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na Praça e a festa tem previsão de ocorrer até as 17 horas em que as pessoas e grupos 
se encontram e celebram no espaço público. A prática atende aos quesitos de historici-
dade e ancestralidade, através de gerações, e mantêm viva a tradição de ritos afro-
-brasileiros presentes até os tempos atuais, considerando as matriarcas Mãe Dango e 
Mãe Corajacy as criadoras da manifestação e incluídas as respectivas comunidades. 
Atualmente, um grande público leva garrafas e vasilhas para a Lavagem das Escada-
rias para a coleta de água de cheiro. Para a salvaguarda, é necessária: a incorporação 
do cortejo ao evento como garantia de expressão cultural e religiosa; informação rei-
terada a respeito da utilização de vestimentas brancas, em especial a organizadores e 
imprensa; solicitação de credencial antecipada de fotógrafos/jornalistas; além de pro-
teção de imagem e propriedade intelectual. Finalizando a apresentação de seu estudo, 
a técnica Marcela Bonetti citou a autora Ivete Previtalli: “Desta forma, a Lavagem faz 
mais do que mostrar seus cantos, danças e vestes do candomblé na praça. Ela tornou o 
invisível visível e por isso mostra a existência do negro, permitindo assim um retorno 
para si mesmos. Essa África construída na diáspora vem desse retorno” (Candomblé: 
Agora é Angola, Ivete Previtalli, Editora Annablume, 1ª edição, 2008, p. 127). A téc-
nica Marcela Bonetti afirmou que o parecer é favorável ao registro da Cerimônia da 
Lavagem da Escadaria da Catedral Metropolitana de Campinas no Livro das Celebra-
ções. Em seguida, iniciou-se a exibição do vídeo, conforme descrição a seguir. Inicial-
mente, na abertura do vídeo, Mãe Dango relatou que a Lavagem das Escadarias da 
Catedral existe desde 1985, como um evento cultural de resistência e reparação. Rela-
tou também que o povo banto chegou ao Brasil e contribuiu com a construção do país. 
Mãe Dango conta que o cortejo da Lavagem das Escadarias sai da Estação Cultura, um 
prédio construído por negros, e segue até a Catedral, também construída por negros. 
Todo o percurso é feito pela Rua 13 de Maio, o que também é um fato simbólico. 
Havia um estranhamento inicial, mas com o passar dos anos as pessoas passaram a 
acolher e aplaudir a passagem do cortejo da Lavagem das Escadarias. Algumas pesso-
as acompanham o cortejo, descendo junto. Em seguida Márcia Anacleto declarou que 
a Lavagem das Escadarias é um contato com a nossa ancestralidade. “Quando eu che-
guei aqui nesta cidade, eu avistei a torre da Igreja”, diz a canção. Márcia Anacleto 
expôs também que os Orixás estão expressos na água e que a simbologia é muito forte. 
Mãe Corajacy disse que Nossa Senhora da Conceição é a dona da casa onde é feita a 
cerimônia da Lavagem das Escadarias. Mãe Dango contou que a confraternização da 
fé e o abraço emocionam. Edna Lourenço explicou que é uma luta contra todas as 
formas de discriminação e preconceito. A Lavagem das Escadarias demarca um senti-
do do ponto de vista da educação. É uma herança africana trazida para Campinas, uma 
essência que está dentro destas mulheres que cantam e agradecem Nossa Senhora da 
Conceição. Mãe Maria de Ibeji disse que a Lavagem das Escadarias é algo muito bom 
para a cidade. Mãe Dango testemunhou que em cada ano o coração dela bate de uma 
forma diferente e atualmente, os netos dela já frequentam a Lavagem das Escadarias. 
Márcia Anacleto disse que inicialmente ia à Lavagem das Escadarias com as filhas no 
colo, mas agora elas já estão moças. Silas Eduardo conta sobre os shows que aconte-
ceram após a Lavagem das Escadarias, como o do Mestre Lumumba e o do Tambores 
de Aço, com o Mestre TC da Casa de Cultura Tainã. A Lavagem reúne muitos grupos 
de cultura negra todos os anos, todos filhos desta expressão, aproximando as pessoas 
do candomblé e reconectando com a ancestralidade. Silas Eduardo também entende a 
Lavagem das Escadarias como um ato de resistência. Dandara contou se lembrar da 
Lavagem das Escadarias desde pequena, quando acompanhava o Jongo Dito Ribeiro. 
É um evento que fortalece a fé. Luanda disse que é importante estar ali e que a energia 
