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 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Processo Administrativo nº PMC.2021.00030624-76
Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Objeto: Prestação de Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das Uni-
dades Educacionais da SME. - Aditamento

À vista das informações existentes neste protocolado, bem como das justifi cativas já 
apresentadas por esta Secretaria e do parecer (4186524) do senhor Procurador Munici-
pal do Núcleo de Educação que acolhe o referido aditamento aliada às recomendações 
da Secretaria Municipal de Justiça (4175277), com a competência conferida pelo De-
creto Municipal 18.099/2013, AUTORIZO:

1. O aditamento do contrato 040/2020 celebrado entre o Município de Campinas e a 
empresa CAPITAL HUMANO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LTDA, desde que 
previamente à formalização sejam observadas todas as recomendações apontadas pela 
Secretaria Municipal de Justiça;
2. A despesa decorrente no valor de R$ 8.416.593,98 (oito milhões quatrocentos e 
dezesseis mil quinhentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos) onerando 
no presente exercício o valor de R$ 3.506.914,16 (três milhões quinhentos e seis mil 
novecentos e quatorze reais e dezesseis centavos), conforme aprovado pelo Comitê 
Gestor (4081923).
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, 20 de setembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário MUnicipal de Educação 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Processo Administrativo:PMC.2021.00003598-77
Interessado:Secretaria Municipal de Educação
Assunto:Pregão nº 119/2021 - Eletrônico
Objeto:Contratação de empresa para fornecimento parcelado de equipamentos de co-
zinha,
com instalação e treinamento para o uso.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no Decreto
Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações,AUTORIZO a despesa a favor da em-
presa:
-INOXCOOK COMERCIAL EIRELI no valor de R$ 308.580,00 (trezentos e oito mil 
quinhentos e oitenta reais), onerando integralmente as dotações do presente exercício.

Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Procuradoria-Geral do Município - Núcleo de Formalização de Ajustes, para la-
vratura do Termo de Contrato; e
3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências. 

 Campinas, 21 de setembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário MUnicipal de Educação 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM 03/09/2021 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo nº PMC.2021.00027274-15 (PMC.2019.00008650-30)
Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Objeto: Fornecimento parcelado de panificados - Prorrogação Contratual com 
Reajuste

À vista das informações existentes neste protocolado, bem como das justificativas 
já apresentadas por esta Secretaria e do parecer 4219159 do senhor Procurador 
Municipal do Núcleo da Educação que indicam a necessidade da referida pror-
rogação aliada às recomendações do Procuradoria Geral do Município 4225904 e 
da Secretaria Municipal Justiça 4233289 e entendendo já demonstrada nos autos 
a vantajosidade para a Administração, e com a competência conferida pelo De-
creto Municipal 18.099/2013, AUTORIZO:

1. A prorrogação do contrato 157/19 celebrado entre o Município de Campinas 
e a empresa PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE ALI JÚNIOR LTDA., 
pelo período de 12 (doze) meses a partir de 07/09/2021 com reajuste contratual de 
4,21% a partir de 04/10/2020 conforme cálculo do sr. Economista no documento 
(3912249); e
2. A despesa complementar no valor de R$ 8.782.444,00 (oito milhões setecentos 
e oitenta e dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais) referente a prorro-
gação, onerando no presente exercício R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e 
a despesa de R$ 30.022,72 (trinta mil e vinte e dois reais e setenta e dois cen-
tavos), referente ao reajuste no período de 04/10/2020 a 06/09/2021, onerando 
integralmente o presente exercício, conforme autorizado pelo Comitê Gestor no 
documento 4281807.
Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se:
1. ao Núcleo de Formalização de Ajustes / SMJ para a formalização do Termo 
Contratual próprio;
2. à Secretaria de Educação para as demais providências e acompanhamento.
 
 

 Campinas, 03 de setembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário MUnicipal de Educação 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - 
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   -   "046/  20  21" 

 Processo Administrativo  nº  FUMEC.2021.00001236-79 
 Objeto:  Registro de Preços para eventual  CONFECÇÃO DE MATERIAL DE 
IDENTIDADE VISUAL (PLACAS, DISPLAY ACRÍLICO, ADESIVOS, BAN-
NER, TAPETE) , com serviço de instalação do material, quando necessário, a ser 
utilizado pelas unidades da  FUMEC/CEPROCAMP , características detalhadas, 
conforme as especifi cações constantes no  ANEXO I -TERMO DE REFERÊNCIA. 
 DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 
23/09/2021 
 DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 05/10/2021 - 09:00 h.  
 OFERTA DE COMPRA- OC N° 824402801002021OC00057 
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, 20 de setembro de 2021 
 LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA 

