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À área da Gerência Administrativa e Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos 
e para as demais providências.

Campinas, 13 de outubro de 2022
JOSÉ TADEU JORGE

Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Processo Administrativo Nº 2022.00001012-84
Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
Pregão Eletrônico: 040/2022

Objeto: Registro de Preços de ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, ACON-
DICIONADA EM GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS, com vasilhames de acondi-
cionamento a serem fornecidos em regime de comodato, para utilização das unidades 
da FUMEC.

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO a 
despesa em favor da empresa:
- ÁGUA BOA DUGRI LTDA., com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 41/2022, 
no valor de R$ 1.425,00 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais).

À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências.

Campinas, 13 de outubro de 2022
JOSÉ TADEU JORGE

Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

EXTRATO
Processo Administrativo n.º FUMEC.2022.00002261-41. Interessada: FUMEC. 
Modalidade: Inexigibilidade n.° 13/2022. Contratada: Sociedade de Abastecimento 
de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas. Termo de Contrato n.º 44/2022. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de abaste-
cimento de água e esgotamento sanitário para atender as necessidades da FUMEC/
CEPROCAMP. Valor: R$ 2.543.010,96. Assinatura: 13/10/2022. Vigência: 60(ses-
senta) meses a contar da data de sua assinatura (13/10/2022 a 12/10/2027).

Campinas, 13 de outubro de 2022
JOSÉ TADEU JORGE

Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

EXTRATO
Processo Administrativo n.º FUMEC.2022.00001581-20. Interessada: FUMEC. 
Modalidade: Tomada de Preço n.º 04/2022. Contratada: S. CANTON ENGENHA-
RIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Termo de Contrato n.º 42/2022. Objeto: Contra-
tação de empresa especializada para execução fornecimento e instalação de elevador 
hidráulico unifamiliar, incluindo os serviços de reparos civis e instalações elétricas 
necessárias, atendendo a FUMEC REGIONAL SUL - Campinas/SP, para atender 
as necessidades da FUMEC/CEPROCAMP. Valor: R$ 485.462,81. Assinatura: 
04/10/2022. Vigência: 08 (oito) meses a contar da data do recebimento pela empresa 
da "Ordem de Início dos Serviços", que compreende o prazo de execução da obra de 
05 (cinco) meses e o prazo de 3 (três) meses para a emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo da Obra.

Campinas, 13 de outubro de 2022
JOSÉ TADEU JORGE

Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC nº 09/2022-Presencial
Processo Administrativo nºPMC.2022.00079444-73
Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / FUMEC
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL - CEI CAM-
BARÁ - Campinas/S.P. ENTREGA DOS ENVELOPES E SESSÃO PÚBLICA: 
10/11/2022 às 09h00, no CEPROCAMP, Av. 20 de Novembro, 145, Centro, Cam-
pinas, SP - Disponibilidade do Edital: a partir de 18/10/2022, no portal eletrônico 
https://www.fumec.sp.gov.br/licitacoes. Esclarecimentos adicionais pelos telefones 
(19) 3519-4300.

Campinas, 14 de outubro de 2022
FABIO ALVES CREMASCO

Gerente de Compras e Licitações

SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - DRM

COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO

Processo SEI:PMC.2022.00061006-11
Sujeito Passivo/INTERESSADO:IVAN GOMES DE SOUZA ESTACIONAMEN-
TO
CNPJ:08.950.950/0001-99
Inscrição Mobiliária:128.977-2
Requerente / Procurador(es):IVAN GOMES DE SOUZA
Assunto:Revogação de regime especial de utilização de Recibo Provisório de Servi-
ços Simplificado - RPS-S  
O contribuinte acima identificado fica notificado da revogação, a partir de 1º de ou-
tubro de 2022, do Regime Especial de utilização do Recibo Provisório de Serviços 
Simplificado - RPS-S da Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas - NFSe Cam-
pinas, nos termos do art. 96, § 3º, do Decreto Municipal nº 15.356/2005 c/c art. 12 
da Instrução Normativa DRM/SMF nº 01/2010, devendo providenciar, nos termos da 
legislação vigente, a transmissão dos RPS-S preenchidos, para conversão em NFSe 
Campinas, e dos RPS-S gerados e não preenchidos. Os RPS-S não transmitidos ficarão 
sujeitos ao disposto no art. 8º da referida Instrução Normativa.

