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EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO

Em 04 de janeiro de 2005
Tomada de Preços Nº 042/2004 - Processo administrativo: n. 02/13/0039
- Interessado: Secretaria Municipal de Assistência Social - Objeto: Contratação
de empresa para execução das obras de construção do Núcleo de Crianças e
Adolescentes na Vila Régio, região de Nova Aparecida
Tendo em vista que a empresa Barão Engenharia Ltda., com supedâneo no
parágrafo 3º do artigo 64 da Lei Federal 8.666/93, desistiu de firmar contrato
com a Municipalidade por conta do vencimento do prazo de validade de proposta
e, convocados todos os licitantes remanescentes para declinarem a intenção de
assumir a contratação nas condições apresentadas pelo primeiro colocado, com
respaldo no parágrafo 2º do artigo 64 da lei supramencionada, e não havendo
interessados em assumir a contratação, REVOGO, com fulcro no artigo 49 do
Estatuto Licitatório, a Tomada de Preços nº 042/2004. À Comissão
Permanente de Licitações para anotações de praxe. Após, à Secretaria de
Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social para demais providências.

FRANCISCO ARSÊNIO DE MELLO ESQUEF
Secretário Municipal de Administração

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA ASSUNTOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMUNICADO
Processo Administrativo  nº  04/10/26.808 - Interessado: Secretaria
Municipal de Saúde - Assunto: Concorrência nº 026/04 - Objeto: Registro de
Preços de medicamentos de uso crônico e outros para a Rede Municipal de
Saúde.
A Comissão Permanente de Licitações para Assuntos da Secretaria Municipal
de Saúde comunica, aos participantes na licitação em epígrafe, que a empresa
Mantiqueira Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda., apresentou
recurso contra o julgamento do item 024, publicado no D.O.M. edição de 23/
12/04. Esclarecemos que de conformidade com o disposto no artigo 109,
parágrafo 3º da Lei Federal nº 8.666/93, interposto recurso, os demais licitantes
poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Os autos do processo
estão com vista franqueada aos interessados na Comissão Permanente de
Licitações para Assuntos da Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Avenida
Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas (SP), em dias úteis, nos horários das
08h30 às 12h00 e das 14h00 às 16h30.

Campinas, 04 de janeiro de 2005
A COMISSÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA ASSUNTOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMUNICADO
Tomada de Preços nº 053/2004 - Processo Administrativo nº 04/10/59.792 -
Int.: SMS - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
transporte, através de 06 (seis) veículos leves, com capacidade mínima de 09
(nove) passageiros, com ano de fabricação a partir de 2002, com motoristas
devidamente habilitados, para serviços junto às Unidades de Saúde. A Comissão
Permanente de Licitações para Assuntos da Secretaria Municipal de Saúde co-
munica aos interessados que em virtude da necessidade de rever o edital licitatório,
houve por bem SUSPENDER “SINE DIE” a licitação em epígrafe. A nova data
de encerramento (entrega dos envelopes) e sessão de abertura será divulgada
neste mesmo veículo de comunicação.

Campinas, 05 de janeiro de 2005.
A COMISSÃO

DESPACHO
Protocolado n.º 04/10/5.178 PG
Interessada: SMCET
Assunto: Contratação de empresa para execução das obras de Reurbanização
da primeira etapa, da Rua Treze de Maio e entorno, localizada no Centro de
Campinas, Estado de São Paulo, com área de 18.800,00 m² – Concorrência n.º
010/04 – Abertura de Procedimento de Aplicação de Penalidades Contratuais -
Autorização.
Ao Departamento de Assessoria Jurídica Interna
Sra. Diretora
Nos termos das informações precedentes, bem como do parecer de fls. 910/911
do Departamento de Assessoria Jurídica Interna, que indicam a necessidade e a
existência de fundamentos legais, Autorizo a abertura de procedimento de
aplicação das penalidades previstas no artigo 87, incisos II e III da Lei Federal
n.º 8.666/93, bem como na cláusula Décima Nona do Termo de Contrato n.º
221/04 (folhas 585/596) em face da empresa Construtora Varca Scatena Ltda.
Ao DAJI para as demais providências, inclusive,  ciência aos interessados,
conforme previsão constitucional.

