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 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013,  AUTORIZO  a despesa no valor 
total de R$34.172,58 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta e Dois Reais e Cinquenta 
e Oito Centavos), sendo:

1. A  despesa no valor de R$ 27.108,16 (Vinte e Sete Mil e Cento e Oito  Reais e De-
zesseis Centavos),  a  favor da empresa PIAF  PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, EVEN-
TOS E LOCAÇÕES LTDA. ME, conforme  Ata de Registros de Preços nº 59/2013;

2. A  despesa no valor de R$ 7.064,42 (Sete Mil e Sessenta e Quatro Reais  e Qua-
renta e Dois Centavos),  a  favor da empresa AGX  LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP ,   conforme Ata de Registros de Preços nº 61/2013;

 Publique-se na forma da lei. 

 Campinas, 29 de outubro de 2013 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

  Protocolado:  nº 2012/10/23131
 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura  
 Referência : Pregão Eletrônico nº 155/2012
 Objeto : Registro de Preços de Locação de Sanitários Químicos para eventos.

 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao dis-
posto no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013,  AUTORIZO  a despesa 
no valor de R$13.098,00 (Treze Mil e Noventa e Oito Reais), a favor da empresa 
 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA. , conforme Ata de Registro de 
Preços nº01/2013.

 Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 29 de outubro de 2013 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

  Protocolado:  nº 2012/10/44124
 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura  
 Referência : Pregão Eletrônico nº 288/2012
 Objeto : Registro de Preços de Prestação de Serviços de Bufê, Alimentos Preparados e 
Locação de Toalhas, para os eventos da Secretaria Municipal de Cultura.

 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013,  AUTORIZO  a despesa no va-
lor de R$8.338,60 (Oito Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta Centavos), 
sendo:

1. A  despesa em favor da empresa MANEQUINHO DE CAMPINAS -  ROTISSERIE 
E  PANIFICADORA LTDA-EPP, conforme Ata de Registro de Preços nº  89/13, no 
valor  de R$  4.180,00 (Quatro Mil e Cento e Oitenta Reais);

2. A  despesa em favor da empresa J. L. M. GARCIA & CIA LTDA. ME,  conforme 
Ata de Registro de Preços nº 90/13, no  valor de R$ 4.158,60 (Quatro Mil e Cento e 
Cinquenta e Oito Reais e  Sessenta Centavos).

 Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 29 de outubro de 2013 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

  Protocolado:  nº 2012/10/26272
 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura  
 Referência : Pregão Eletrônico nº 278/2012
 Objeto : Registro de Preços de Locação de infraestrutura para eventos, com forneci-
mento de material.

 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013,  AUTORIZO  a despesa no valor 
total de R$11.019,50 (Onze Mil e Dezenove Reais e Cinquenta Centavos) a favor da 
empresa  LIMA E RIOS LTDA-ME , conforme Ata de Registro de Preços nº 81/13;

 Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 29 de outubro de 2013 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
 CONVOCAÇÃO 

 O Presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar CONVOCA todos Con-
selheiros titulares e convida seus suplentes para a 8ª Reunião Ordinária a ser realizada: 
 Data:  07/11/2013  
 Horário:  17h30min
 Local:  Av. Anchieta nº 200, no 9º andar, na Sala de Reunião da Secretaria Municipal 
de Educação
 Pauta da Reunião: 
  - Aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária realizada em 17/09/2013;
  - Alteração da Lei Municipal nº 10.775/2001 do Conselho Municipal de Alimentação 
Escolar;
  - Eleições do Conselho Municipal de Alimentação Escolar Mandato 2013 a 2017;
  - Informes e outros assuntos.
 

 Campinas, 29 de outubro de 2013 
 HENRI MAEDA 

  Presidente Do Conselho De Alimentação Escolar 

 COMUNICADO SME Nº 130/2013 
   A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo e, conside-
rando os trâmites necessários à implementação do projeto-piloto da Escola de Educa-
ção de Tempo Integral - EETI na Rede Municipal de Ensino de Campinas em 2014,
  COMUNICA aos Gestores de Unidades Educacionais, Equipes de Departamentos, 
Coordenadorias e Núcleos de Ação Educativa Descentralizada, que o processo de 
atribuição aos professores de Educação Básica, das Escolas de Educação de Tempo 
Integral EETI a serem implementadas no ano de 2014, deverá atender ao disposto na 
Resolução SME Nº. 08/2013, até que ocorra a publicação de dispositivo normativo 
próprio. 