 Assessor Superior - FUMEC 
  

 EXTRATO    
 Processo Administrativo nº.  2021.00001010-12.  Interessada:  FUMEC.  Modalida-
de:  Contratação Direta nº 21/2021.  Contratada:  CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM-
PRESA ESCOLA - CIEE.  Termo de Contrato nº.  10/2021.  Objeto:  Contratação de 
serviços de agente de integração de estágios, visando atender estudantes regularmente 
matriculados e com frequência regular em cursos de ensino profi ssional, de nível mé-
dio ou superior, vinculados à estrutura do ensino público ou privado do país, para 
preenchimento de oportunidades de estágio curricular supervisionado, no âmbito da 
Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, mediante pagamento de 
taxa de administração por estudante.  Valor:  R$ 43.200,00.  Assinatura:  10/09/2021. 
 Vigência:  24 (vinte e quatro) meses a contar da data de recebimento da ordem de 
início de serviço (20/09/2021 a 19/09/2023).
 

 Campinas, 21 de setembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 EXTRATO    
 Processo Administrativo nº.  2021.00001233-26.  Interessada:  FUMEC.  Modalida-
de:  Inexigibilidade nº 07/2021.  Contratada:  APOIOTECH LTDA.  Termo de Con-
trato nº.  16/2021.  Objeto:  Contratação de empresa especializada em informática, 
para fornecimento de serviços de manutenção legal, corretiva e evolutiva, suporte 
técnico e treinamento, de forma a possibilitar a utilização e gestão das atividades 
relacionadas aos sistemas de controle orçamentário, fi nanceiro, contábil, tesouraria, 
licitação, compras, almoxarifado, patrimônio, gerenciamento e controle de aplicações 
e ambientes, gerencial com indicadores e workfl ow para modelagem e gerenciamento 
de processos do Sistema de Informação para Municípios (SIM), implantação imediata 
das alterações para atendimento das obrigações administrativas e legais da FUMEC. 
 Valor:  R$ 448.500,00.  Assinatura:  14/09/2021.  Vigência:  12 (doze) meses a contar 
da data da assinatura do contrato (14/09/2021 a 13/09/2022).
 

 Campinas, 21 de setembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 EXTRATO    
 Processo Administrativo nº.  2019.00001459-67.  Interessada:  FUMEC.  Modalida-
de:  Pregão Eletrônico nº 23/2020.  Contratada:  MARCELO HENRIQUE BEZERRA 
- ME.  Termo de Contrato nº.  18/2020.  Termo de Aditamento:  26/2021.  Objeto:  
Aumento quantitativo de serviços terceirizados de impressão e reprografi a corpora-
tiva, por meio de disponibilidade de equipamentos (locação de multifuncionais) em 
perfeito estado de conservação e com qualidade e funcionalidade inquestionável, com 
a devida manutenção, fornecimento de suprimentos (toner, cartucho, cilindros, fuso-
res, etc.), exceto o papel, e disponibilização de software de bilhetagem, destinados à 
impressão e reprografi a de documentos nas dependências das unidades da FUMEC e 
CEPROCAMP.  Valor:  R$ 4.662,00.  Assinatura:  14/09/2021.
 

 Campinas, 21 de setembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 EXTRATO 
  

  Processo Administrativo nº.  2014/10/22.763.  Interessada:  FUMEC.  Modalidade:  
Contratação Direta nº. 04/2014.  Contratada:  FRANCISCO CARLOS SILVEIRA 
E ESPÓLIO DE NEUZA HELENA PALMA SILVEIRA.  Termo de Contrato nº.  
14/2016.  Termo de Aditamento:  27/2021.  Objeto:  Prorrogação do prazo de vigência 
da locação de imóvel não residencial localizado na Rua Doutor Sylvio Carvalhaes nº 
1.020, Jardim Campos Elísios, Campinas-SP, CEP: 13060-860 - Regional Noroeste. 
 Valor:  R$ 31.510,56.  Assinatura:  13/09/2021.  Vigência:  12 (doze) meses contados a 
partir do dia 24 de setembro de 2021 (24/09/2021 a 23/09/2022). 
 

 Campinas, 21 de setembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  

 Processo Administrativo Nº 2020.00001020-78
Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
Pregão Eletrônico: 040/2020

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de DISPENSERS PARA 
ÁLCOOL GEL DE PAREDE E PORTA PAPEL TOALHA para instalação nas unida-
des da FUMEC/CEPROCAMP, conforme as especifi cações constantes no ANEXO 
I - TERMO DE REFERÊNCIA.

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO a 
despesa em favor da empresa:

 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO , com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 
50/2020, no valor de R$ 3.276,00 (três mil, duzentos e setenta e seis reais).

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

 Campinas, 21 de setembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
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