Campinas, 05 de janeiro de 2.005
CARLOS HENRIQUE PINTO

Secretário

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE
CAMPINAS - CONDEPACC

RETIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO NO. 44 DE 13 DE MAIO DE
2004,

Publicada no Diário Oficial do Município em 19 de maio de 2004
Valter Ventura da Rocha Pomar, Secretário Municipal de Cultura, Esportes e
Turismo, no uso de suas atribuições legais, conforme Artigo 10 da Lei Municipal
5.885 de 17 de Dezembro de 1987, Decreto Municipal nº 9.585 de 11 de Agosto
de 1.988, baseando-se em decisão do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural
de Campinas – CONDEPACC, do qual é Presidente, e em respeito aos artigos 62
e 63 da Lei 9605/98,
RESOLVE:

Artigo 1º- Fica tombado o “RAMAL FÉRREO CAMPINEIRO”, situado nos
distritos de Sousas e de Joaquim Egídio, na região leste da cidade de Campinas,
no trecho delimitado entre a PONTE METÁLICA, situada sobre o rio Atibaia,
no prolongamento da Rua Jacinto Martinelli e o local da antiga Estação de
Joaquim Egídio, reconstruída e localizada na esquina das Ruas Prof. Manoel
Saturnino do Amaral e Prof. Manoel Herculano da Silva Coelho, conforme
mapa anexo.
Parágrafo único – Os bens tombados pela presente resolução passam a ser
objeto das sanções e benefícios previstos pela Lei Municipal nº 5885 de 17 de
dezembro de 1987 e da Lei Municipal nº 10390 de 21 de dezembro de 1999.

Artigo 2º - A área envoltória dos bens tombados constantes do artigo 1º desta
Resolução, conforme prevêem os artigos 21, 22 e 23 da Lei Municipal nº 5885
de 17 de dezembro de 1987, destacada no mapa anexo, fica regulamentada
como segue:
I - Área envoltória de 100,00 (cem) metros ao longo de cada lado do bem
tombado listado no Artigo 1º. desta Resolução, conforme mapa anexo;