 Campinas, 29 de outubro de 2013 
  SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

  Secretária Municipal De Educação 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 DECLARAÇÃO DE AUTORIZO 
 Em face das disposições presentes no protocolado administrativo, em especial do pa-
recer jurídico antecedente, que acolho, 

  AUTORIZO:
  1) A prorrogação do contrato de prestação de serviço entre a Fundação Municipal para 
Educação Comunitária - FUMEC e a empresa EMPRESA VANTEC COMERCIO DE 
COPIADORAS LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 67.330.092/0001-49;
  2) A despesa no montante de R$ 1.890,00 (hum mil oitocentos e noventa reais ) de-
vendo ser onerado, para o presente exercício fi nanceiro, para o ano de 2013.

  Em cumprimento dos requisistos do artigo 26,  caput,  da Lei 8.666/93, remeto o des-
pacho de ratifi cação de dispensa de licitação para a competente publicação no Diário 
Ofi cial do Município. 

 Campinas, 18 de outubro de 2013 
  SOLANGE VILLON KOHN PELICER  

  Presidente Da FUMEC 
   

 DECLARAÇÃO DE AUTORIZO 
 Em face das disposições presentes no protocolado administrativo, em especial do pa-
recer jurídico antecedente, que acolho, 

  AUTORIZO:
  1. A formalização do contrato de locação da edícula localizada à Rua Joaquim Motta, 
51 - Vila Industrial, neste Município de Campinas.,tendo por locatária a particular 
Maria Teresa Teixeira da Silva, e Helio Olavio da Silva;
  A despesa no montante de R$ 150.000,00 (cento e      cinqüenta mil reais), devendo 
34.725,60 (trinta e quatro mil setecentos e      vinte e cinco reais e sessenta centavos) 
devendo onerar o presente exercício fi nanceiro, e o restante R$ 143.583,33 (quatro-
centos e quarenta e três mil quinhentos e oitenta e três      reais e trinta a três centavos) 
onerar a dotação orçamentária dos      exercícios subseqüentes (2014 a      2018) em 
adequação com a legislação orçamentária .  
  Em cumprimento dos requisitos do artigo 26,  caput,  da Lei 8.666/93, remeto o des-
pacho de ratifi cação de dispensa de licitação para a competente publicação no Diário 
Ofi cial do Município. 

 Campinas, 29 de outubro de 2013 
  SOLANGE VILLON KOHN PELICER  

  Presidente Da FUMEC 
   

 RATIFICAÇÃO 
     Com base no que consta nos autos do processo nº 2013/10/36557,  ratifico  a dispen-
sa de licitação para a celebração de contrato de locação não residencial localizada na 
Rua Joaquim Motta, 51 - Vila Industrial, Campinas/SP, para complementar o espaço 
utilizado pelo Núcleo de Ação Descentralizada - NAED Sudoeste da FUMEC, e  au-
torizo  a despesa no valor global de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), tudo 

com amparo legal no artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
 

 Campinas, 29 de outubro de 2013 
  SOLANGE VILLON KOHN PELICER  

  Presidente Da FUMEC 
   

 AVISO REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO 
   A  Fundação Municipal para Educação Comunitária , por meio de seu Pregoeiro, 
torna público que, por ausência de interessados na sessão pública realizada no dia 
13/06/2013, foi declarado DESERTO o  Pregão Presencial  nº   022/2013  -  Processo 
Administrativo  nº 13/10/42.224 que tem por  Objeto  :  Contratação de empresa para 
a prestação de serviços de cópias reprográfi cas e encadernações em espiral para o 
CEPROCAMP.
  . A  FUNDAÇÃO  comunica aos interessados que o certame será repetido, através do 
 Pregão Presencia l nº 029/2013,  e m Sessão Pública   a ser realizada em  13/11/2013  
às 09h00min.
 O edital revisto e seus anexos estarão disponíveis  para consulta à partir de 
 01/11/2013 , ou para aquisição, ao preço de R$ 10,00 (dez reais), na Coordenado-
ria Administrativa e Financeira da FUMEC, situada na Rua Doutor Quirino nº 1562, 
1º andar - Edifício Aquarius - Centro - Campinas - SP, das 08h30min às 12h e das 
13h30min às 16h30min. O edital poderá ser disponibilizado, a critério da  FUMEC , 
sem ônus, no portal eletrônico www.fumec.sp.gov.br.
 

 Campinas, 25 de outubro de 2013 
  SOLANGE VILLON KOHN PELICER  

  Presidente Da FUMEC 
   

 HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo nº  13/10/23.729
 Interessada : FUMEC
 Assunto:  Pregão Presencial n° 26/2013
 Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância/segurança 
patrimonial desarmada. 

  Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, inexistin-
do recursos pendentes e a adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto do referido pregão 
à licitante vencedora  AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA,  CNPJ 
07.447.264/0001-37, em atendimento aos ditames das Leis Federais nº 10.520/02 e 
8.666/93 e demais legislações pertinentes,  HOMOLOGO  o Pregão Presencial n° 
26/2013.  AUTORIZO  a despesa em seu favor no valor global de R$ 627.996,24 (seis-
centos e vinte e sete mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), 
devendo ser oneradas as dotações orçamentárias 60401.12.363.1009.4188.339039 FR 
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01.200.000 e 60402.12.366.1009.4188.339039 FR 01.220.000 no presente exercício fi nanceiro o valor de R$ 104.880,96 (cento e quatro mil, oitocentos e oitenta reais e noventa 
e seis centavos), e o restante onerar dotação do exercício subsequente.
  Publique-se na forma da lei. Após, à Assessoria Jurídica para a confecção do competente contrato.
 

 Campinas, 24 de outubro de 2013 
  SOLANGE VILLON KOHN PELICER  

  Presidente Da FUMEC 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. PRESIDENTE DA FUMEC 
 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

 Processo Administrativo Nº 13/10/21.553
  Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
  Pregão Presencial: 16/2013
  Objeto: : Registro de Preços de prestação de serviços de transporte, através de veículos passageiros tipo ônibus e micro-ônibus com combustível e motoristas devidamente 
habilitados. 
  Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo , AUTORIZO, com fulcro na Ata de Registro de Preços abaixo, a despesa no valor total R$ 2.000,00 
(Dois mil reais), a favor da empresa : VIAÇÃO PRINCESA D'OESTE LTDA; CNPJ sob nº 45.993.490/0001-02.
  À Coordenadoria Administrativa Financeira - CAF/FUMEC para emissão dos empenhos e para as demais providências.
 

 Campinas, 25 de outubro de 2013 
  SOLANGE VILLON KOHN PELICER  

  Presidente Da FUMEC 
   

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/10/41.035. 
  Pregão Presencial nº  027/2013

 Interessada:  FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

 Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviços de portaria para atuar em unidades educacionais da FUMEC/CEPROCAMP.

 COMUNICADO DE DESISTÊNCIA DA PRIMEIRA COLOCADA   

  A  FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA  vem, por meio deste,  COMUNICAR  que a empresa classifi cada em Primeiro Lugar:  SUPORTE 
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME , inscrita no C. N. P. J. sob nº  11.917.008/0001-33,  formalizou sua desistência da participação no certame (folha nº 464), motivo 
pelo qual  CONVOCA  os demais participantes para participar da nova Sessão do Certame a realizar-se no dia  14/11/2013 - 9:00 HS,  quando, nos termos do inciso XVI do Artigo 
Art. 4º da Lei nº 10.520/02 e do inciso XXI do Decreto Municipal nº 14.218/03, examinar-se-á as Habilitações das Proponentes na Ordem de Classifi cação.
 