é boa. Mãe Maria de Ibeji testemunhou que é um crescimento para as novas gerações. 
Dandara disse que acha importante que as pessoas vejam. Luanda defende que a La-
vagem das Escadarias precisa ser reconhecida, porque nossa origem está ali, encerran-
do a exibição do vídeo. Após aplausos, a presidente Alexandra Caprioli parabeniza a 
Fabiana Ribeiro e a Marcela Bonetti pela produção do vídeo e convida os presentes 
que desejarem se manifestar a fazer uso da palavra. A conselheira Regina Márcia cum-
primentou as Mães de Santo e disse estar muito contente com o registro da Lavagem 
das Escadarias como patrimônio imaterial: um patrimônio que não é apenas construí-
do, mas imaterial. Disse que afirmou em recente palestra na Câmara Municipal a im-
portância de preservarmos o mosaico cultural de Campinas. Uma cidade muito diver-
sa, formada por povos de diversas origens. Afirmou que a tradição afro de Campinas é 
belíssima e está ligada a um grupo étnico enorme, pois muitos africanos vieram para 
Campinas no tempo da cultura do café e do açúcar. A conselheira Regina Márcia en-
cerrou sua fala dizendo que aos 81 anos pode dizer que está há mais de 50 anos na luta 
em Campinas e que todos devem saber o que é patrimônio cultural. O ex-vereador 
Sebastião Arcanjo, autor da Lei 9.515/97 que incluiu a Lavagem das Escadarias no 
calendário oficial do município, afirmou que o atual prefeito Dário Saadi também era 
vereador na ocasião da aprovação da referida lei. Disse em seguida que o protagonis-
mo na data de hoje é para ser exercido por quem é de direito. Cumprimentou as Mães 
de Santo e lembrou que durante a Copa do Mundo do Catar estamos presenciando 
muitas manifestações de intolerância. À época da lei, já haviam muitas manifestações 
de intolerância contra religiões de matriz africanas. Havia também o risco da captura 
das religiões pelo Estado brasileiro. Disse que não defende um “Estado Ateu”, afir-
mando que Estado Laico não é Estado Ateu. Assim como aconteceu no futebol e na 
capoeira, os negros não eram reconhecidos. As salvaguardas permitem avançar na 
proteção das manifestações como a Lavagem das Escadarias da Catedral Metropolita-
na de Campinas. Afirmou estarmos no mês da Consciência Negra e contou que fize-
mos a 21ª Marcha da Consciência Negra no domingo, agradecendo inclusive à Ale-
xandra Caprioli e ao Gabriel Rapassi pelo apoio. Contou que alguns parlamentares 
tinham um entendimento de que o Estado não poderia estruturar uma manifestação 
como a Lavagem das Escadarias por ser de cunho religioso. Por fim, Sebastião Arcan-
jo o Tiãozinho, encerrou sua fala concluindo que esta iniciativa é uma reparação his-
tórica para o povo negro, que não veio ao Brasil por iniciativa própria, mas sim foi 
sequestrado para o trabalho escravo. A presidente Alexandra Caprioli explicou que 
pela importância da ocasião o excelentíssimo prefeito Dário Saadi será o presidente de 
honra da 515ª reunião do Condepacc. Em seguida compõe a mesa da reunião, convi-
dando Guida Calixto, Paolla Miguel, Edna Lourenço, Mãe Corajacy, Mãe Dango e 
Herberto Guimarães para se juntarem a ela. Marcela Bonetti faz a leitura do voto da 
relatora Fabiana Ribeiro: “Peço licença aos que vieram antes de mim, peço a benção 
dos meus mais velhos, a bênção das matriarcas, a benção meus mais novos, a benção 
meus iguais. Infelizmente não posso estar presente fisicamente nesta sessão devido às 
medidas restritivas sanitárias por causa da Covid, mas com certeza estou de alguma 
forma presente, até porque parte da minha trajetória de 30 anos dentro do serviço pú-
blico está ligada à Lavagem das Escadarias da Catedral Metropolitana de Campinas. 
Conheço Mãe Dango e Mãe Corajacy desde os meus 19 anos, quando me foi solicita-
do para fazer a arte gráfica do cartaz da celebração. Eu lembro quando me reuni com 
elas pela primeira vez, as Mães participavam ativamente, falando de cada detalhe 
simbólico e explicando a importância de cada um deles, e isso se repetiu durante mui-
tos anos. Nos “sábados de aleluia” sempre ia ao centro da cidade para ver a lavagem. 
Aquelas centenas de pessoas de branco cantando e dançando e o cheiro de alfazema 
eram extremamente envolventes. Reconhecendo a riqueza cultural da manifestação, 

