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siderar a Licitante FRX SEGURANÇA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ/
MF nº 10.956.877/0001-04) provisoriamente vencedora.
Publique-se.
 

 Campinas, 26 de novembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 
DE DESPESAS   

  Processo Administrativo nº FUMEC.2021.00001503-07Interessada : FUMEC.  As-
sunto:  Pregão Eletrônico n°  0  52  /20  21  . OBJETO : Contratação de empresa para pres-
tação de  SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, 
COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSA-
NITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  nas Unidades Educacionais da 
 FUMEC / CEPROCAMP ,  almoxarifado e regionai s, 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  há recursos pendentes, em atendimento aos ditames das leis federais Nº 
10.520/02 e 8.666/93, e demais legislações pertinentes , RESOLVO: 
 HOMOLOGAR  o Pregão suprarreferido, bem como  ADJUDICAR  e  AUTORI-
ZAR A DESPESA  em favor da empresa  FRX SEGURANCA E SERVIÇOS DE 
LIMPEZA LTDA -  CNPJ  10.956.877/0001-04,  no valor global de  R$   4.999.397,55  
(quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, trezentos e noventa e sete reais 
e cinquenta e cinco centavos ),  devendo onerar o presente exercício no valor de  R$ 
170.000,00 (cento e setenta mil reais)  e o restante  onerar os exercícios subsequen-
tes , sob as dotações orçamentárias:
 60401.12.363.1020.4134.3.3.90.39, 60402.12.122.1020.4134.3.3.90.39  e  60404.12.3
66.1020.4134.3.3.90.39 
Publique-se na forma da lei.  Encaminhe-se :
1) À Procuradoria Jurídica para lavratura do  CONTRATO ;
2) À Gestão Administrativa e Financeira da  FUMEC  para as demais providências
 

 Campinas, 26 de novembro 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   -  062/  20  21” 
 Processo Administrativo  nº  FUMEC.2021.00001915-93 
 Objeto:  Aquisição de  EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  para atualização, 
reposição e renovação dos atuais equipamentos para uso dos servidores públicos das 
áreas administrativa e pedagógica, pelos alunos das unidades da FUMEC e para im-
plantação de laboratórios de educação digital - LEDs, conforme especifi cações cons-
tantes do  ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA .
 DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 
29/11/2021 
 DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 10/12/2021 - 09:00 H. 
 OFERTA DE COMPRA- OC N° 824402801002021OC00080 
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, 26 de novembro de 2021 
 LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA 

 Assesso Superior - Fumec 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 
- DCCA 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
  Protocolo SEI: PMC.2021.00015958-92 
 Interessado: AGR REPRESENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA? 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Ins-
trução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor 
de Controle desta Coordenadoria e nos documentos constantes nos autos,  DECIDO 
que a repetição do indébito no valor de  135,9077  UFIC's  decorrentedo recolhimento 
indevido a título de ISSQN, por meio da guia do Simples Nacional - DAS referente à 
competência de 01/2021, relativo ao contribuinte cadastrado sob a inscrição municipal 
nº 646.600-1,previamente apurado pelo Departamento de Receitas Mobiliárias no des-
pacho4598206,  será processada pela forma de restituição,  nos moldes do artigo 45 
da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamento da restitui-
ção constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./
D.C.C.A. a providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 
43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.
 

 Campinas, 26 de novembro de 2021 
 LUCAS SILVA CUNHA 

 COORDENADOR DA CSACPT. 
  

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
  Protocolo SEI: PMC.2020.00002776-25 
 Interessado: ALEXANDRE MARQUES PEREIRA 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e nos documentos constantes nos autos, AUTORIZO a 
conversão em renda dos depósitos administrativos, no montante 1.010,4810 UFIC's, 
para extinção total dos créditos de IPTU/Taxa de Lixo X-1000, dos exercícios de2016 
a 2020 (593,2124 UFIC's), relativo ao imóvel cadastrado sob o código cartográfi -
co nº3414.51.43.0112.01001,conforme artigo 102 da Lei Municipal nº 13.104/2007. 
Após conclusão do procedimento de conversão em renda restará um crédito no valor 
de417,2686 UFIC's,o qual deverá ser restituído ao sujeito passivo, em razão da ine-
xistência de débitos de qualquer origem em seu nome, nos moldes dos artigos 42 
e43da Lei 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamento da restituição 
constem débitos vencidos ou vincendos em nome do contribuinte, autorizo que seja 

