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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  REPUBLICADA POR CONTER INCORREÇÕES

Processo Administrativo nº PMC.2021.00000505-15
Interessado:Secretaria Municipal de Educação
Assunto:Pregão nº 010/2021 - Eletrônico
Objeto:Registro de Preços de tablets para uso educacional.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações, AUTORIZO a despesa em 
favor das empresas:
- AGIRA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., com fulcro na Ata de 
Registro de Preços nº 176/2021, no valor de R$ 6.426.000,00 (seis milhões quatrocen-
tos e vinte e seis mil reais).
Publique-se na forma da Lei.
Após, encaminhe-se ao Setor de Contabilidade / SME para emissão dos empenhos.  

 Campinas, 05 de agosto de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo nº PMC.2020.00030106-62 (14/10/66394)
Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Objeto: Contratação de serviço de transporte escolar adaptado - Prorrogação Con-
tratual
À vista das informações existentes neste protocolado, bem como das justificativas já 
apresentadas por esta Secretaria e do parecer (4077265) do senhor Procurador do Nú-
cleo de Educação e do sr. Secretário Municipal de Justiça (4174425) que acolhem a re-
ferida prorrogação, com a competência conferida pelo Decreto Municipal 18.099/2013, 
AUTORIZO:
1. A prorrogação do contrato 113/16 celebrado entre o Município de campinas e a 
empresa Transporte Acessível Unicarga LTDA - EPP, pelo período de 12 (doze) meses 
a partir de 15/09/2021 e a respectiva despesa no valor de R$ 2.685.650,00 (dois milhões 
seiscentos e oitenta e cinco mil seiscentos e cinquenta reais) onerando no presente exer-
cício o valor de R$ 671.412,50 (seiscentos e setenta e um mil quatrocentos e doze reais 
e cinquenta centavos);
2. A prorrogação do contrato 114/16 celebrado entre o Município de campinas e a 
empresa JTG de Souza Lopes Transportes - EPP, pelo período de 12 (doze) meses a 
partir de 15/09/2021 e a respectiva despesa no valor de R$ 1.917.544,75 (um milhão 
novecentos e dezessete mil quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco cen-
tavos) onerando no presente exercício o valor de R$ 479.386,19 (quatrocentos e setenta 
e nove mil trezentos e oitenta seis reais e dezenove centavos); e
3. A prorrogação do contrato 115/16 celebrado entre o Município de campinas e a em-
presa VM de Souza Transportes Eireli, pelo período de 12 (doze) meses a partir de 
15/09/2021 e a respectiva despesa no valor de R$ 1.705.011,00 (um milhão setecentos e 
cinco mil e onze reais) onerando no presente exercício o valor de R$ 426.252,75 (quatro-
centos vinte e seis mil duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos).
Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se:
1. ao Núcleo de Formalização de Ajustes/Procuradoria de Licitações e Contratos, para 
a devida formalização;
2. à Secretaria de Educação para as demais providências e acompanhamento.  

 Campinas, 05 de agosto de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA    
Processo Administrativo Nº 2020.00000922-51Interessado: Fundação Municipal 
para Educação Comunitária
Pregão Eletrônico: 039/2020
Objeto: Registro de Preço para prestação de prestação de serviço de intermediação da 
compra de PASSAGENS AÉREAS, abrangendo emissão, alteração e cancelamento 
de bilhetes nacionais, e da reserva de HOSPEDAGEM, para utilização da FUMEC/
CEPROCAMP, conforme especifi cações constantes do ANEXO I- TERMO DE RE-
FERÊNCIA.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO a 
despesa em favor da empresa:
 -  SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI , com fulcro na 
Ata de Registro de Preços nº 48/2020, no valor de R$ 1.720,59 (mil, setecentos e vinte 
reais e cinquenta e nove centavos).
À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências.
 

 Campinas, 05 de agosto de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA    
Processo Administrativo Nº 2020.00000922-51
Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
Pregão Eletrônico: 039/2020
Objeto: Registro de Preço para prestação de prestação de serviço de intermediação da 
compra de PASSAGENS AÉREAS, abrangendo emissão, alteração e cancelamento 
de bilhetes nacionais, e da reserva de HOSPEDAGEM, para utilização da FUMEC/
CEPROCAMP, conforme especifi cações constantes do ANEXO I- TERMO DE RE-
FERÊNCIA.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO a 
despesa em favor da empresa:
 - KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA. , com fulcro na Ata de Registro de 
Preços nº 49/2020, no valor de R$ 631,14 (seiscentos e trinta e um reais e quatorze 
centavos).
À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências.
 