comecei então a desenvolver um trabalho na área de fotografia documental, registran-
do as memórias da Lavagem e organizando um acervo. Mergulho nesta celebração da 
cultura afro-brasileira e tão ligada às matrizes negras da nossa cidade. E o que vejo e 
vivencio nesses anos me faz defender que a Lavagem das Escadarias da Catedral Me-
tropolitana é extremamente importante e deve ser reconhecida como Patrimônio Ima-
terial. A Lavagem é um potente processo cultural de matriz africana na cidade aliado 
à resistência negra e à luta contra a intolerância religiosa e o racismo, tendo como a 
região central o foco dessa movimentação. Aliás, a Lavagem é a única celebração 
cultural (e ligada ao povo negro e às camadas populares), com calendário fixo na re-
gião do centro, depois que o Carnaval de rua foi retirado do centro. A Lavagem é uma 
união de laços; laços por meio da música, da cultura, da arte, do toque dos tambores, 
nos corpos dançantes, os ritmos ancestrais, no aroma das ervas misturado ao das flo-
res, da cor branca dos trajes, dos mais velhos, dos mais novos, da resistência da cultu-
ra de matriz africana. A força matriarcal das Mães, lembrando que elas carregam isso 
da sua ancestralidade, quando no pós escravidão essas mulheres em seus terreiros que 
ficavam nas suas casas reuniam pessoas e celebravam unindo religião e cultura. Mãe 
Dango e Mãe Corajacy carregam em seu legado a sabedoria ancestral trazendo consi-
go centenas de pessoas que participam ativamente. Pessoas como Mãe Iberecy, Mestre 
Alceu Estevam, Jacinta cujas trajetórias se cruzam com a Lavagem e dos jovens como 
Enzo, Luanda, Dandara, Luiz, Alice, Tom, Naya que irão continuar a tocar tambores, 
cantar, dançar e fazer a resistência da cultura afro-brasileira embalada pelas duas ma-
triarcas Mãe Dango e Mãe Corajacy. Campinas deve reconhecer, sem dúvida alguma, 
esse potente processo cultural como patrimônio imaterial.” A presidente Alexandra 
Caprioli encaminha então a votação e o parecer favorável ao registro é aprovado pelo 
Conselho por unanimidade - 20 (vinte) votos a favor, 0 (zero) votos contrários e 0 
(zero) abstenções. Mãe Dango afirmou que muitas vezes temos sonhos e que por mais 
que lutemos, não podemos considerar a vitória conquistada. Agradeceu os ancestrais 
de Ibeji, Moacir, Cora e demais. Disse também se emocionar ao estar com o prefeito 
Dário Saadi nesta data, em especial porque ao seu lado estão duas vereadoras negras. 
Lembrou a todos que começou sozinha mas foi ganhando aliados pelo caminho, como 
Tiãozinho e Edna. Afirmou que nesta data é o Condepacc quem legitima a luta. Mãe 
Dango lembrou a todos que foi varredora de rua (“Laranjinha”), e que na rua já foi 
agredida por estar usando fios de conta. A Lavagem das Escadarias começou como um 
protesto, com cânticos e rezas. Mãe Dango contou que quando começaram Dom Gil-
berto disse: “a Senhora vai levar toda esta bagunça para a frente da Igreja?”, ao que ela 
respondeu: “Não, vamos rezar e pedir a benção, com todo respeito”. Por fim, Dom 
Gilberto fez tocar o sino, compreendendo e abençoando a Lavagem das Escadarias. 
Mãe Dango disse aos conselheiros do Condepacc que nenhum de nós é apenas corpo, 
pois somos corpo e alma. O voto dos conselheiros, nesta data, foi dado para uma cul-
tura ancestral, independente de nacionalidade. Mãe Dango saudou, em nome de todos, 
as vereadoras Paolla Miguel e Guida Calixto; e a conselheira Fabiana Ribeiro, que 
procurou-a o tempo todo. Encerrou dizendo que já têm bisnetos e que com certeza eles 
descerão a Rua 13 de Maio. Mãe Corajacy contou estar muito emocionada, dizendo 
bom dia a todos. Agradeceu a todos que fazem parte do evento, Tiãozinho, Edna e 