providenciada a compensação do crédito, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Muni-
cipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo SEI: PMC.2019.00043408-11 
 Interessado: Antonio Ramos de castro 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Ins-
trução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor 
de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  DECIDO 
que a repetição do indébito no valor de 4.809,3948 UFIC's  referente ao reco-
lhimento do IPTU exercício 2015, emissão abril, do imóvel código cartográfi co nº 
4152.41.26.1226.00000, que foi anulado pela decisão do processo judicial 1025851-
80.2017.8.26.0114, conforme informação da Secretaria de Justiça,  será processada 
pela forma de restituição,  nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. 
Caso no momento de efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis 
em nome do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a 
compensação do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 
13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo SEI: PMC.2021.00066474-75 
 Interessado: ERIKA FERREIRA DIAS 
"Nos termos do artigo 16, § 11, da Lei Municipal 16.109/2021., fi ca o(a) interessado(a) 
notifi cado(a) a comparecer, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, ao Setor de Atendimento 
- Porta Aberta, situado na Avenida Anchieta, nº. 200 - Térreo, Centro, de segunda a 
sexta-feira, das 08h00 às 16h30, para formalização do parcelamento do débito relativo 
ao IPTU/Taxas de 2015 a 2020, do imóvel nº 3443.22.60.0459.02009, com as condi-
ções especiais previstas na Lei Municipal 16.109/2021. No caso de parcelamento do 
débito, até o momento da operacionalização do procedimento, o contribuinte deverá 
realizar seu credenciamento no Ambiente Exclusivo da Secretaria Municipal de Finan-
ças por meio do endereço eletrônico https://cidadao.campinas.sp.gov.br/. O não com-
parecimento do(a) devedor(a) no prazo estipulado ou a falta do seu credenciamento 
no Ambiente Exclusivo acarretará a perda do direito às condições especiais previstas 
na referida Lei. Esta notifi cação deverá ser apresentada no ato do comparecimento."
 

 Campinas, 26 de novembro de 2021 
 LUCAS SILVA CUNHA 

 COORDENADOR DA CSACPT. 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

 Processo: PMC.2021.00064485-11
 Interessado: ANA MARIA FURIAN DE PONTES MEDEIROS 
 Código Cartográfico: 3421.22.04.0124.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Munici-
pal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da Lei Com-
plementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 3/2017 do 
Departamento de Receitas Imobiliárias,  INDEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE 
IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA   para 2022 , haja vista o(a) requerente 
não atender os requisitos descritos no rol taxativo para a concessão da isenção pleiteada, 
em especial, constar no patrimônio do cônjuge da interessada outro bem imóvel além 
daquele objeto do pedido de isenção, contrariando o disposto no art. 4°, I, 'a', da Lei 
Municipal n° 11.111/2001, modifi cado pela Lei Complementar n° 181/2017.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente deci-
são não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 
da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 26 de novembro de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

  Processo: PMC.2021.00060800-68 
 Interessado: ATILIO FAIT 
 Código Cartográfico: 3412.14.92.0027.01001 
Com fundamento no artigo 4º, I, da Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações, aten-
dendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o 
disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 3/2017 do Departamento de 
Receitas Imobiliárias,  DEIXO DE CONHECER O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA 
APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , nos termos do art. 13 e art. 63, parágrafo 2° 
da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, pois mesmo regularmente 
notifi cado nos termos do art. 13, art. 21, inciso V, art. 22, inciso II e parágrafo único,e 
art. 63, parágrafo 1°, todos da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, 
o(a) Interessado(a) deixou de apresentar a documentação solicitada, assim como não 
justifi cou ou contestou formalmente dentro do prazo estipulado.
Fica o requerente notifi cado para, querendo, pedir reconsideração da decisão de não 
conhecimento do pedido, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamen-
tos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em face das disposições do parágrafo 
único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente deci-
são não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da 
Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09
 

 Campinas, 26 de novembro de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

  Processo: PMC.2021.00060163-01 
 Interessado: WILSON DIAS 
 Código Cartográfico: 3263.11.28.0001.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa 
n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  INDEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA   para 2022 , haja vista 
o(a) requerente não atender os requisitos descritos no rol taxativo para a concessão 
da isenção pleiteada, em especial, verifi ca-se que o (a) Interessado(a) tem participa-
ção em Pessoa Jurídica, contrariando o disposto no art. 4°,§6º, da Lei Municipal n° 
11.111/2001, modifi cado pela Lei Complementar n° 181/2017.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente deci-
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