Artigo 3º - A área envoltória a que se refere o Artigo 2º, inciso I desta Resolução
deverá adequar-se às seguintes restrições quanto ao uso e ocupação:
I – Na pavimentação de qualquer via existente é vedada a utilização de quaisquer
outros componentes distintos de paralelepípedos e/ ou terra batida. Em caso de
necessidade de reparos em qualquer trecho dos mesmos, as intervenções
pretendidas distintas daquelas já existentes e remanescentes nos seus componentes
deverão ser precedidas de projeto específico a ser submetido para análise e
autorização prévia do CONDEPACC;
II – Todo sistema de captação e escoamento de águas pluviais, cuja implantação
se faça necessária, a fim de reduzir o risco de erosão, deverá ser precedido de
projeto específico e submetido para análise e autorização prévia do
CONDEPACC;
III – Para as novas construções inseridas no perímetro urbano deverão ser
obedecidas as seguintes restrições:
a) gabarito de altura de até 09 (nove) metros, considerando-se como limite
máximo o ponto mais alto da edificação, podendo ter acréscimo de um pavimento
motivado pelo declive maior ou igual a 08% (oito por cento);
b) a área permeável mínima deverá ser de 20% (vinte por cento) da área do lote
para lotes de até 250,00 (duzentos e cinqüenta) m², 25% (vinte e cinco por
cento) da área do lote para lotes entre 251,00 (duzentos e cinqüenta e um) m²
e 1000,00 (mil) m² e 35% da área do lote para lotes acima de 1000,00 (mil) m²;
c) faixa horizontal nas margens do rio Atibaia de 50,00 (cinqüenta) metros
medida a partir de seu nível mais alto;
d) faixa horizontal nas margens dos ribeirões das Cabras e dos Pires e demais
cursos d’água, de 30,00 (trinta) metros medida a partir de seu nível mais alto;
e) nas áreas com declividade entre 0 e 10% (zero e dez por cento) a área
mínima será de 250,00 m2 (duzentos e cinqüenta metros quadrados), com
testada mínima de 10,00 m (dez metros);
f) nas áreas com declividade entre 10% e 20% (dez e vinte por cento), a área
mínima será de 450,00 m2 (quatrocentos e cinqüenta metros quadrados), com
testada mínima de 15,00 m (quinze metros);
g) nas áreas com declividade entre 20% e 30% (vinte e trinta por cento), a área
mínima será de 1.000,00 m2 (mil metros quadrados), com testada mínima de
15,00 m (quinze metros).
IV – Para novos parcelamentos na porção da área envoltória situada dentro dos
limites da área rural do município de Campinas, deverão ser obedecidas as
seguintes restrições:
a) parcelamento rural mínimo deverá ser de 20.000 (vinte mil) m²;
b) gabarito de altura de até 09 (nove) metros, considerando-se como limite
máximo o ponto mais alto da edificação, podendo ter acréscimo de um pavimento
motivado pelo declive maior ou igual a 08 %(oito por cento);
c) a área permeável mínima deverá ser de 80%(oitenta por cento);
d) a instalação de qualquer tipo de cerca deverá ser especificada em projeto e
também submetida à análise e autorização prévia do CONDEPACC;
e) todas as formas de ocupação deverão ser especificadas em projeto e submetidas
à análise e autorização prévia do CONDEPACC;
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V - Fica proibida a utilização de fossas sépticas de quaisquer tipos, sendo necessária
a construção de rede de coleta de esgotos, preferencialmente do tipo “wetlands”,
sistema alternativo de captação de esgoto. Não serão permitidos a emissão e o
descarte de efluentes provenientes de esgotos nos cursos e corpos d’águas
superficiais ou subterrâneos, sob pena de aplicação das devidas sanções
administrativas, civis e penais;
VI - É proibida a caça, a pesca, a morte, a perseguição, a destruição de ninhos e
criadouros naturais, a utilização de qualquer espécime de avefauna (nativa ou
em rota de migração) para consumo ou comercialização, bem como a extração
de indivíduos arbóreos e arbustivos nos limites entre 0,00 (zero) metros e
100,00 (cem) metros dos bens tombados listados no Artigo 1º., incisos I e II
desta Resolução, sob pena de aplicação das devidas sanções administrativas,
civis e penais, em especial no que se refere às penalidades previstas pela Lei
9.605/98;
VII – Fica proibida a introdução de espécimes introduzidos exóticos, tanto da
fauna quanto da flora;
VIII – Ficam proibidos: a utilização de queimadas e uso de agrotóxicos de
qualquer espécie (substâncias sintéticas usadas para controlar ervas daninhas,
insetos, fungos, ratos e outras pragas) na área situada nos limites entre 0,00
(zero) metros e 100,00 (cem) metros dos bens tombados listados no Artigo 1º.
desta Resolução;
IX - Devem ser encaminhados para reciclagem todos os resíduos sólidos (plástico,
vidro, metais, papel, pilhas, etc.) e preferencialmente compostados os materiais
orgânicos;
X – Os recursos naturais — mananciais hídricos, cursos d’água, lagos,
reservatórios e nascentes, várzeas, matas ciliares e fragmentos de matas
existentes— considerados ou não de preservação permanente - inseridos nos
limites entre 0,00 (zero) metros e 100,00 (cem) metros dos bens tombados
listados no Artigo 1º. desta Resolução, não poderão sofrer qualquer tipo de
intervenção sem a apreciação prévia do CONDEPACC, sob pena de aplicação
das devidas sanções administrativas, civis e penais.
XI – A utilização dos recursos naturais deverá seguir a legislação vigente: federal,
estadual e municipal;
XII- Ficam proibidos quaisquer tipos de instalações ou artefatos arquitetônicos,
painéis de outdoor, totens publicitários, torres de antenas, etc. com altura
superior a 10 (dez) metros; bem como é vedada a instalação de transmissores de
radiação eletromagnética não ionizante na área mencionada.
XIII – Todos os projetos de iluminação, incluindo também letreiros luminosos
deverão ser especificados em projeto, nos qual constará a descrição das tecnologias
e equipamentos pretendidos (postes, luminárias, lâmpadas, dentre outros) e
submetidos à análise e autorização prévia do CONDEPACC, a fim de propiciar
o controle de poluição luminosa;

Artigo 4º - Fica a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural autorizada a
inscrever no livro tombo competente os bens tombados por esta Resolução e
providenciar junto à Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania da Prefeitura
Municipal de Campinas o encaminhamento da averbação desta medida no
Cartório de Circunscrição do Registro Imobiliário a que pertençam estes bens.

Artigo 5º - Faz parte desta Resolução o mapa contendo a identificação do bem
tombado e a delimitação da área envoltória.