todos os presentes. Disse que espera que em março todos estejam presentes, descendo 
junto. Em seguida, finaliza agradecendo à Mãe Dango por existir em sua vida. Edna 
Lourenço disse que quando sonhamos, pensamos em possibilidade. Agradece o Con-
depacc pelo reconhecimento. Agradece à Marcela Bonetti e a todos que fizeram o re-
gistro tornar-se uma realidade. Agradece ao Tiãozinho pela aprovação da lei e também 
agradece ao Dário Saadi e a Alexandra Caprioli pelo reconhecimento. Disse saber do 
compromisso do prefeito e de como as demandas são prontamente encaminhadas 
quando chegam ao 4º andar. Guida Calixto cumprimenta a todos na mesa e aos conse-
lheiros do Condepacc. Agradece à Câmara Municipal por ter concedido a ela a opor-
tunidade de estar em corpo presente nesta cerimônia. Disse que por muitos anos os 
negros tiveram que apagar as marcas de sua negritude em seus corpos, as marcas de 
sua religiosidade. Nós negros e negras temos história, temos memória, isto não será 
apagado. Afirmou que historicamente o povo negro sempre foi violentado. Parabeniza 
os conselheiros do Condepacc pela sensibilidade. Disse que a Câmara Municipal está 
discutindo as emendas impositivas e o mandato dela está destinando recursos. Agrade-
ce aos representantes da Secretaria de Cultura pelo diálogo, mesmo sabendo do posi-
cionamento político de oposição que ela manifesta na Câmara Municipal. Parabéns ao 
Gabriel Rapassi e à Alexandra Caprioli. Por fim, a vereadora Guida Calixto saúda e 
parabeniza as Mães Dango e Corajacy pelo empenho histórico na construção da Lava-
gem das Escadarias da Catedral. Em seguida, o Excelentíssimo Prefeito Sr. Dário Sa-
adi, na condição de presidente de honra da 515ª reunião ordinária do Condepacc, assi-
na a inclusão da Lavagem das Escadarias da Catedral Metropolitana de Campinas no 
Livro de Registro das Celebrações. O excelentíssimo prefeito Sr. Dário Saadi cumpri-
menta as vereadoras Guida Calixto e Paolla Miguel, Alexandra Caprioli, as Mães Dan-
go e Corajacy, Edna Lourenço, Herberto Guimarães, Pai Moacir e Sebastião Arcanjo, 
o Tiãozinho. Em seguida, disse que ele e o Tiãozinho nunca estiveram no mesmo 
campo político, mas são amigos. O momento do país é difícil, por isso é importante 
afirmar esta amizade. Cumprimenta o Padre Caio pela presença e afirma que é uma 
presença muito importante. Contou que durante a pandemia a Lavagem das Escadarias 
foi realizada virtualmente no Salão Azul, o que foi objeto de questionamentos, mas foi 
bancado pelo prefeito. Disse que reconhece, pelo Condepacc, a Lavagem das Escada-
rias da Catedral como um bem imaterial. Relata os requintes de crueldade que os fa-
zendeiros tinham com seus trabalhadores escravizados. Contou que esteve na concen-
tração da 21ª Marcha da Consciência Negra no domingo anterior e que a História 
existe para que aprendamos com ela. A Lavagem das Escadarias da Catedral é uma 
afirmação de uma cultura e uma celebração que tem sido perseguida e violentada. 
Encerrou parabenizando a Lavagem das Escadarias da Catedral como patrimônio ima-
terial. Após os aplausos, e nada mais havendo, a presidente do Conselho de Defesa do 
Patrimônio Cultural de Campinas (Condepacc), Sra. Alexandra Caprioli dos Santos 
Fontolan agradeceu a todos e encerrou a reunião, da qual eu, Adriano Bueno da Silva, 
transcrevo a presente Ata, que deverá ser aprovada pelo egrégio colegiado Condepacc. 
Campinas, 12 de dezembro de 2022.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Processo Administrativo PMC.2022.00057795-13
Interessada: Secretaria Municipal de Educação
Objeto: Desapropriação - Construção de unidade educacional - Rua Doutor Heitor 
Penteado, nº 1510, no Distrito de Joaquim Egídio.

