Campinas, quarta-feira, 17 de agosto de 2022

Diário Oficial do Município de Campinas

VI - lavrar boletim de ocorrência perante a autoridade policial, em caso de furto ou roubo;
VII - informar imediatamente a Unidade Educacional, Naed ou Coordenadoria Setorial, a
ocorrência de furto ou roubo com a apresentação do respectivo boletim de ocorrência.
Art. 15. As ocorrências de natureza técnica devem ser comunicadas ao canal de suporte da
GAF-FUMEC
Art. 16. Os casos não previstos por esta Resolução serão resolvidos pelo titular da Diretoria
Executiva da FUMEC.
Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 16 de agosto de 2022

JOSÉ TADEU JORGE

Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC
CONTRATO DE COMODATO DE BEM MÓVEL
Por este instrumento particular, de um lado a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA DE CAMPINAS - FUMEC, pessoa
jurídica de direito público inscrita no C.N.P.J. n° 57.500.902/0001-04, com sede Antônio Cesarino, 985 - Centro - Campinas/SP - CEP 13015-291, em
Campinas - SP, neste ato representada pelo seu Diretor Executivo, doravante denominada simplesmente COMODANTE, e, de outro lado:
NOME ALUNO(A)/SERVIDOR(A)

FABIO ALVES CREMASCO

NOME DO RESPONSÁVEL: _____________________________________________

Gerente de Compras e Licitações

CPF DO RESPONSÁVEL:
doravante denominado COMODATÁRIO(A), têm entre si como justo e acordado o que segue, que se obrigam a cumprir por si e seus sucessores:
O(a) ALUNO(A)/SERVIDOR(A) receberá o equipamento de informática a seguir identificado, para fins de uso estritamente educacional:

NOME DO EQUIPAMENTO: _____________________________________________
MARCA/MODELO:_____________________________________________________
QUANTIDADE:________________________________________________________
N° DE PATRIMÔNIO:___________________________________________________
2.

O prazo de vigência deste contrato será indeterminado, durante o exercício das atividades do(a) COMODATÁRIO(A), enquanto permanecer

como aluno(a) regular da FUMEC ou vinculado à FUMEC, no caso de servidor. Em caso de cancelamento/transferência ou conclusão da matrícula, o
aluno(a) deverá devolver o equipamento em perfeitas condições de uso.
2.1.

Caso não ocorra a devolução ou em caso de outra infração contratual ou legal, o(a) COMODATÁRIO estará sujeito ao ressarcimento integral

do dano à COMODANTE, sem prejuízo das sanções de outra natureza que eventualmente possam decorrer de seus atos ou omissões.
3.

O(A) ALUNO(A)/SEVIDOR(A) se obriga a zelar pela conservação do bem que lhe é cedido em comodato, responsabilizando-se pelo bom

uso do mesmo. Os danos advindos do mau uso, imperícia, imprudência ou negligência, bem como danos porventura propositais na conservação do
equipamento, serão suportados pelo(a) COMODATÁRIO(A) ou seu REPRESENTANTE LEGAL.
4.

É vedado à(o) COMODATÁRIA(O) subcomodatar, locar, bem como ceder ou transferir o bem ou os direitos deste contrato a terceiros;

5.

O(a) COMODATÁRIO(A), durante a vigência deste instrumento, responsabilizar-se-á perante terceiros por danos decorrentes de eventuais

acidentes que envolvam o equipamento, independentemente de ter ou não contratado seguro para tal fim;
6.

Em caso de turbação ou esbulho da posse do bem por atos de terceiros, o(a) COMODATÁRIO(A) deverá tomar as providências cabíveis a

fim de cessar tais atos, bem como comunicar imediatamente tais fatos à COMODANTE;
7.

As despesas com o transporte do bem, desde o ato de sua retirada até a devolução, correrão por conta única exclusivamente do(a)

COMODATÁRIO(A);
8.

O presente instrumento será considerado rescindido de pleno direito em caso de infração, por parte do(a) COMODATÁRIO(A), de qualquer

cláusula deste ajuste, sujeitando-se às cominações legais cabíveis;
9.