Artigo 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 30 de dezembro de 2004

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE
CAMPINAS - CONDEPACC

(04, 05, 06/01)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE
CAMPINAS - CONDEPACC

RESOLUÇÃO NO. 58 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2004
Valter Ventura da Rocha Pomar, Secretário Municipal de Cultura, Esportes e
Turismo, no uso de suas atribuições legais, conforme Artigo 10 da Lei Municipal
5.885 de 17 de Dezembro de 1987, Decreto Municipal nº 9.585 de 11 de Agosto
de 1.988, baseando-se em decisão do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural
de Campinas – CONDEPACC, do qual é Presidente, e em respeito aos artigos 62
e 63 da Lei 9605/98,
RESOLVE:

Artigo 1º- Ficam tombados os “TRAÇADOS URBANOS E CAMINHOS
HISTÓRICOS E REMANESCENTES DOS DISTRITOS DE SOUSAS E DE
JOAQUIM EGÍDIO”, localizados na região leste da cidade de Campinas,
compostos por:
I- Ruas em Sousas, a serem preservadas pelo Grau de Proteção 1 (GP1):
1) Rua Conselheiro Antonio Prado;
2) Ruas dos Expedicionários;
3) Rua 15 de Novembro
4) Rua Jacinto Martinelli, trecho entre a rua Conselheiro Antonio Prado e a
ponte metálica;
5) Avenida Isabelita Vieira, trecho entre a rua Cabo Oscar Rossim e a ponte
Adhemar de Barros;
6) Rua Cabo Oscar Rossim;
7) Rua Monsenhor Emílio José Salim, trecho entre a rua Cel. Alfredo A. do
Nascimento até seu alargamento (a 30,00 (trinta) metros da Rua Humaitá);
8) Rua Humaitá, trecho entre o rio Atibaia e aproximadamente 70,00 (setenta)
metros a partir da Rua Dona Maria A. Magalhães;
9) Rua Dona Maria A. Magalhães, trecho entre a rua Cel. Alfredo A. do
Nascimento e aproximadamente 10,00 (dez) metros a partir da Rua Humaitá;
10) Rua 7 de setembro;
11) Rua José Pedroso;
12) Rua Siqueira Campos, trecho entre a rua Cel. Alfredo A. do Nascimento até
o seu alargamento (30,00 (trinta) metros da rua Humaitá);
13) Avenida Mário Garnero até a entrada do Loteamento Caminhos de San
Conrado;

14) Rua Maneco Rosa;
15) Rua 13 de maio;
16) Rua Cel. Alfredo Augusto do Nascimento;
II- Ruas em Joaquim Egídio, a serem preservadas pelo Grau de Proteção
1 (GP1):
1) Rua Heitor Penteado até a rua Manoel Saturnino do Amaral;
2) Rua Manoel Saturnino do Amaral;
3) Rua Manoel Raimundo de Oliveira;
4) Rua José Ignácio;
5) Rua Valentim dos Santos Carvalho;
6) Estrada Municipal CAM-127, prolongamento da Rua Valentim dos Santos
Carvalho até a ponte sobre o rio Atibaia, divisa dos municípios de Campinas e
Valinhos;
7) Rua Professor Manoel Herculano da Silva Coelho;
III- Imóveis remanescentes em Sousas:
1) Representativos do Período de Formação (1830-1889), a serem
preservados pelo Grau de Proteção 2 (GP2):
a) Rua Maneco Rosa: números 53, 59 e 65 (“Palácio das Indústrias”), 08, 09,
15, 16, 30, 55, 63, 79, 97 e 103;
b) Rua Cel. Alfredo Augusto do Nascimento: números 62, 66, 70, 72, 78, 82,
88, 95, 96, 101, 107, 115, 129, 136, 137, 151, 172 e 180;
c) Rua Siqueira Campos: números 17, 23, 27, 31, 55 e 73;
d) Rua José Pedroso: números 10 e 18;
2) Representativos do Período entre os anos de 1889 a 1896, a serem
preservados pelo Grau de Proteção 2 (GP2):
a) Rua 7 de setembro: números 41(“Clube Recreativo Sousense”), 66 e 74;
b) Rua Siqueira Campos: número 104;
3) Representativos do Período entre os anos de 1896 a 1929:
a) Rua Humaitá: número 144, a ser preservado pelo Grau de Proteção 2 (GP2),
número 172 (“Sociedade Italiana Lavoro e Progresso”), a ser preservado pelo
Grau de Proteção 1 (GP1);
b) Rua Rua Monsenhor Emílio José Salim: número 683/690 (“Usina de Força da
Subestação da CPFL”), a ser preservado pelo Grau de Proteção 1 (GP1);
c) Rua Antonio Iório: números 37, 71,81 e 91, a serem preservados pelo Grau
de Proteção 2 (GP2);
d) Rua Conselheiro Antonio Prado: números 243, 251, 271, 279, 321, 329,
341, 351, 361 e 381, a serem preservados pelo Grau de Proteção 2 (GP2);
e) Rua Cabo Oscar Rossim: número 255, a ser preservado pelo Grau de Proteção
2 (GP2);
f) Rua dos Expedicionários: números 570, 596, 656 e 714, a serem preservados
pelo Grau de Proteção 2 (GP2);
g) Rua Cel. Alfredo A. do Nascimento: números 291, 342, 348, 355, 365, 412,
422, 426, 432, 442, 1052 e 1062, a serem preservados pelo Grau de Proteção
2 (GP2);
4) Representativos do Período entre os anos de 1929 a 1960, a serem
preservados pelo Grau de Proteção 2 (GP2):
a) Rua 13 de maio: números 136, 146, 158, 175, 191 e 363;
b) Rua Cel. Alfredo A. do Nascimento: número 183;
IV- Imóveis remanescentes em Joaquim Egídio:
1) Representativos do Período de Formação (até 1889), a serem preservados
pelo Grau de Proteção 2 (GP2):
a) Rua Dr. Heitor Penteado: número 1425 (Casa sede e de colonos da antiga
Fazenda “São Luciano”);
b) Rua Manoel Saturnino do Amaral: número 29 (Antigos armazém e residência
da “Família Tavares”);
c) Rua Manoel Herculano da Silva Coelho: número 15 (Antigos armazém e
residência da “Família Vicentini”);
2) Representativos do Período Posterior a 1889, a serem preservados pelo
Grau de Proteção 2 (GP2):
a) Rua Dr. Heitor Penteado: números 1082 (Ferraria) e 1113;
Parágrafo único – Os bens tombados pela presente resolução passam a ser
objeto das sanções e benefícios previstos pela Lei Municipal nº 5885 de 17 de
dezembro de 1987 e da Lei Municipal nº 10390 de 21 de dezembro de 1999.