 Campinas, 29 de outubro de 2013 
  SOLANGE VILLON KOHN PELICER  

  Presidente Da FUMEC 

 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB. 
Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizada aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e treze, às nove horas, 
em segunda chamada (  Art. 5º.    As reuniões serão instaladas mediante a presença da maioria simples dos conselheiros, com direito a voto. §1º. Havendo maioria simples, a 
reunião será instalada na hora estipulada. Em não havendo maioria simples, se aguardará por até 30 minutos, para que a reunião inicie em segunda chamada, fi cando dispen-
sada a verifi cação de quorum ), e tendo como pauta:1. Análise e parecer acerca da movimentação dos recursos do FUNDEB no mês de setembro/2013 e Parecer do Trimestre 
anterior; 2. Esclarecimentos sobre processo de contratação para processamento de dados da Provinha Brasil; 3. Verifi cação, visto e assinatura das Folhas de Pagamento dos 
Profi ssionais da Educação. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Rosana Correia de Moura, representante titular, da Secretaria Municipal de Educação; Walter Luís 
Lot Pontes, representante suplente, da Secretária Municipal de Educação; Ronaldo Vieira de Araújo Filho, representante titular, da Secretaria Municipal de Administração; Mara 
Isilda Orbetelli, representante suplente, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) fundamental; Aivoni Cezar Geraldes representante titular, dos professores das escolas públicas 
municipais; Claudia Bueno representante titular, dos professores das escolas públicas municipais; Maria Acir R. Montanhaur representante suplente, dos professores das escolas 
públicas municipais; Christiane Patrícia de Oliveira Mendes, representante suplente, dos representantes dos diretores das escolas públicas municipais. Justifi caram ausência: 
Antonio Sertório, representante do Conselho Municipal de Educação; Antonio Donizeti Leal e Maria da Graça Melo, titular e suplente representantes da Secretaria Municipal de 
Educação; Luzia das Graças Assis e Onofra Marques Abreu Leandro, titular e suplente representantes Monitor Infanto/Juvenil I/Agente de Educação Infantil; Lilian Aparecida 
Correia de Melo e Leila Claudia Sarubbi Heleno da Silva, titular e suplente representante Regional da Secretaria Municipal de Educação e Angelica Regina Cardoso represen-
tante de Pais de alunos da escola Pública Municipal. A vice-presidente do Conselho, Claudia Bueno deu início à reunião apresentando a Professora Eliana Souza, Assessora do 
Departamento Pedagógico, que foi convidada para esclarecimentos sobre a Provinha Brasil, de acordo com a solicitação desse colegiado. A mesma iniciou explicando que a 
Provinha Brasil é elaborada pelo MEC e aplicada aos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, no início e no fi nal do ano letivo. Seu objetivo é avaliar e obter informações sobre 
o nível de alfabetização e raciocínio de cada aluno. A Provinha é aplicada desde 2008, em forma de teste e são organizadas em cinco níveis. Com o resultado obtido a Unidade 
Escolar procura aprimorar suas práticas no ensino, com um envolvimento maior dos profi ssionais e dessa forma melhorar o desenvolvimento do aluno. Explicou ainda que, é 
contratada uma empresa prestadora de serviços, que desenvolve um programa para a inserção dos dados, on line, pela escola. Dados esses que fi cam disponíveis para alguns 
profi ssionais preservando a individualidade de cada aluno e da escola. A assessora apresentou ainda algumas planilhas on line, relatórios e gráfi cos relativos aos resultados. 
Todos agradeceram a Professora Eliana pelos esclarecimentos tão bem colocados. Logo após a representante da Secretaria Municipal de Educação, Rosana Correia de Moura, 
apresentou o Demonstrativo dos Recursos vinculados ao FUNDEB, do mês de setembro de 2013, detalhou as despesas, créditos e aplicações, esclareceu as dúvidas referentes 
aos itens descritos e passou às assinaturas do Parecer do 3º trimestre de 2013, assim como as folhas de pagamento referentes aos meses de agosto e setembro de 2013. Todos 
concordam e assinam o Parecer trimestral e a folha de pagamento, mas questionam salários de alguns professores de artes, que deverão ser esclarecidos na próxima reunião deste 
Conselho. A sra. Rosana comunica ainda que, o FNDE está adiantando recurso do FUNDEB, do Programa Brasil Carinhoso, referente ao número de alunos de 2013, explica que 
até 2012 a verba era repassada somente no ano seguinte. Essa verba poderá se utilizada em várias despesas de manutenção do desenvolvimento do ensino. Nada mais havendo 
a tratar, deu-se por encerrada a reunião e eu, Sueli Ferreira Leal, lavrei a presente ata. Campinas, vinte e dois de outubro de dois mil e treze. 

 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS - EDITAL FIEC 2014 
 Resultado do edital de seleção para fi nanciamento de projetos esportivos através do Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas - FIEC, seleciona-

dos pelo Conselho Municipal de Esportes e Lazer 
 Os proponentes que tiveram seus projetos selecionados deverão encaminhar ao FIEC, sito à Praça Marechal Floriano Peixoto, s/nº - Estação Cultura, Centro - Campinas, entre os 
dias  01 e 25 de Novembro de 2013 , no período das 09:00 às 11:30 e das 14:00 às 16:00 horas, obrigatoriamente a seguinte documentação, sob pena de inabilitação do projeto, 
sendo que não serão aceitos protocolos da referida documentação bem como documentos com prazo de validade vencidos:

 I - Proponente Pessoa Jurídica: 
 a)  Cópia do cartão do CNPJ;
 b)  Certidão Negativa junto ao INSS;
 c)  Certidão Negativa junto ao FGTS;
 d)  Certidão Negativa da Receita Federal;
 e)  Relação nominal  seguido do CPF dos atletas e de pessoas que serão diretamente benefi ciados pelo projeto ; 
 f)  Documento timbrado informando todos os dados bancários, tais como banco, número da conta corrente e agência.
 g)  CD-ROM contendo o Formulário Padrão para Inscrição de Projetos Esportivos devidamente preenchido, caso tenha havido alguma readequação no projeto;

 II - Documentação do E  xecutor Pessoa Física -  (residente no município de Campinas há mais de dois anos):

 a)  Cópias autenticadas dos documentos pessoais (RG e CPF);
 b)  Comprovante de domicílio (contas de água, luz ou telefone).

 III - Documentação do E  xecutor Pessoa Jurídica -  (com sede no município de Campinas e no mínimo um ano de existência legal):

 a)  Cópia autenticada do Estatuto registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica;
 b)  Cópia autenticada de Ata ou Termo de Posse registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica indicando o Presidente e Dirigentes.

 III - Outros Documentos  (exigidos pelo Conselho Municipal de Esportes e Lazer)

 a)   03 (três) orçamentos para compra de materiais e serviços;
 b)   Layout  do material de divulgação;
 c)   Memorial de cálculo do projeto;
 d)   Grade horária e local de execução;
 e)   Adequação do orçamento do projeto ao valor aprovado.
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