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 Campinas, 28 de janeiro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - 
FUMEC 

 PORTARIA FUMEC Nº 12/2021 
  

 O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições do seu cargo,
 RESOLVE: 

Art 1º Ceder a servidora Conceição Pinto de Lima Teodoro, matrícula 1223, Agente 
de Apoio Geral, para prestar serviços junto à Secretaria Municipal de Educação da 
Prefeitura Municipal de Pedreira, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vanta-
gens do seu cargo.

Art 2º Esta Portaria retroage seus efeitos a 01 de janeiro de 2021, mantendo seus efei-
tos até 31 de dezembro de 2021.
 

 Campinas, 28 de janeiro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 PORTARIA FUMEC Nº 13/2021 
  

 O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições do seu cargo,

 RESOLVE: 
 
 Retifi car o texto da PORTARIA FUMEC Nº 10/2021 publicada no Diário Ofi cial em 
14 de janeiro de 2021:

Onde se lê: matrícula 10591

Leia-se: matrícula 10581
 

 Campinas, 28 de janeiro de 2021 
 JOSE TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 EXTRATO 
  

  Processo Administrativo nº .2016/10/31.208.  Interessada:  FUMEC.  Modalidade: 
 Pregão Presencial nº. 37/2016.  Contratada:  DEIVISONTUR TRANSPORTES E 
TURISMO LTDA - EPP.  Termo de Contrato nº . 22/2016.  Termo de Aditamen-
to:  02/2021.  Objeto:  Prorrogação contrato de prestação de serviços de empresa 
de transporte escolar por micro ônibus, como motoristas devidamente habilitados 
para atendimento aos alunos de EJA-FUMEC.  Valor:  R$ 45.044,00.  Assinatura:  
25/01/2021.  Vigência:  12 (doze) meses contados a partir do dia 04 de fevereiro de 
2021 (04/02/2021 a 03/02/2022).
 

 Campinas, 28 de janeiro de 2021 
 JOSE TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 HOMOLOGAÇÃO 
  

  Processo Administrativo nº FUMEC.2020.00001488-17. 
  Interessada : FUMEC. 
  Assunto:  Pregão Eletrônico n° 002/2021. 
 
 OBJETO:  Registro de preços para futura e eventual aquisição ESTERILIZADOR /
PURIFICADOR DE AR  para utilização nas unidades da  FUMEC/CEPROCAMP , 
conforme as especifi cações constantes no  ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA .
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, vez que 
não houve recursos 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 
preço unitário entre parênteses para o item indicado ofertado pela empresa adjudi-
catária:  M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI - CNPJ 
 20.853.918/0001-90 - item  01 (R$ 1.100,00) 

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, 28 de janeiro de 2021 
 JOSE TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 PROTOCOLO Nº: 2020.00001078-94 
  

  Assunto : Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de lim-
peza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão-de-obra, saneantes 
domissanitários, materiais e equipamentos nas unidades educacionais da Fumec
 Interessado : Fumec/Ceprocamp.

  DESPACHO DE INTIMAÇÃO 

Fica a empresa  MR SERVICE EIRELI  (CNPJ/MF nº 22.087.026/0001-51)  INTIMADA 
 acerca da instauração de procedimento administrativo de aplicação de penalidades e bem 
como da abertura do prazo de 5 (cinco) dias úteis para defesa, contados do recebimento 
da notifi cação a ser enviada aos endereços eletrônicos da empresa constantes no processo, 
especialmente no termo de ciência e notifi cação. Este procedimento tem origem no Proce-
dimento de Pregão Eletrônico nº 41/2020 (Protocolo nº 2020.00001078-94) e apura uma 
suposta infração cometida pela empresa  MR SERVICE EIRELI  ao disposto nos artigos 
77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e cláusulas 8.3, 8.5, 8.25, 8.26, 8.27 e 24.3 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, 
cláusula 11 do instrumento contratual e cláusula 26 do termo de referência que acompanhou 
o edital, sem prejuízo da rescisão contratual, conforme previsão contida nos artigos 86 e 87 
do estatuto licitatório. As infrações em tese cometidas pela empresa contratada referem-se 
ao não envio de uma série de documentos necessários para a comprovação do cumprimento 
das suas obrigações legais e contratuais, conforme as mensagens eletrônicas enviadas nos 
dias 22/12/2020, 13/01/2021, 18/01/2021 e 25/01/2021 ao endereço eletrônico apontado no 
termo de ciência e notifi cação. Os autos do Procedimento de Pregão Eletrônico nº 41/2020 
(Protocolo nº 2020.00001078-94) - que resultou no Termo de Contrato nº 34/2020 - en-
contram-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 instrumento de procuração e prévio agendamento. Da de-
cisão a ser proferida caberá recurso na forma da lei.Tendo em vista os trabalhos remotos de-
correntes do estado de emergência em função da pandemia da COVID-19, eventuais infor-
mações 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, 28 de janeiro de 2021 
 JOSE TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 PROCESSO: 2020.00000021-03 
  

  Assunto : Contratação de empresa especializada para fornecimento de SISTEMA DE 
MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID, compre-
endendo a elaboração de projeto de instalação, a aprovação deste junto à concessio-
nária de energia, o fornecimento de todos os equipamentos e materiais, a instalação, a 
efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento, manutenção e 
suporte técnico, conforme condições e especifi cações constantes do ANEXO I- TER-
MO DE REFERÊNCIA. Interessada : Fumec/ Ceprocamp

 DESPACHO 

 Ante os elementos que constam nos autos, especialmente o parecer da Procuradoria 
e as justifi cativas técnicas do Engenheiro da Fundação,  AUTORIZO,  com funda-
mento no inciso II do parágrafo 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e bem como na 
cláusula 8.1 do Termo de Contrato nº 27/2020 celebrado com a empresa  SOLERI 
H2D ENERGIA LTDA. (CNPJ/MF nº 24.029.110/0001-44) , a prorrogação do seu 
prazo por mais 3 (três) meses, mantidas todas as demais condições originais previstas 
no contrato.

 Publique-se.
 

 Campinas, 28 de janeiro de 2021 
 JOSE TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 

Fumec
Realce


