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 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 26 DE AGOSTO DE 2021 

  Protocolo  SEI  PMC.2021.00050337-91 
 Assunto : Pedido de Certidão de Inteiro Teor -  Interessado : 
 Darci Salustiano da Silva 
Solicita, Darci Salustiano da Silva, a extração de cópia de inteiro teor do  Processo 
Administrativo nº 2009/40/2901. 
Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b,  in verbs ;
 “XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimentos de situações de interesse pessoal;” 
Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à demons-
tração de legitimidade do requerente para o pleito formulado. Providenciada as cópias 
e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, 
do Decreto Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:
Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto 
Municipal n° 18.050/13.
 

 Campinas, 26 de agosto de 2021 
 CHARLES DURAES LEITE 

 Diretor do Departamento de Apoio à Escola 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 

 PROTOCOLO Nº: 2021.00000281-70    
 Assunto : Registro de preços para aquisição de peças e materiais de informática para 
manutenção dos computadores e rede das unidades da Fumec/ ceprocamp  
 Interessado : Fumec/ ceprocamp

 DESPACHO DE INTIMAÇÃO 
Fica a empresa  YUMA COMERCIAL EIRELI (CNPJ/MF nº 23. 550. 416 /0001-
89)   INTIMADA  acerca da instauração de procedimento administrativo de aplicação 
de penalidades e bem como da abertura do prazo de 15 (quinze) dias úteis para defe-
sa, contados do recebimento da notifi cação, a ser enviada ao endereço eletrônico da 
empresa constantes nos autos do processo, especialmente aquele declarado no termo 
de ciência e notifi cação. Este procedimento tem origem no Procedimento de Pregão 
Eletrônico nº 18/2021 (Protocolo nº 2021.00000281-70) e apura uma suposta infração 
cometida pela empresa  YUMA COMERCIAL EIRELI  ao disposto nos artigos 77 e 
78 da Lei nº 8.666/93 e cláusula 10.1 do termo de referência que acompanhou o edital, 
o que pode resultar na aplicação das penalidades previstas no artigo 87 da mesma Lei 
nº 8.666/93, artigo 7º da Lei nº 10.520/02, cláusula 12 do edital, sem prejuízo da res-
cisão contratual, conforme previsão contida nos artigos 86 e 87 do estatuto licitatório. 
A infração em tese cometida pela empresa contratada refere-se ao atraso de 28 (vinte 
e oito) dias no cumprimento do objeto da obrigação, mais especifi camente da Ordem 
de Fornecimento nº 01/2021 de 23/06/2021. Os autos do Procedimento de Pregão Ele-
trônico nº 18/2021 (Protocolo nº 2021.00000281-70) - que resultou na Ata de Registro 
de Preços nº 29/2021 - encontram-se na sede da Fundação Municipal para Educação 
Comunitária - FUMEC, mais especifi camente nos setores da Procuradoria e Gestão 
Administrativa e Financeira, na Rua Antônio Cesarino, 985, Centro, Campinas, SP, à 
disposição para vistas do representante legal, mediante a apresentação do instrumen-
to de procuração e prévio agendamento. Eventuais informações também poderão ser 
fornecidas de forma eletrônica através dos seguintes endereços eletrônicos: fernando.
perez@campinas.sp.gov.br ou cintia.laventtrin@campinas.sp.gov.br. 

 Campinas, 25 de agosto de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 PROTOCOLO Nº: 2021.00000540-90    
 Assunto : 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 e fi cha de matrícula.  
 Interessado : Fumec/Ceprocamp

 DESPACHO DE INTIMAÇÃO 
Fica a empresa  SP SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI (CNPJ/MF nº 17. 
266. 264/0001-94)   INTIMADA  acerca da instauração de procedimento administrati-
vo de aplicação de penalidades e bem como da abertura do prazo de 15 (quinze) dias 
úteis para defesa, contados do recebimento da notifi cação, a ser enviada ao endereço 
eletrônico da empresa constantes nos autos do processo, especialmente aquele decla-
rado no termo de ciência e notifi cação. Este procedimento tem origem no Procedi-
mento de Pregão Eletrônico nº 29/2021 (Protocolo nº 2021.00000540-90) e apura uma 
suposta infração cometida pela empresa  SP SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL 
EIRELI  ao disposto nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e cláusula 11. do edital, o 
que pode resultar na aplicação das penalidades previstas no artigo 87 da mesma Lei nº 
8.666/93, artigo 7º da Lei nº 10.520/02, cláusula 12 do edital, sem prejuízo da rescisão 
contratual, conforme previsão contida nos artigos 86 e 87 do estatuto licitatório. A 
infração em tese cometida pela empresa refere-se à recusa em assinar a ata de registro 
de preços com o item ao qual sagrou-se vencedora, não obstante as inúmeras requisi-
ções que vêm sendo feitas pelos prepostos da Fumec desde o dia 29/06/2021. Os autos 
do Procedimento de Pregão Eletrônico nº 29/2021 (Protocolo nº 2021.00000540-90) 
encontram-se na sede da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, 
mais especifi camente nos setores da Procuradoria e Gestão de Contratos, na Rua An-
tônio Cesarino, 985, Centro, Campinas, SP, à disposição para vistas do representante 
legal, mediante a apresentação do instrumento de procuração e prévio agendamento. 
Eventuais informações também poderão ser fornecidas de forma eletrônica através 
dos seguintes endereços eletrônicos:fernando.perez@campinas.sp.gov.br ou cintia.
laventtrin@campinas.sp.gov.br. 
 