Qualquer tolerância ou concessão das partes quanto ao cumprimento do disposto neste contrato constituir-se-á ato de mera liberalidade, não

podendo ser considerado novação.;
10.

Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Diretoria Executiva da FUMEC, após parecer jurídico da Procuradoria Jurídica;

11.

As partes elegem o foro da Comarca em Campinas, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais

dúvidas ou litígios decorrentes deste contrato.
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em duas vias de igual teor.
Campinas,

/

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto na Fundação Municipal para Educação Comunitária, com Instrumento Convocatório disponibilizado no Portal da Bolsa Eletrônica de Compras do
Estado de São Paulo (www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br):
Pregão Eletrônico nº-”046/2022”
Processo Administrativo nº FUMEC.2022.00001339-92
Objeto: Registro de Preço para Aquisição de SUCO DE FRUTA INTEGRAL SABOR LARANJA,conforme as especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE
REFERÊNCIA
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA:
18/08/2022
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 30/08/2022- 09:00 h.
OFERTA DE COMPRA- OC N° 824402801002022OC00057
Qualquer dúvida ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos até site da BEC:
(www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br), através da opção: Edital
Campinas, 16 de agosto de 2022

RA/MATRÍCULA:

1.

9

/

NOME DA UNIDADE:________________________________________________________
________________________________

_____________________________

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL -

ASSINATURA DO DIRETOR(A) - COMODATÁRIO

COMODANTE

TERMO DE DEVOLUÇÃO DE BEM PÚBLICO CEDIDO EM EMPRÉSTIMO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO FUMEC Nº........, DE
2022
Eu,.......................................................................................,matrícula/RA................................, lotado(a)/matriculado(a)
em....................................................., devolvo à Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, na presente data, 01
(um)........................................................................................................................................
Ciente de que na falta de algum acessório, ou na falta de zelo e conservação do bem que me foi cedido em comodato, responsabilizo-me por arcar
com todas as despesas para a devida recuperação do bem.
NÚMERO DO PATRIMÔNIO, SERIAL OU IMEI:..................................................................
Campinas, ____/____/_______

PROTOCOLO Nº: 2022.00000990-18

Assunto: Registro de Preços para eventual contratação de serviço de TRADUÇÃO,
INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA, CONSECUTIVA ATUANDO NA MOBILIZAÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS, ORAIS E SINALIZADOS DE LIBRAS PARA
LÍNGUA PORTUGUESA OU VICE -VERSA. TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS (LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS) E GUIA INTÉRPRETE, devidamente
habilitado, para atendimento nas Unidades Escolares da FUMEC - Fundação Municipal para Educação Comunitária de Campinas/SP, realização de curso de capacitação
de servidores e eventual participação em eventos socioculturais da FUMEC., conforme condições e especificações constantes do ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA.
Interessada: Fumec/ ceprocamp
DESPACHO
Ante os elementos que constam nos autos, especialmente o parecer da Procuradoria, o qual acolho na íntegra, NÃO CONHEÇO o recurso apresentado pela empresa RANGEL PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ/MF nº
39.826.205/0001-66) e mantenho a decisão do Pregoeiro da fundação que, no decorrer
da sessão do Procedimento de Pregão Eletrônico nº 42/2022, houve por bem julgar o
Licitante ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO (CNPJ/MF
nº 08.202.383/0001-92) provisoriamente vencedor.
Campinas, 16 de agosto de 2022

JOSÉ TADEU JORGE

Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Processo Administrativo n.ºFUMEC.2021.00000992-71
Interessado:Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC
Pregão Eletrônico:040/2021
Objeto:Registro de Preços para eventual contratação de serviços de TRADUTOR/
INTERPRETE DE LIBRAS (LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS) E GUIA INTÉRPRETE, devidamente habilitado para atendimento nas Unidades Escolares da
FUMEC - Fundação Municipal para Educação Comunitária de Campinas - SP e realização de curso de capacitação de servidores, conforme condições e especificações
constantes do ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo,AUTORIZOa
despesa em favor da empresa:
- ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIÁRIOS DOS EXCEPCIONAIS - AME,
com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 57/2021, no valor de R$ 1.862,00 (Um mil,
oitocentos e sessenta e dois reais).
À área daGerênciaAdministrativa e Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos
e para as demais providências.
Campinas, 16 de agosto de 2022