CÉSAR C. DE ASSUMPÇÃO
AFTM - COORDENADOR DA CSCM/DRM/SMF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - DRM
Processo SEI:PMC.2022.00082895-33
Interessado:Hércio Azevedo de Vasconcelos Cunha

CNPJ/CPF:256.708.358-83
Requerente:Luiz Martinion Ferreira
Assunto:Certidão de Inteiro Teor de Processo Administrativo
Com base nos arts. 4° e 8° do Decreto nº 21.799/2021 e tendo em vista os elementos 
constantes no protocolo, decido pelo deferimento do pedido de Certidão de Inteiro 
Teor, para fornecer cópia digital do protocolo n° 2018.03.4540, que será disponibili-
zada em até 2 (dois) dias úteis após esta publicação. As cópias referentes a esse pedido 
serão disponibilizadas no endereço de e-mail informado pelo interessado, através de 
link de acesso, que ficará compartilhado pelo prazo de 30 dias corridos, como discipli-
nado no art. 11 do referido Decreto.

Campinas, 13 de outubro de 2022
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA MAIA

Diretor do Departamento de Receitas Mobiiliárias/DRM/SMF

SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
PESSOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

ESCOLA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO 
SERVIDOR

PROGRAMAÇÃO EGDS
Segue abaixo a relação de cursos e palestras com inscrições abertas:

1) Curso de Libre Office Calc - Nível Básico- Presencial 
Objetivo: Apresentar ao aluno o que é uma planilha eletrônica, como construir pla-
nilhas e utilizá-las para realizar cálculos, organizar dados e gerar gráficos. Ao final do 
curso, espera-se que o aluno possa criar planilhas para trabalhar com dados do seu dia 
a dia, aplicando cálculos, formatações, filtros e gerando gráficos. 
Este curso serve de base para que o aluno possa obter conhecimentos mais aprofunda-
dos (nos níveis intermediário e avançado).

Conteúdo: Introdução ao Libre Office Calc (versão gratuita do Microsoft Excel).

Público-alvo: Servidores de qualquer secretaria que precisam do Libre Calc em suas 
rotinas de trabalho e que não possuem nenhum conhecimento da ferramenta. Este 
curso está pensado para fazer um trabalho "do zero".

Datas das aulas: 07 e 08/11/2022 - Horário: 8h30 às 12h30
Local: CEFORTEPE- R. Dr. Emílio Ribas, 880, sala 554 (5º Andar)- Cambuí- Cam-
pinas

Ementa:
- O que é uma planilha? - Como construir uma planilha
- Funcionalidades básicas do Calc (Salvar arquivos, formatar planilhas, principais ata-
lhos, imprimir planilhas, exportar, etc)
- Cálculos usando fórmulas básicas (Soma, Média, etc)
- Filtros
- Formatação condicional
- Criação de Gráficos
- Modalidade
- Presencial

2) Parentalidade Responsável - EGDS

Ementa: O curso é direcionado, EXCLUSIVAMENTE, aos servidores que se torna-
rão pais, independente do gênero, e que pretendem estender a sua licença paternidade 
de 5 para 20 dias. Trata-se de um curso elaborado pela Escola de Governo e Desenvol-
vimento do Servidor - EGDS, da Prefeitura Municipal de Campinas em parceria com 
a escola Municipal de Administração Pública de São Paulo - EMASP. Em consonância 
com a lei federal nº 17.200/2019 e de acordo com a lei complementar nº 314 de 29 de 
outubro de 2021, regulamentada pelo Decreto Nº 21882 de 06 de janeiro de 2022, os 
servidores municipais de Campinas poderão prorrogar a licença paternidade por 15 
(quinze) dias, além dos 5 (cinco) dias estabelecidos por lei, mediante a realização do 
curso e apresentação do certificado, antes do início do período de licença. O certifica-
do deverá ser apresentado no novo portal do servidor, em tempo e em área especifica 
para dar entrada a solicitação de extensão da licença.

Objetivo: Curso desenvolvido para orientar e auxiliar os futuros pais no exercício 
da paternidade responsável, desde o momento da gestação, de forma afetiva e parti-
cipativa. 

Conteúdo: Seu conteúdo dialoga com o crescente número de pais que têm interesse 
em se envolver cada vez mais no processo de cuidados e desenvolvimento da criança, 
fortalecendo seus vínculos e exercendo uma paternidade presente e cuidadora. Está di-
vidido em 6 módulos com subtópicos que conterão material escrito e vídeos. Ao térmi-
no de cada módulo, haverá um pequeno QUIZ para te ajudar a se auto avaliar sobre a 
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