiro de 2013.
 Art. 14 . Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
 

 Campinas, 28 de agosto de 2013 
 SOLANGE VILLON KHON PELICER 

 Secretária Municipal De Educação 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 RESOLUÇÃO FUMEC Nº 14/2013 
 DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS 

E INATIVOS DA FUNDAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 A Presidente da Fundação Municipal de Educação Comunitária - FUMEC, no uso das 
atribuições do seu cargo e com fundamento no artigo 6º da Lei Municipal nº 14.630 de 
19 de junho de 2013, que dispõe sobre o reajuste dos servidores públicos municipais 
ativos e inativos e dá outras providências, 
 RESOLVE :  
 Art. 1º - Reajustar em 6,68% os padrões salariais e as demais parcelas remuneratórias 
dos cargos e empregos públicos vigentes no mês de abril de 2013.
 Parágrafo único -  Fica assegurado o reajuste previsto no  caput  deste artigo aos pro-
ventos dos servidores inativos e aos benefícios dos pensionistas do Instituto de Previ-
dência Social do Município de Campinas - CAMPREV.

 Art. 2º -  O valor do auxílio-refeição para os servidores da ativa com jornada de tra-
balho igual ou superior a 20 (vinte) horas semanais será reajustado para R$ 590,00 
(quinhentos e noventa reais).
 Art. 3º -  Fica concedido o auxílio nutricional de R$80,00 (oitenta reais) aos servidores 
aposentados e aos pensionistas com proventos e pensões não superiores a duas vezes o 
piso dos servidores, da FUMEC, correspondente ao menor vencimento padrão fi xado 
no quadro geral de cargos do Anexo I - A, Quadro Geral da Lei Municipal 12.985, de 
28 de junho de 2007.
 § 1º -  O valor previsto do auxílio nutricional será rateado na hipótese de haver mais de 
um benefi ciário pensionista de um mesmo servidor aposentado, desde que a somatória 
dos proventos não seja superior ao piso estabelecido no  caput  deste artigo.
 § 2º -  Também farão jus a esse benefício os empregados públicos aposentados pelo 
Sistema Geral de Previdência e Complementados por esta Fundação, bem como os 
pensionistas complementados, nos termos da Lei Municipal nº 5.677, de 24 de abril 
de 1986 e também da Lei Municipal nº 5.767, de 16 de janeiro de 1987, desde que a 
somatória dos proventos não seja superior ao piso estabelecido no  caput  deste artigo.
 Art. 4º -  Fica concedido o auxílio-funeral correspondente à restituição de até 
R$3.000,00 (três mil reais) para um dos benefi ciários, em caso de falecimento do 
servidor ativo ou inativo.
 § 1º -  São considerados benefi ciários do auxílio-funeral:
I - o cônjuge;
II - o(a) companheiro(a);
III - os descendentes;
IV - os ascendentes; e
V - os colaterais.
 § 2º -  O valor de auxílio-funeral será restituído mediante requerimento do próprio 
benefi ciário à Presidência da Fundação quando se tratar de servidor ativo e ao CAM-
PREV quando servidor inativo, no qual será juntado o recibo das despesas realizadas 
e o atestado de óbito.
 § 3º -  O benefi ciário que receber o valor do auxílio-funeral fi cará responsável perante 
quaisquer pessoas por eventuais direitos que estas possam pretender a mesmo título.
 Art. 5º -  As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, consignadas em orçamento, suplementadas se 
necessário.
 Art. 6º -  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 1º de maio de 2013.
 Art. 7º -  Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 06 de agosto de 2013 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER  

 Presidente Da FUMEC 
  

 DECISÃO DE RECURSO, HOMOLOGAÇÃO E 
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA   

  PROCESSO ADMINISTRATIVO  nº 13/10/20.615
 INTERESSADO : FUMEC
 ASSUNTO : Pregão Presencial nº 14/2013
 OBJETO : Aquisição de 200 (duzentos) computadores (desktops) para atender às ne-
cessidades da FUMEC/CEPROCAMP, visando a ampliação e renovação do Parque 
Tecnológico da FUMEC/CEPROCAMP.
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, em es-
pecial a nota de esclarecimentos técnicos de fl s. 627/628, CONHEÇO dos recursos 
interpostos pelas empresas DATEN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, 
CNPJ 04.602.789/0001-01 e HOUTER DO BRASIL LTDA, CNPJ 03.928.633/0001-
52 para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, confi rmando a adjudicação do 
objeto do presente Pregão Presencial à licitante ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E 
INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 05.374.975/0001-01. HOMOLOGO o Pregão Presen-
cial nº 14/2013 e AUTORIZO a despesa em favor da licitante vencedora ARQUI-
MEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 05.374.975/0001-01 no 
valor global de R$ 712.000,00 (setecentos e doze mil reais), devendo onerar a dotação 
orçamentária do presente exercício fi nanceiro. 
Publique-se na forma da lei. Após, à FUMEC para as demais providências.
 

 Campinas, 27 de agosto de 2013 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER  

 Presidente Da FUMEC 
  

 DECISÃO DE RECURSO, HOMOLOGAÇÃO E 
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA   

  PROCESSO ADMINISTRATIVO  nº 13/10/34360
 INTERESSADO : FUMEC
 ASSUNTO : Pregão Presencial nº 19/2013
 OBJETO : Contratação de empresa para locação de tenda galpão duas águas para 
disponibilização de cursos do CEPROCAMP na região do aeroporto de Viracopos. 
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, em es-
pecial o conteúdo de fl s. 329/333, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa 
BRGS BRASIL LTDA - EPP, CNPJ 06.944.365/0001-50 para, no mérito, NEGAR-
-LHE PROVIMENTO, confi rmando a adjudicação do objeto do presente Pregão 
Presencial à licitante OCTOSS INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS EIRELI - ME, 
CNPJ 03.751.479/0001-96. HOMOLOGO o Pregão Presencial nº 19/2013 e AU-
TORIZO a despesa em favor da licitante vencedora OCTOSS INDÚSTRIA DE 
ESTRUTURAS EIRELI - ME, CNPJ 03.751.479/0001-96 no valor global de R$ 
72.000,00 (setenta e dois mil reais), devendo ser onerada a dotação orçamentária 
60401.12.363.1009.4188.339039 FR 01.200.000 no presente exercício fi nanceiro. 
Publique-se na forma da lei. Após, à FUMEC para as demais providências.
 

 Campinas, 27 de agosto de 2013 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER  

 Presidente Da FUMEC 
  

 HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA   
  Processo Administrativo:  2013/10/23458
 Interessada : FUMEC
 Assunto:  Pregão Presencial n° 17/2013
 Objeto : contratação de empresa para execução de serviços de conservação e manu-
tenção (limpeza) com fornecimento de produtos, materiais e equipamentos para as 
Unidades Educacionais da FUMEC/CEPROCAMP, almoxarifado e regionais.
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, ine-
xistindo recursos pendentes e a adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto do referi-
do pregão à licitante vencedora RCA - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 
69.207.850/0001-61, em atendimento aos ditames das Leis Federais nº 10.520/02 e 
8.666/93 e demais legislações pertinentes,  HOMOLOGO  o Pregão Presencial n° 
17/2013.  AUTORIZO  a despesa em seu favor no valor global de R$ 795.000,00 (se-
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