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 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, ao disposto 
no artigo 8° do Decreto Municipal nº 21.874/2021 e ao documento SEI n.º 6961780, 
AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 1.237,00 (um mil duzentos e trinta e sete 

-
rente aos itens 1 e 2 da Ata de Registro de Preços nº 466/2022, Aditamento de Ata de 
Registro de Preços nº 002/2022.
 Publique-se na forma da lei.

Campinas, 30 de novembro de 2022

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CONVOCAÇÃO

 04 de dezembro de 2.022 - terça-feira 
0

 por de videoconferência 

1. Observatório de Turismo
2. Candidatura de Campinas no Edital de Destinos Inteligentes

4. Assuntos gerais.

e-mail. Conforme prevê o Regimento Interno, Capitulo II, Artigo 2º, inciso XIII e arti-
-

ões consecutivas ou em 05 (cinco) alternadas no mesmo ano, desde que não apresente 

Campinas, 30 de novembro de 2022

Presidente

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Processo Administrativo: PMC.2022.00081137-61
Amil nº: 3765/2022

-
vação

a ser realizado pela Prefeitura Municipal de Campinas, com apoio da Secretaria Mu-

-

Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações, AUTORIZO A CONTRA-

total de R$ 51.840,00 (Cinquenta e um mil e oitocentos e quarenta reais).
Campinas, 30 de novembro de 2022

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
 PMC.2022.00066513-24 (PMC.2021.00034471-81)

: Secretaria Municipal de Educação 
: Prestação de serviços de transportes de carga com veículo tipo furgão, com 

motorista e ajudante para Almoxarifado da SME- , Prorro

-
citações e Contratos em exercício (doc. 6954498) que indica a possibilidade jurídica 
da referida prorrogação e com a competência conferida pelo Decreto Municipal nº 
21.874/21 desde que atendidas as condicionantes expostas naquelas manifestações, 

em favor do contrato 169/21celebrado entre o Município de campinas e 
a empresa

 1. A repactuação do presente contrato a partir de 03/01/2022 decorrente aos custos re-
ferentes a mão de obra e insumos regulamentados por Convenção Coletiva bem como 

decorrente de R$ 91.339,89 (noventa e um mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta e 
nove centavos), onerando integralmente as dotações do presente exercício; e

 2. A prorrogação, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 01/12/2022, 

-
vos) onerando no presente exercício R$ 62.755,00 (sessenta e dois mil setecentos e 

cinquenta e cinco reais).

a devida formalização;

Campinas, 30 de novembro de 2022

DE CREDENCIAMENTO nº. 001/2021. RESOLVE,

 Art. 1º Revogar a portaria SME nº 64, de 25 de outubro de 2021.

 Art. 2º Nomear os servidores para compor Comissão de Seleção para o processo de 
credenciamento de organizações da sociedade civil regularmente constituídas, cujo 
objeto social contemple atividades educacionais referentes aos Programas Comple-
mentares de Educação Especial , por meio do Atendimento Educacional Especiali-
zado-AEE e, facultativamente, Atendimento de Serviços Complementares -ASC, no 

na perspectiva da Educação Inclusiva, para eventual celebração de Termo de Cola-
boração.

Coordenadoria Setorial de Administração e Gerenciamento de Convênios, do Depar-
tamento Financeiro da Secretaria Municipal de Educação.

-
vidores:

 1. Dorine Matos Moreira de Albuquerque, matrícula - 129.861-5

 3. Josias Viana da Silva, matrícula - 108.869-6

 5. Marcilene Oliveira Pereira Lima, matrícula 36.447-9
 6. Maria da Graça Melo, matrícula -108.199-3
 7. Maria Fernanda Buarraj, matrícula 132.675-94