Artigo 2º - A área envoltória dos bens tombados constantes do artigo 1º desta
Resolução, conforme prevêem os artigos 21, 22 e 23 da Lei Municipal nº 5885
de 17 de dezembro de 1987, destacada no mapa anexo, fica regulamentada
como segue:
I - Área envoltória de 100,00 (cem) metros ao longo de todos os bens tombados
listados no Artigo 1º., Incisos I e II, desta Resolução, conforme mapa anexo;
II – Área envoltória limitada ao próprio bem para todos os bens imóveis
tombados listados no Artigo 1º., Incisos III e IV, desta Resolução;

Artigo 3º - A área envoltória a que se refere o Artigo 2º desta Resolução deverá
adequar-se às seguintes restrições quanto ao uso e ocupação:
I – Na pavimentação de qualquer trecho dos bens tombados listados no Artigo
1º., Incisos I e II, desta Resolução, é vedada a utilização de quaisquer outros
componentes distintos de paralelepípedos e/ ou terra batida. Em caso de
necessidade de reparos em qualquer trecho dos mesmos, as intervenções
pretendidas distintas daquelas já existentes e remanescentes nos seus componentes
deverão ser precedidas de projeto específico a ser submetido para análise e
autorização prévia do CONDEPACC;
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II – Na largura e o desenho existente e remanescente de qualquer trecho dos
bens tombados listados no Artigo 1º., Incisos I e II, desta Resolução, é vedada
qualquer tipo de modificação (alargamento da caixa, redução da caixa e/ ou
desvio) que venha descaracterizar seu traçado original;
III – Todo sistema de captação e escoamento de águas pluviais que for necessário
para ser implantado em qualquer trecho dos bens tombados listados no Artigo
1º., Incisos I e II, desta Resolução, a fim de reduzir o risco de erosão, deverá ser
precedido de projeto específico e submetido para análise e autorização prévia
do CONDEPACC;
IV – Para as novas construções inseridas no perímetro urbano deverão ser
obedecidas as seguintes restrições:
a) gabarito de altura de até 09 (nove) metros, considerando-se como limite
máximo o ponto mais alto da edificação, podendo ter acréscimo de um pavimento
motivado pelo declive maior ou igual a 08% (oito por cento);
b) a área permeável mínima deverá ser de 20% da área do lote para lotes de até
250,00 (duzentos e cinqüenta) m², 25% (vinte e cinco por cento) da área do
lote para lotes entre 251,00 (duzentos e cinqüenta e um) m² e 1000,00 (mil) m²
e 35% (trinta e cinco por cento) da área do lote para lotes acima de 1000,00
(mil) m²;
c) faixa horizontal nas margens do rio Atibaia de 50,00 (cinqüenta) metros
medida a partir de seu nível mais alto;
d) faixa horizontal nas margens dos ribeirões das Cabras e dos Pires e demais
cursos d’água, de 30,00 (trinta) metros medida a partir de seu nível mais alto;
e) nas áreas com declividade entre 0 e 10% (zero e dez por cento) a área
mínima será de 250,00 m2 (duzentos e cinqüenta metros quadrados), com
testada mínima de 10,00 m (dez metros);
f) nas áreas com declividade entre 10% e 20% (dez e vinte por cento), a área
mínima será de 450,00 m2 (quatrocentos e cinqüenta metros quadrados), com
testada mínima de 15,00 m (quinze metros);
g) nas áreas com declividade entre 20% e 30% (vinte e trinta por cento), a área
mínima será de 1.000,00 m2 (mil metros quadrados), com testada mínima de
15,00 m (quinze metros).
V – Para novos parcelamentos na porção da área envoltória situada
