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 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº PMC. 2020.00045105-02
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Objeto : Registro de Preços - Fornecimento de mistura para torta salgada isenta de 
glúten e bolo isento de glúten e lactose

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 da empresa: 
- BRAVEN FOODS LTDA,  com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 194/2021, no 
valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais).

Publique-se na forma da Lei.
Após, encaminhe-se ao Setor de Contabilidade / SME para emissão dos empenhos
 

 Campinas, 01 de dezembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo nº  PMC.2020.00038099-38
 Interessado : Secretaria Municipal de Educação 
 Objeto : Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de serra-
lheira nos prédios próprios e alugados da SME (Prorrogação contratual - 24 meses).

À vista das informações existentes neste protocolado, bem como das justifi cativas já 
apresentadas por esta Secretaria e do parecer (4712632) do senhor Procurador Mu-
nicipal do Núcleo de Educação que indicam a necessidade da referida prorrogação 
aliada às recomendações da Secretaria Municipal de Justiça (4721471) e entendendo 
já demonstrada nos autos a vantajosidade para a Administração, e com a competência 
conferida pelo Decreto Municipal 18.099/2013,  AUTORIZO: 

1. A prorrogação do contrato 004/21 celebrado entre o Município de Campinas e a 
empresa  ZAMBRA MULTISERVICOS LTDA - EPP , pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses a partir de 29/01//2022; e

2. A despesa decorrente no valor de R$ 4.480.000,00 (quatro milhões e quatrocentos 
e oitenta mil reais) sem onerar o presente exercício, conforme aprovado pelo Comitê 
Gestor (4754948).

Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se:
1. Ao Núcleo de Formalização de Ajustes / PLC para a devida formalização;
2. à Secretaria de Educação para as demais providências e acompanhamento. 

 Campinas, 30 de novembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo nº PMC. 2020.00052993-84
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Pregão nº 327/2020 - Eletrônico
 Objeto:  Registro de Preços de brinquedos para playground inclusivo.

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:
 - HMM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI  com fulcro na Ata de Registro 
de Preços nº 102/2021, no valor de R$ 1.132.461,00 (um milhão cento e trinta e dois 
mil quatrocentos e sessenta e um reais).

Publique-se na forma da Lei.
Após, encaminhe-se ao Setor de Contabilidade / SME para emissão dos empenhos. 

 Campinas, 30 de novembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - 
FUMEC 

 HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 
DE DESPESAS   

  Processo Administrativo: FUMEC.2021.00001214-63.  Interessada: Fundação Mu-
nicipal para Educação Comunitária - FUMEC.  Tomada de Preços nº 02/2021. Ob-
jeto:  Contratação de serviço técnico especializado para avaliação de conformidade 
de projetos executivos estruturais de light steel frame e análise de compatibilização 
com os projetos arquitetônico e complementares, para obra de construção do prédio 
anexo ao CASI (Centro de Ação Social Integrado) - Jd. Campo Belo - Campinas/SP, 
conforme Edital e seus Anexos.
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, inexistindo
recursos e em observância ao disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93
e suas alterações, RESOLVO:
1.  HOMOLOGAR  a Tomada de Preços nº  02/2021 , referente ao objeto em epígrafe.
 2. ADJUDICAR seu objeto à empresa   FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM 
CONSTRUÇÕES LTDA,   CNPJ   26.480.545/0001-36,   bem como AUTORIZO a 
despesa em seu favor, no valor global de R$  67.750,00   (sessenta e sete mil, setecen-
tos e cinquenta reais) , devendo onerar o presente exercício no valor de  R$ 33.875,00 
(trinta e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais) e o restante onerar o exercício 
subsequente,  sob a dotação orçamentária n°:  60404.12.366.1020.1135.4.4.90.51 FR 
01.220.000.  
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. À Comissão Permanente de Licitações, para registro da homologação no Sistema de
Informação Municipal - SIM.
2. À Procuradoria Jurídica para lavratura do Termo de Contrato.
3. Ao Setor de Gestão de Contratos para as demais providências
 

 Campinas, 01 de dezembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 PORTARIA FUMEC Nº 111/2021   
 O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições do seu cargo,

 RESOLVE: 

Art 1º Prorrogar a cessão da servidora Dulcelena Honório Diogo, matrícula 1260, 
para prestar de serviços junto à 380ª Zona Eleitoral de Campinas, pelo período de 
01/01/2022 a 31/12/2022, sem prejuízos de seus vencimentos e sem prejuízo das de-
mais vantagens do seu cargo.
 

 Campinas, 01 de dezembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 PORTARIA FUMEC Nº 112/2021   
 O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições do seu cargo,

 RESOLVE: 

Art 1º Prorrogar a cessão da servidora Evanir de Fátima de Oliveira, matrícula 10248, 
para prestar de serviços junto à 380ª Zona Eleitoral de Campinas, pelo período de 
01/01/2022 a 31/12/2022, sem prejuízos de seus vencimentos e sem prejuízo das de-
mais vantagens do seu cargo. 

