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ANEXO 4

 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 

 CONVOCAÇÃO    
 PREGÃO ELETRÔNICO nº 030/2021 .
 PROCESSO ADMINISTRATIVO  nº FUMEC.2021.00000685-54 
 O.C. BEC  824402801002021OC00037 
 OBJETO: Registro de preços para Aquisição de  MATERIAIS DE HIGIENE  para 
utilização nas unidades da  FUMEC/CEPROCAMP , conforme as especifi cações 
constantes no  ANEXO I -TERMO DE REFERÊNCIA. 
Convocamos as empresas interessadas a comparecer para a retomada da sessão pú-
blica do Pregão em epígrafe, que será realizada no dia  29/07 /2021   às  09:00  horas por 
meio da Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo ( BEC),  
para apresentação de Relatório de Análise de Amostras e demais providências. A Pu-
blicação de igual conteúdo deste aviso será publicada nos sites:  www.fumec.sp.gov.
br  e  www.bec.sp.gov.br 
 

 Campinas, 15 de julho de 2021 
 NELSON VOLTA GONÇALVES 

 Pregoeiro FUMEC 
  

 CONVOCAÇÃO    
 PREGÃO ELETRÔNICO  nº  022/2021 .
 PROCESSO ADMINISTRATIVO  nº  FUMEC.2021.00000367-84 
 O.C. BEC  824402801002021OC00030  . 
 OBJETO: Registro de preços para aquisição de  SQUEEZES, SACO-MOCHILAS, 
FACE-SHIELDS E LUVAS PLÁSTICAS , conforme as especifi cações constantes 
no  ANEXO I -TERMO DE REFERÊNCIA. 
Convocamos as empresas interessadas a comparecer para a retomada da sessão pú-
blica do Pregão em epígrafe, que será realizada no dia  26/07 /2021   às  09:00  horas por 
meio da Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo ( BEC), para 
apresentação de Relatório de Análise de Amostras e demais providências. A Publica-
ção de igual conteúdo deste aviso será publicada nos sites: www.fumec.sp.gov.br  e 
 www.bec.sp.gov.br    

 Campinas, 15 de julho de 2021 
 NELSON VOLTA GONÇALVES 

 Pregoeiro FUMEC 
  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA    
Processo Administrativo Nº 2020.00000922-51
Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
Pregão Eletrônico: 039/2020
Objeto: Registro de Preço para prestação de prestação de serviço de intermediação da 
compra de PASSAGENS AÉREAS, abrangendo emissão, alteração e cancelamento 
de bilhetes nacionais, e da reserva de HOSPEDAGEM, para utilização da FUMEC/
CEPROCAMP, conforme especifi cações constantes do ANEXO I- TERMO DE RE-
FERÊNCIA.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO a 
despesa em favor da empresa:
 -  SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI , com fulcro na 
Ata de Registro de Preços nº 48/2020, no valor de R$ 2.412,13(dois mil, quatrocentos 
e doze reais e treze centavos).
À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências.
 

 Campinas, 15 de julho de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 

 PROTOCOLO SEI N°: 2019.00000214-86   
  Assunto : Contratação de serviços Transporte escolar por micro ônibus (van) para 
atendimento dos alunos da FUMEC, na Unidade CEMEP Adhemar Carvalho 
Dias, localizada no Jardim Myriam  ,  em Campinas/SP ,  conforme condições e espe-
cifi cações constantes do ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA. 
 Interessada : FUMEC
 DESPACHO 
Diante dos elementos que constam nos autos, AUTORIZO:
1. A celebração de Termo de Aditamento ao Termo de Contrato nº 11/2019 assina-
do com a empresa  Beato Transportes Rodoviários LTDA - ME (CNPJ/MF nº 
12.876.435/0001-83),  tendo como objeto a prorrogação do seu prazo de vigência por 
mais 12 (doze) meses, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, bem 
como, cláusula 8.1 do instrumento contratual, sem reajuste contratual e mantido todas 
as demais condições originalmente pactuadas;
2. A despesa respectiva no valor global de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), 
sendo que o valor de R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais) deverá onerar o pre-
sente exercício, e o restante no exercício seguinte, sob a dotação orçamentária nº 604
04.12.366.1020.4134.3.3.90.39 FR 01.220.000;
3. À Procuradoria e Assessoria Jurídica para a formalização do termo de aditamento. 

 Campinas, 15 de julho de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 PROTOCOLO ELETRÔNICO: FUMEC 2018.00000156-64   
  ASSUNTO:  Contratação de empresa especializada em fornecimento de ferra-
menta eletrônica de pesquisa e comparação de preços praticados pela Adminis-
tração Pública .
 INTERESSADA:  FUMEC/CEPROCAMP.
 DESPACHO 
Diante dos elementos que constam nos autos,  AUTORIZO :
1. A celebração de instrumento (Nota de Empenho) visando a prorrogação da vi-
gência da assinatura de acesso ao sistema de Banco de Preços assinado com a em-
presa  NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS (CNPJ/MF nº 
07.797.967/0001-95)  pelo prazo de mais 12 (doze) meses, com fundamento no artigo 
57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, bem como, no item 6 do Termo de Referência, man-
tidas todas as demais condições originalmente pactuadas;
2. A despesa respectiva no valor global de R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa 
reais), devendo onerar a dotação orçamentária nº. 60402.12.122.1020.4134.3.3.90.39 
FR 01.220.000 integralmente no presente exercício.
 

 Campinas, 15 de julho de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 RATIFICAÇÃO    
Com base no que consta nos autos do  Processo Eletrônico (SEI) FU-
MEC  2018.00000156-64 ,  ratifico a prorrogação  da inexigibilidade de licitação para 
a contratação da empresa  NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS , 

10216
Realce