À vista das informações existentes neste protocolado, bem como do Decreto Nº 
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22.571, de 21 de dezembro de 2022, publicado em 22/12/2022 que declara de utilida-
de pública e autoriza a desapropriação de imóvel de propriedade particular necessário 
para instalação de unidade de educação, AUTORIZO:

1.O pagamento da indenização pela desapropriação em favor de BROMBERG 
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00.025.245/0001-73, no valor de R$ 7.289.994,58 
(sete milhões, duzentos e oitenta e nove mil novecentos e noventa e quatro reais e 
cinquenta e oito centavos) consoante aprovado pelo Comitê Gestor no documento 
7086872.

Publique na forma da Lei.
Após, ao Setor de Contabilidade desta Pasta para demais providências.

Campinas, 22 de dezembro de 2022
JOSÉ TADEU JORGE

Secretário Municipal de Educação

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Processo Administrativo PMC.2022.00057789-67
Interessada: Secretaria Municipal de Educação
Objeto: Desapropriação - Construção de unidade educacional - Rua Doutor Heitor 
Penteado, nº 1538, no Distrito de Joaquim Egídio.

À vista das informações existentes neste protocolado, bem como do Decreto Nº 
22.571, de 21 de dezembro de 2022, publicado em 22/12/2022 que declara de utilida-
de pública e autoriza a desapropriação de imóvel de propriedade particular necessário 
para instalação de unidade de educação, AUTORIZO:

1.O pagamento da indenização pela desapropriação em favor de BROMBERG 
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00.025.245/0001-73, no valor de R$ 511.957,80 
(quinhentos e onze mil novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) conso-
ante aprovado pelo Comitê Gestor no documento 7086913.

Publique na forma da Lei.
Após, ao Setor de Contabilidade desta Pasta para demais providências.

Campinas, 22 de dezembro de 2022
JOSÉ TADEU JORGE

Secretário Municipal de Educação

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Processo Administrativo PMC.2022.00093535-11
Interessada: Secretaria Municipal de Educação
Objeto: Desapropriação de imóvel para instalação do Centro de Eventos da Rede 
Municipal de Ensino.

À vista das informações existentes neste protocolado, bem como do Decreto Nº 
22.568, de 21 de dezembro de 2022, publicado em 22/12/2022 que declara de utilida-
de pública e autoriza a desapropriação de imóvel de propriedade particular necessário 
para instalação de unidade de educação, AUTORIZO:

1.O pagamento da indenização pela desapropriação em favor de LION EVENTOS 
LTDA, CNPJ 12.151.992/0001-37, no valor de R$ 20.500.000,00 (vinte milhões qui-
nhentos mil reais) consoante aprovado pelo Comitê Gestor no documento 7069043.

Publique na forma da Lei.
Após, ao Setor de Contabilidade desta Pasta para demais providências.

Campinas, 22 de dezembro de 2022
JOSÉ TADEU JORGE

Secretário Municipal de Educação

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RATIFICAÇÃO
Processo nº: PMC.2022.00078688-66
Interessada: Secretaria Municipal de Educação
Objeto: Aquisição de livros de fotografias de Sebastião Salgado - Editora Taschen

Diante dos elementos constantes no presente processo, dos pareceres precedentes da 
lavra do Senhor Procurador do Núcleo de Educação da Procuradoria de Assessoria 
Especializada (doc. 7066475), do Senhor Procurador-Chefe da Procuradoria de Licita-
ções e Contratos (doc. 7082959), bem como do Senhor Procurador-Geral do Município 
(doc. 7083884) que indicam a possibilidade e a inexistência de óbices legais à reali-
zação da contratação direta pretendida, desde que atendidas todas as recomendações e 
condicionantes apontadas naquelas manifestações e com a competência conferida pelo 
artigo art. 16 do Decreto Municipal 21.874/21, RATIFICO a contratação com fulcro 
no art. 25, I, da Lei 8.666/93 do distribuidor exclusivo PAISAGEM LIVRARIA, 
PAPELARIA E ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 41.778.264/0001-
58, e AUTORIZO a respectiva despesa no valor de R$ 1.648.800,00 (um milhão e 
seiscentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais) para aquisição de 3.435 livros de fo-
tografias de Sebastião Salgado para os alunos do Ensino Infantil, Fundamental e EJA.

Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se:
1 - Secretaria de Administração, para a numeração da contratação em livro próprio, 
e por se tratar de compra imediata de bens, dos quais não resulta obrigação futura, 
poderá ser dispensável o "termo de contrato", podendo ser substituído por nota de 
empenho; e
2 - A seguir, retornem os autos à esta Secretaria para as demais providências e acom-
panhamento.

Campinas, 22 de dezembro de 2022
JOSÉ TADEU JORGE

Secretário Municipal de Educação

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Processo Administrativo PMC.2022.00065240-55
Interessada: Secretaria Municipal de Educação
Objeto: Desapropriação - Lote 01 da quadra 32 do loteamento Jardim Nova América 
- Ampliação do CEI José Fidelis.