 9. Regina do Carmo Zorzeto, matrícula - 111.564-2

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 25 de novembro de 2022

FUMEC

(EDITAL FUMEC Nº 01/2020)
-

cício, COMUNICA o resultado do Exame Médico Pré-Admissional dos candidatos ao 

AGENTE ADMINISTRATIVO
NOME

APTO

MARINA FERNANDES MORETTI APTO

PRISCILA FERREIRA MATOS APTO

Campinas, 25 de novembro de 2022

 MARINA FERNANDES MORETTI
 PRISCILA FERREIRA MATOS

Campinas, 25 de novembro de 2022

 FUMEC.2022.00002148-10.  FUMEC. As
 Aquisição de materiais permanentes, 

ferramentas e medidores para suprir as necessidades da FUMEC.
 Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, vez que 

das Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93, e demais legislações pertinentes, 

o Pregão suprarreferido, referente ao objeto em epígrafe com os 

 FUMEC.2022.00002148-10. 
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2. INFORMAR que o lote  foi declarado FRACASSADO pelo pregoeiro, por falta 
de propostas em condições de aceitabilidade;

 a despesa em favor de 
, no va-

lor total de 

nº  no valor total de 

 no valor total de 

 Publique-se na forma da lei. 

 À Gerência Administrativa e Financeira da FUMEC para as demais providências.
Campinas, 30 de novembro de 2022

com Ins-

Estado de São Paulo ( ):

nº
-
-

824402801002022OC00091.

BEC: (  através da opção:
Campinas, 30 de novembro de 2022

Gerente de Compras e Licitações

SECRETARIA DE FINANÇAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOVEMBRO DE 2022.
Dispõe sobre a emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Campi-
nas - Sistema NFSe Campinas na prestação de serviços enquadrados nos 
subitens 3.04 e 22.01 da Lista de Serviços anexa à Lei nº 12.392, de 20 de 

O , no uso de suas atribuições legais, 

1999.

-

Lei nº 12.392, de 20 de outubro de 2005;

 a constante necessidade de aperfeiçoamento dos sistemas infor-

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa:

Campinas por mês de competência.

-

campo “Descrição da Nota Fiscal”:
 I - soma das extensões de todas as rodovias abarcadas pelo contrato de concessão, 

-

de concessão, no mês de competência, em reais.

Campinas por mês de competência.

-
rente aos serviços enquadrados nos subitens 3.04 ou 22.01 da Lista de Serviços anexa 

mês dos fatos geradores, até o dia 10 (dez) do mês subsequente.

-

-
nicipal sempre que solicitados.

 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos para aplicação do art. 3º, alcançado fatos geradores a partir de 01 
de novembro de 2022.

Campinas, 30 de novembro de 2022

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 

NOVEMBRO DE 2022.
Revoga a Instrução Normativa DRM/SMF nº 001, de 31 de março de 2010, 

-
-S”

O , no uso de suas atribuições legais, 

de 1999;

a evolução dos sistemas informatizados e as novas ferramentas 

 que os contribuintes enquadrados no regime de lançamento por 
-
-

DRM/SMF nº 004, de 06 de outubro de 2009.

Fica revogada a Instrução Normativa DRM/SMF n° 001, de 31 de março de 
2010.

Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 30 de novembro de 2022

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

13.104/2007, a  desse recurso, razão pela qual ele DEIXA 

Expediente despachado pelo Sr. Coordenador

 Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, 

UFIC’s, procedente do(s) 
pagamento(s) da(s) parcela(s) 05 a 10do carnê de IPTUe Taxa de Coleta e Remoção 

3412.34.14.0197.01001, não computado na apuração do montante devido pelo sujeito 
passivo na reemissão desselançamento realizadaem 06/2022,nos moldes do artigo 56 
da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após a efetivação do procedimento, ainda restar 

ofício, o aproveitamento em lançamentos futuros, conforme previsto no artigo 55 da 
Lei Municipal 13.104/2007.

Campinas, 30 de novembro de 2022

COORDENADOR DA CSACPT.

Diante do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elemen-
tos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 68 combinado com os 
artigos 4º, 69, 70 e 82 da Lei Municipal 13.104/2007, do pedido 
de revisão do lançamento do IPTU, referente ao exercício de 2021, para o imóvel 

, em face da ilegitimi-

-