 Campinas, 05 de agosto de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 HOMOLOGAÇÃO    
Processo Administrativo nº FUMEC.2021.00000833-59. Interessada: FUMEC. As-
sunto: Pregão Eletrônico n°035/2021. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
até 460 (quatrocentos e sessenta) LICENÇAS PERPÉTUAS DE USO DE SOFTWA-
RE MICROSOFT OFFICE VERSÃO 2019 OU SUPERIOR, conforme condições e 
especifi cações constantes do ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA.Em face dos 
elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, vez que não houve re-
cursos e a adjudicação pelo pregoeiro, em atendimento aos ditames das Leis Federais 
nº 10.520/02 e 8.666/93, e demais legislações pertinentes,  RESOLVO :
 HOMOLOGAR  o Pregão suprarreferido, referente ao objeto em epígrafe, com o pre-
ço unitário entre parênteses, para o item ofertado pela empresa adjudicatária:
 . BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA - CNPJ nº 57.142.978/0001-05 - item 
01 (R$ 408,00)  
 Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: 
1) à Procuradoria Jurídica para lavratura da  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ;
2) à Gestão Administrativa e Financeira da  FUMEC  para as demais providências. 

 Campinas, 05 de agosto de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA    
Processo Administrativo Nº 2021.00000540-90
Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
Pregão Eletrônico: 029/2021
Objeto: Registro de Preços para Contratação de serviços gráfi cos e diagramação com 
vistas à confecção de cartazes, folders, certifi cados, panfl etos, cartões de visita, banner 
em lona, fi cha de matrícula e diários de classe, conforme condições e especifi cações 
constantes do Anexo I - Termo de Referência.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO a 
despesa em favor da empresa:
 -  GRÁFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI , com fulcro na Ata de Regis-
tro de Preços nº 38/2021, no valor de R$ 432,90 (quatrocentos e trinta e dois reais e 
noventa centavos).
À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências. 

 Campinas, 05 de agosto de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO    
Acha-se aberto na  Fundação Municipal para Educação Comunitária, com Instru-
mento 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  -  039/  20  21" 
 Processo Administrativo  nº  FUMEC.2021.00000913-78 
 Objeto: Aquisição de  DISCO RÍGIDO PADRÃO SSD E DISCO RÍGIDO - 
(HARD DISK) - HD para manutenção de equipamentos das unidades  FUMEC/
CEPROCAMP, conforme especifi cações constantes do  ANEXO I - TERMO DE 
REFERÊNCIA.. 
 DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNI-
CA:16/08/2021 
 DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:26/08/2021-09:00 h. 
 OFERTA DE COMPRA- OC N°824402801002021OC00044 
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, 06 de agosto de 2021 
 PABLO RENAN CASEMIRO EMANUELLI 

 Matricula 10510 - SUBSCRITOR DO EDITAL 
  

 PROTOCOLO: 2021.00000125-08    
 Assunto:  Execução de obras de reforma na unidade Fumec descentralizada Campo 
Grande em Campinas/SP  
 Interessado: Fumec
 DESPACHO 
1. Ante os elementos que constam nos autos,  AUTORIZO , com fundamento nos ar-
tigos 65, inciso II, alínea "d" e 57, parágrafo 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93 e bem 
como nas cláusulas 3.3 e 7.1, inciso II do Termo de Contrato nº 04/2021, a cele-
bração de termo de aditamento ao referido instrumento contratual celebrado com a 
empresa  S. CANTON - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ/MF 
nº 60.461.100/0001-47) , de maneira a conceder um aditivo fi nanceiro na ordem de 
R$ 479.217,25 (quatrocentos e setenta e nove mil e duzentos e dezessete reais e vinte 
e cinco centavos) e um prazo adicional de 45 (quarenta e cinco) dias corridos para 
conclusão do objeto.
2. Autorizo também a despesa respectiva no valor de R$ 479.217,25 (quatrocentos e 
setenta e nove mil e duzentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos), devendo a 
mesma onerar o presente exercício da dotação orçamentária nº 60404.12.366.1020.11
35.4.4.90.51 FR 01.220.000;
3. À Procuradoria e Assessoria Jurídica da Fumec para a celebração do instrumento 
jurídico;
4. Publique-se. 

 Campinas, 06 de agosto de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 PORTARIA FUMEC Nº 75/2021    
O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições do seu cargo,
 RESOLVE: 
 Art.1º  Exonerar a pedido, a partir de 11/08/2021, o servidor Adair Antonio da Silva 
Neto, matrícula 10507, ocupante do cargo de Agente Administrativo e nomeado pela 
PORTARIA FUMEC Nº 85/2015, publicada em DOM de 04/09/2015, junto à Funda-
ção Municipal para Educação Comunitária - FUMEC
 Art.2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 06 de agosto de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 

 AVISO DE LICITAÇÃO    
Acha-se aberto na  Fundação Municipal para Educação Comunitária, com Instru-
mento 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  “ 040/  20  21” 
 Processo Administrativo  nº  FUMEC.2021.0000992-71 

10216
Realce