JOSÉ TADEU JORGE

Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

PROTOCOLO: FUMEC.2022.00001771-83

..................................................................
Assinatura
UNIDADE EDUCACIONAL / REGIONAL
TELEFONE:
ENDEREÇO:

NOTIFICAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE BEM PÚBLICO CEDIDO EM EMPRÉSTIMO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO FUMEC
Nº.........., DE 2022
Notificamos o(a) aluno(a)/servidor(a) abaixo identificado, nos termos do que estabelece o inciso II, art. 6º da Resolução FUMEC nº.... de 2022, que o
bem público.................................................., cedido por empréstimo em................., deve ser devolvido nesta unidade educacional/Regional/Gerência
no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento desta notificação.
Campinas,......... de.......................................... de..................

Campinas, 16 de agosto de 2022

............................................................................................

JOSÉ TADEU JORGE

Identificação e assinatura da autoridade responsável
VÍNCULO:
ALUNO(A)/SERVIDOR(A) NOME COMPLETO:
IFICAÇÃO DO(A) NOTIFICADO(A)

Assunto: Contratação direta da empresa ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA para inscrição de servidores nos cursos de capacitação”Obras e Serviços
de Engenharia segundo a NLLC e o RDC na Visão do TCU”,”Elaboração de
Termo de Referência, Projeto Básico e a NLLC“ e “A Nova Lei de Licitações e
Contratos (NLLC)“ em Brasília/DF.
Interessada: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC
DESPACHO
Diante dos elementos que constam nos autos, AUTORIZO a contratação direta da
Orzil Consultoria e Treinamentos Ltda. (CNPJ/MF nº 21.545.863/0001-14), com
fundamento no artigo 25, inciso II da Lei nº 8.666/93 c/c artigo 13, inciso VI da Lei nº
8.666/93, para a participação de servidores da fundação em curso aberto/treinamento
a ser realizado em Brasília/DF, tendo como objeto o assunto em referência, bem como
a despesa no valor de R$ 32.817,00 (trinta e dois mil oitocentos e dezessete reais),
devendo o montante de R$ 26.523,00 (vinte e seis mil quinhentos e vinte e três reais)
onerar o presente exercício e o restante o exercício seguinte na dotação orçamentária
nº 60402.12.122.2025.4232.3.3.90.39 FR 01 220.000.

MATRÍCULA/RA:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:

EXTRATO

Processo Administrativo nº.FUMEC.2020.00000799-12. Interessada:FUMEC.
Modalidade:Contratação Direta n.º 16/2020. Contratados: CELSO DE OLIVEIRA
BRAGA E VALDEREZ PIFFER CARRARO. Termo de Contrato nº.30/2020. Termo
de Aditamento:19/2022. Objeto:Prorrogação do prazo de vigência da locação de imóvel localizado na Rua Celso Egídio Souza Santos, 688 - Jardim Chapadão - Campinas/
SP - Regional Norte.Valor:R$ 47.040,00.Assinatura:15/08/2022.Vigência:12 (doze)
meses contados a partir do dia 01 de setembro de 2022(01/09/2022 a 31/08/2023).
Campinas, 16 de agosto de 2022

JOSÉ TADEU JORGE

Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Processo Administrativo Nº 2021.00000695-26
Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
Pregão Eletrônico: 33/2021
Objeto: Registro de Preços de ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS, com vasilhames de acondicionamento a serem fornecidos em regime de comodato, para utilização das unidades
da FUMEC/CEPROCAMP.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO a
despesa em favor da empresa:
- LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA - EPP com fulcro na
Ata de Registro de Preços nº 56/2021, no valor de R$ 334,00 (trezentos e trinta e
quatro reais).
À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e
para as demais providências.
Campinas, 16 de agosto de 2022

JOSÉ TADEU JORGE

Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