À vista das informações existentes neste protocolado, bem como do Decreto Nº 

22.569, de 21 de dezembro de 2022, publicado em 22/12/2022 que declara de utilida-
de pública e autoriza a desapropriação de imóvel de propriedade particular necessário 
para instalação de unidade de educação, AUTORIZO:

1.O pagamento da indenização pela desapropriação em favor de INÊS CHIARELLI 
DIAS, CPF 820.118.008-97, no valor de R$ 625.777,55 (seiscentos e vinte e cinco mil 
setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) consoante aprovado pelo 
Comitê Gestor no documento 7103135.

Publique na forma da Lei.
Após, ao Setor de Contabilidade desta Pasta para demais providências.

Campinas, 22 de dezembro de 2022
JOSÉ TADEU JORGE

Secretário Municipal de Educação

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - 
FUMEC

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo: PMC.2022.00059480-48
Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / FUMEC.
RDC presencial nº: 04/2022.
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obra de Construção 
de Unidade Educacional - CEI DIC I- Campinas, SP.
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, inexistindo 
recursos e em observância ao disposto no art. 28, inciso IV da Lei Federal nº 12.462/11 
e suas alterações, RESOLVO:
1.ADJUDICAR o objeto à empresa R MALUF ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob n°64.141.708/0001-45;
2.HOMOLOGAR o RDC Presencial nº 04/2022, referente ao objeto em epígrafe.
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. Após, à Gerência Administrativa e Financeira da FUMEC para as demais provi-
dências.

Campinas, 21 de dezembro de 2022
JOSÉ TADEU JORGE

Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo: PMC.2022.00054682-67
Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / FUMEC.
RDC presencial nº: 02/2022
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obra de Construção 
de Unidade Educacional - CEI Jardim do Lago II - Campinas, SP.
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, inexistindo 
recursos e em observância ao disposto no art. 28, inciso IV da Lei Federal nº 12.462/11 
e suas alterações, RESOLVO:
1. ADJUDICAR o objeto à empresa CONSTRUTORA SANDIN LTDA, inscrita no 
CNPJ sob n° 51.182.145/0001-91;
2.HOMOLOGAR o RDC Presencial nº02/2022, referente ao objeto em epígrafe.
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. Após, à Gerência Administrativa e Financeira da FUMEC para as demais provi-
dências.

Campinas, 21 de dezembro de 2022
JOSÉ TADEU JORGE

Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

Processo Administrativo: PMC.2022.00055822-13
Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / FUMEC.
RDC presencial nº: 03/2022. 
Objeto:Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obra de Construção 
de Unidade Educacional - CEI Residencial Cosmos-Campinas, SP.
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, inexistindo 
recursos pendentes e em observância ao disposto no art. 28, inciso IV da Lei Federal 
nº 12.462/11 e suas alterações, RESOLVO:
1. ADJUDICAR o objeto à empresa S. CANTON ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n°60.461.100/0001-47;
2.HOMOLOGAR o RDC Presencial nº03/2022, referente ao objeto em epígrafe.
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. Após, à Gerência Administrativa e Financeira da FUMEC para as demais provi-
dências.

Campinas, 21 de dezembro de 2022
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- "01/2023"
Processo Administrativo nºFUMEC.2022.00002437-47
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transpor-
te de cargas, com motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro, conforme 
condições e especificações constantes do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
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Realce
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Realce
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DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 
26/12/2022
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 09/01/2023- 09:00 h.
OFERTA DE COMPRA- OC N°824402801002022OC00096.

Qualquer dúvida ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através site da 
BEC: (www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br), através da opção:
Edital

Campinas, 22 de dezembro de 2022
FABIO ALVES CREMASCO

Gerente de Compras e Licitações

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):
Pregão Eletrônico nº"02/2023"
Processo Administrativo nºFUMEC.2022.00002366-19
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA para 
uso das unidades da FUMEC.
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 
27/12/2022
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 11/01/2023- 09:00 h.
OFERTA DE COMPRA- OC N° 824402801002022OC00097

Qualquer dúvida ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos até site da BEC: 
(www.bec.sp.gov.br), através da opção: Edital.

Campinas, 22 de dezembro de 2022
FABIO ALVES CREMASCO

Gerente de Compras e Licitações

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- "03/2023"
Processo Administrativo nºPMC.2022.00101804-11
Objeto: Registro de Preços para fornecimento e instalação de acessórios esportivos 
oficiais para basquete, futsal, handebol e voleibol para atendimento da SME/PMC, 
conforme especificações constantes do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 
27/12/2022
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 17/01/2023- 09:00 h.
OFERTA DE COMPRA- OC N°824402801002022OC00095.