 Campinas, 01 de dezembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 PORTARIA FUMEC Nº 113/2021   
 O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições do seu cargo,

 RESOLVE: 

Art 1º Prorrogar a cessão da servidora Suely Canavezzi Scandoleiro, matrícula 10173, 
para prestar de serviços junto à 380ª Zona Eleitoral de Campinas, pelo período de 
01/01/2022 a 31/12/2022, sem prejuízos de seus vencimentos e sem prejuízo das de-
mais vantagens do seu cargo.
 

 Campinas, 01 de dezembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 

 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18/11/2021 DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER   

 Ao décimo oitavo dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, realizou-se a 
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Esportes e Lazer no auditório do Pla-
netário do Parque Portugal, conforme convocação prévia publicada no D.O.M. em 
16/11/2021, para discutir e deliberar a seguinte pauta: 1) Informações Gerais; 2) Cen-
tro de Treinamento Olímpico (Skate); 3) Reformas de Espaços Públicos Esportivos; 
4) Retomada das Atividades Esportivas e Eventos; 5) Lei de Eventos; 6) Andamento 
das alterações das Leis de criação do FADA e do FIEC e; 7) Data da terceira reunião 
(em 2022).
Estiveram presentes os conselheiros Fernando Lourenço Vanin, presidindo a reunião, 
Ângelo Diniz, Eduardo Roberto Antonelli de Moraes, José Ribeiro do Prado Neto, 
Adilson Momente, Edemilton Rodrigues da Rocha, Beatriz Leme Passos Carvalho, 
Bruno Roberto Macedo, Marlene Felipe Celiberto, Aparecido Edgar Diniz, Felipe 
Gonçalves da Silva, Noemi Silvana Prates de Oliveira, Gilberto Manoel de Almeida, 
Jonas Souza e Silva, Jivaldo de Jesus Santos, Ana Cristina Consoli, bem como o ser-
vidor da SMEL Israel Blazutti, secretariando a reunião.
Dando início aos trabalhos, o presidente agradeceu a presença de todos e falou breve-
mente sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela SMEL após a retomada 
das atividades dentro a atual situação pandêmica e explicou quais itens seriam abor-
dados na reunião.
Passando ao segundo item da pauta, esclareceu o atual andamento do processo que tra-
ta da construção do centro de treinamento de skate dentro do Centro Esportivo de Alto 
Rendimento - CEAR, dos recursos que serão destinados à sua implantação e do seu 
gerenciamento futuro pela Confederação Brasileira de Skate. Aproveitando o tema, 
falou do interesse da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos em trazer para 
o município um centro de treinamento e que as primeiras tratativas já ocorreram com a 
administração municipal, existindo também o mesmo interesse por parte da Federação 
Paulista de Natação. Da mesma forma, posicionou os conselheiros sobre o andamento 
para implantação do ginásio de badminton no CEAR.
Entrando no terceiro item da pauta, falou sobre o andamento das reformas e melhorias 
que estão ocorrendo nos diversos equipamentos esportivos gerenciados pela SMEL, 
explicando o que está sendo realizado em cada um e também relacionando os próxi-
mos equipamentos que passarão por reformas, a fi m de poder receber a população de 
forma segura e adequada. Enalteceu o apoio e parceria dos demais órgãos da admi-
nistração e da SANASA na concretização das reformas. Falou sobre a intenção de 
adequar a piscina da praça de esportes Pompeo de Vitto para receber aquecimento, 
possibilitando dessa maneira, a continuidade das atividades esportivas aquáticas du-
rante o período de inverno. Posicionou os conselheiros sobre os recursos provenientes 
de emendas parlamentares e que a SMEL está providenciando todos os trâmites admi-
nistrativos necessários para sua correta utilização.
No quarto item da pauta, o presidente falou sobre o processo de retomada das ativida-
des esportivas no município na atual fase da pandemia de Covid-19, respeitando nas 
novas orientações da DEVISA, bem como a manutenção dos protocolos de higiene e 
segurança. Explicou como ocorreu a Corrida da Lua, o primeiro grande evento espor-
tivo nessa retomada, e quais os protocolos que foram seguidos para evitar a possibili-
dade de contágio entre os participantes.
Sobre o quinto item da pauta, falou sobre a criação da lei de eventos, ideia surgida 
inicialmente no conselho de turismo para atender a demanda gastronômica e hoteleira, 
mas que se mostrou viável para quaisquer eventos realizados no município. Atual-
mente o projeto de lei está em tramitação na Câmara dos Vereadores para aprovação 
e visa desburocratizar os trâmites necessários para a obtenção dos alvarás necessários 
para realização de eventos. Aproveitou para falar sobre a discussão da criação de uma 
taxa única para uso do solo público, sendo o valor variável de acordo com o tamanho 
do evento. Da mesma forma, falou sobre a intenção da implantação de um portal de 
eventos, onde empresas da área terão acesso às informações necessárias para realiza-
ção de eventos em Campinas e também poderão informar quais as suas intenções e 
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