 Campinas, 25 de agosto de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA   
 Processo Administrativo Nº 2020.00001045-26
Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
Pregão Eletrônico: 035/2021
Objeto: Registro de Preços para aquisição de até  460 (quatrocentos e sessenta)   
LICENÇAS PERPÉTUAS DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 
VERSÃO 2019 OU SUPERIOR , 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:
 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. , com fulcro na Ata de Registro de 

Preços nº 55/2021, no valor de R$ 61.200,00(sessenta e um mil e duzentos reais).
À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências.
 

 Campinas, 25 de agosto de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA   
 Processo Administrativo Nº 2020.00001045-26
Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
Pregão Eletrônico: 037/2020
Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de SOCIEDADE para prestação 
de serviços de TRADUTOR/INTERPRETE DE LIBRAS (LÍNGUA BRASILEIRA 
DE SINAIS), devidamente habilitado para atendimento nas Unidades Escolares da 
FUMEC-Fundação Municipal para Educação Comunitária de Campinas - SP e rea-
lização de curso de capacitação de servidores, 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:
 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA 
DE LIBRAS LTDA EPP , com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 51/2020, no 
valor de R$ 23.415,59 (vinte e três mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e nove 
centavos).
À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências.
 

 Campinas, 25 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  043/  20  21" 
 Processo Administrativo  nº  FUMEC.2021.00001093-31 
 Objeto: Registro de preços para fornecimento de  GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
(CAFÉ, AÇÚCAR, ADOÇANTE E BISCOITOS ) para atender as necessidades 
da  FUMEC/CEPROCAMP , conforme as especifi cações constantes no  ANEXO I 
-TERMO DE REFERÊNCIA. 
 DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNI-
CA:02/09/2021 
 DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:16/09/2021- 09:00 h. 
 OFERTA DE COMPRA- OC N°824402801002021OC00052 
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 agosto de 2021 
 PABLO RENAN CASEMIRO EMANUELLI 

 Matricula 10510 - SUBSCRITOR DO EDITAL 
  

 EXTRATO 
 REPUBLICADO POR CONTER INCORREÇÕES  

Processo Administrativo nº.2021.00000125-08. Interessada: FUMEC. Modalida-
de: Tomada de Preços nº 01/2021. Contratada: S. CANTON - ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA. Termo de Contrato nº.04/2021. Termo de Aditamento: 
25/2021. Objeto: Aditivo fi nanceiro e prazo adicional da execução de obras de re-
forma na unidade FUMEC Descentralizada Campo Grande em Campinas/SP. Valor: 
R$ 479.217,25. Assinatura: 11/08/2021.Vigência: Prazo adicional de 45 (quarenta e 
cinco) dias corridos para conclusão do objeto (19/09/2022).
 

 Campinas, 25 de agosto de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 EXTRATO    
Processo Administrativo nº. 2021.00000968-41. Interessada: FUMEC. Modalidade: 
Dispensa de Licitação (Amil) nº 20/2021. Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIO E TELÉGRAFOS.Termo de Contrato nº.11/2021 (9912548762). Obje-
to: Contratação da Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos.Valor: R$ 8.612,65. 
Assinatura: 18/08/2021.Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura 
(18/08/2021 a 17/08/2022).
 

 Campinas, 25 de agosto de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA   
 Processo Administrativo Nº 2021.00000281-70
Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
Pregão Eletrônico: 18/2021
Objeto: Registro de Preços para aquisição de  PEÇAS E MATERIAIS DE IN-
FORMÁTICA  para manutenção dos computadores e rede das unidades 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:
 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PAPELA-
RIA EIRELI  com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 30/2021, no valor de R$ 
11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).
À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências. 

 Campinas, 25 de agosto de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
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