Qualquer dúvida ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através site da 
BEC: (www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br),através da opção: Edital

Campinas, 22 de dezembro de 2022
FABIO ALVES CREMASCO

Gerente de Compras e Licitações

HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo: FUMEC.2022.00002733-10. Interessada: FUMEC. As-
sunto: Pregão Eletrônico nº 67/2022. OBJETO: Registro de Preços para realização 
de EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS E EXAMES COMPLEMENTARES que 
se fizerem necessários, conforme especificações constantes do TERMO DE REFE-
RÊNCIA.

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, RESOL-
VO:
HOMOLOGAR o Pregão suprarreferido, referente ao objeto em epígrafe com os 
preços unitários entre parênteses, para os itens ofertados pela empresa adjudicatária:
. UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ 
- 46.124.624/0028-31 - LOTE 1: Item 01 (R$ 45,80), Item 02 (R$ 20,37), Item 03 
(R$ 56,37), Item 04 (R$ 19,26), Item 05 (R$ 14,04), Item 06 (R$ 10,48), Item 07 
(R$ 10,12), Item 08 (R$ 16,08), Item 09 (R$ 28,36), Item 10 (R$ 28,36), Item 11 

(R$ 13,66), Item 12 (R$ 11,58), Item 13 (R$ 11,58), Item 14 (R$ 49,11), Item 15 
(R$ 218,00).

Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1)À Procuradoria Jurídica para lavratura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
2) À Gerência Administrativa e Financeira da FUMEC para as demais providências.

Campinas, 22 de dezembro de 2022
JOSÉ TADEU JORGE

Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. 
COORDENADOR DA COORDENADORIA DE ANÁLISES 

DE INCENTIVOS FISCAIS

Protocolo Sei:2022.00100660-40
Data:30/11/2022
Interessado:União Central Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia
CNPJ:55.233.019/0001-70
Código Cartográfico:3411.53.97.0065.01001
Assunto:Imunidade Tributária - Templo - ITBI - Extensão
DECISÃO

Declaro a extensão da imunidade tributária ao Imposto sobre a Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI) incidente sobre a transação do imóvel inscrito sob o código cartográfi-
co nº 3411.53.97.0065.01001,haja vista que a interessada tem imunidade reconhecida 
a partir de 1/01/2004 através do protocolo PMC.2022.00100674-45, recebeu o imóvel 
em transferência em 30/04/2013, conforme registro no Livro de Atas da entidade,e que 
foi declarado o uso do imóvel em suas finalidades essenciais, em conformidade com 
as condições previstas no art. 150, VI, "b", e § 4º, da Constituição Federal, do art. 58 
da Lei Municipal nº 13.104/2007 e da IN SMF nº 006/2019.Fica dispensada a emissão 
da "Certidão de Reconhecimento de Não Incidência de ITBI", em relação à trans-
missão acima identificada, para fins de registro em matrícula no Cartório de Registro 
de Imóveis de Campinas, constituindo-se a publicação desta decisão em documento 
comprobatório do reconhecimento administrativo da imunidade tributária ao ITBI. A 
a entidade deverá manter atualizado seu cadastro tributário municipal em relação as 
atividades desenvolvidas e à propriedade de seus imóveis, bem como cumprir suas 
obrigações tributárias acessórias e efetuar o recolhimento do ISSQN na condição de 
responsável tributário de serviços tomados.

Protocolo Sei:2022.00100674-45
Data:30/11/2022
Interessado:União Central Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia
CNPJ:55.233.019/0001-70
Código Cartográfico:3254.32.34.0196.01001
Assunto:Imunidade Tributária - Templo - ITBI - Extensão

DECISÃO
Declaro a imunidade tributária à entidade a partir de 1/01/2004 e extensão do seus 
efeitos ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) incidente sobre a 
transação do imóvel inscrito sob o código cartográfico nº 3254.32.34.0196.01001,haja 
vista que a interessada recebeu o imóvel em transferência em 30/04/2013, conforme 
registro no Livro de Atas da entidade,e que foi declarado o uso do imóvel em suas 
finalidades essenciais, em conformidade com as condições previstas no art. 150, VI, 
"b", e § 4º, da Constituição Federal, do art. 58 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e da 
IN SMF nº 006/2019.Fica dispensada a emissão da "Certidão de Reconhecimento de 
Não Incidência de ITBI", em relação à transmissão acima identificada, para fins de re-
gistro em matrícula no Cartório de Registro de Imóveis de Campinas, constituindo-se 
a publicação desta decisão em documento comprobatório do reconhecimento admi-
nistrativo da imunidade tributária ao ITBI. A a entidade deverá manter atualizado seu 
cadastro tributário municipal em relação as atividades desenvolvidas e à propriedade 
de seus imóveis, bem como cumprir suas obrigações tributárias acessórias e efetuar o 
recolhimento do ISSQN na condição de responsável tributário de serviços tomados.

Campinas, 22 de dezembro de 2022
HÉLIO PATRÍCIO DOS SANTOS

RESPONDENDO PELA CSAIF/SMF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO - DECOR

ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA DO PODER EXECUTIVO - AD. DIRETA (C.F. ART. 162)
CODIGO NATUREZA

ORÇADA ARRECADADA EM 2022 SALDO A
INICIAL ATUAL NOVEMBRO ACUMULADO REALIZAR

0.0.0.0.00.0.0.00.00.000 TOTAL GERAL RECEITAS (I + II - IV) 5.985.409.900,00 6.396.797.314,86 544.330.057,63 6.119.556.539,14 277.240.775,72
0.0.0.0.00.0.0.00.00.000 SUB-TOTAL RECEITAS (I + II) 6.320.317.900,00 6.731.705.314,86 570.086.279,42 6.511.780.938,25 219.924.376,61
1.0.0.0.00.0.0.00.00.000 RECEITAS CORRENTES (I) 6.258.627.592,00 6.554.001.273,74 521.776.675,33 6.411.363.357,07 142.637.916,67
1.1.0.0.00.0.0.00.00.000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.363.631.819,00 3.536.896.819,00 281.325.856,11 3.417.366.718,24 119.530.100,76
1.1.1.0.00.0.0.00.00.000 IMPOSTOS 3.126.520.000,00 3.297.600.000,00 266.812.834,76 3.162.405.173,38 135.194.826,62
1.1.1.2.00.0.0.00.00.000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO 1.374.863.000,00 1.479.443.000,00 91.236.936,87 1.414.344.794,21 65.098.205,79
1.1.1.2.50.0.0.00.00.000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1.095.209.000,00 1.199.789.000,00 71.306.925,54 1.198.199.076,30 1.589.923,70

1.1.1.2.53.0.0.00.00.000 (I.T.B.I.) IMPOSTO SOB/TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE 
DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS 279.654.000,00 279.654.000,00 19.930.011,33 216.145.717,91 63.508.282,09

1.1.1.3.00.0.0.00.00.000 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 299.040.000,00 299.040.000,00 33.854.484,90 295.643.650,31 3.396.349,69
1.1.1.4.00.0.0.00.00.000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 1.452.617.000,00 1.519.117.000,00 141.721.412,99 1.452.416.728,86 66.700.271,14
1.1.1.4.51.1.0.00.00.000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN 1.452.617.000,00 1.519.117.000,00 141.721.412,99 1.452.416.728,86 66.700.271,14
1.1.1.4.51.1.1.00.00.000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCIPAL 1.372.514.000,00 1.439.014.000,00 132.966.382,48 1.384.605.961,43 54.408.038,57
1.1.1.4.51.1.1.01.00.000 ISSQN - HOMOLOGAÇÃO APURAÇÃO MENSAL 702.088.493,00 768.588.493,00 73.464.613,30 738.018.879,91 30.569.613,09
1.1.1.4.51.1.1.02.00.000 ISSQN - HOMOLOGAÇÃO ESTIMATIVA 1.300.000,00 1.300.000,00 6.858,59 40.764,77 1.259.235,23
1.1.1.4.51.1.1.03.00.000 ISSQN - HOMOLOGAÇÃO SUBSTITUIÇÃO 425.000.000,00 425.000.000,00 33.877.095,80 388.285.694,67 36.714.305,33
1.1.1.4.51.1.1.04.00.000 ISSQN - OFICIO SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS 4.600.000,00 4.600.000,00 422.068,68 3.600.997,76 999.002,24
1.1.1.4.51.1.1.05.00.000 ISSQN - OFICIO AUTÔNOMOS 17.000.000,00 17.000.000,00 1.416.702,66 12.998.645,71 4.001.354,29
1.1.1.4.51.1.1.06.00.000 ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL 9.900.000,00 9.900.000,00 1.896.146,95 15.538.542,79 -5.638.542,79
1.1.1.4.51.1.1.07.00.000 ISSQN - AUTO DE INFRAÇÃO POR IMPOSIÇÃO DE MULTA 1.400.000,00 1.400.000,00 129.885,31 3.153.063,18 -1.753.063,18