dentro dos limites da área rural do município de Campinas, deverão
ser obedecidas as seguintes restrições:
a) parcelamento rural mínimo deverá ser de 20.000 (vinte mil) m²;
b) gabarito de altura de até 09 (nove) metros, considerando-se como limite
máximo o ponto mais alto da edificação, podendo ter acréscimo de um pavimento
motivado pelo declive maior ou igual a 08 %(oito por cento);
c) a área permeável mínima deverá ser de 80%(oitenta por cento);
d) a instalação de qualquer tipo de cerca deverá ser especificada em projeto e
também submetida à análise e autorização prévia do CONDEPACC;
e) todas as formas de ocupação deverão ser especificadas em projeto e submetidas
à análise e autorização prévia do CONDEPACC;
VI - Fica proibida a utilização de fossas sépticas de quaisquer tipos, sendo
necessária a construção de rede de coleta de esgotos, preferencialmente do tipo
“wetlands”, sistema alternativo de captação de esgoto. Não serão permitidos a
emissão e o descarte de efluentes provenientes de esgotos nos cursos e corpos
d’águas superficiais ou subterrâneos, sob pena de aplicação das devidas sanções
administrativas, civis e penais;
VII - É proibida a caça, a pesca, a morte, a perseguição, a destruição de ninhos
e criadouros naturais, a utilização de qualquer espécime de avefauna (nativa ou
em rota de migração) para consumo ou comercialização, bem como a extração
de indivíduos arbóreos e arbustivos nos limites entre 0,00 (zero) metros e
100,00 (cem) metros dos bens tombados listados no Artigo 1º., incisos I e II
desta Resolução, sob pena de aplicação das devidas sanções administrativas,
civis e penais, em especial no que se refere às penalidades previstas pela Lei
9.605/98;
VIII – Fica proibida a introdução de espécimes exóticos, tanto da fauna quanto
da flora;
IX – Ficam proibidos: a utilização de queimadas e uso de agrotóxicos de qualquer
espécie (substâncias sintéticas usadas para controlar ervas daninhas, insetos,
fungos, ratos e outras pragas) na área situada nos limites entre 0,00 (zero)
metros e 100,00 (cem) metros dos bens tombados listados no Artigo 1º., incisos
I e II desta Resolução;
X - Devem ser encaminhados para reciclagem todos os resíduos sólidos (plástico,
vidro, metais, papel, pilhas, etc.) e preferencialmente compostados os materiais
orgânicos;
XI – Os recursos naturais — mananciais hídricos, cursos d’água, lagos,
reservatórios e nascentes, várzeas, matas ciliares e fragmentos de matas
existentes— considerados ou não de preservação permanente - inseridos nos
limites entre 0,00 (zero) metros e 100,00 (cem) metros dos bens tombados
listados no Artigo 1º., incisos I e II desta Resolução, não poderão sofrer qualquer
tipo de intervenção sem a apreciação prévia do CONDEPACC, sob pena de
aplicação das devidas sanções administrativas, civis e penais.
XII – A utilização dos recursos naturais deverá seguir a legislação vigente:
federal, estadual e municipal;
XIII- Ficam proibidos quaisquer tipos de instalações ou artefatos arquitetônicos,
painéis de outdoor, totens publicitários, torres de antenas, etc. com altura
superior a 10 (dez) metros; bem como é vedada a instalação de transmissores de
radiação eletromagnética não ionizante na área mencionada.
XIV – Todos os projetos de iluminação, incluindo também letreiros luminosos
deverão ser especificados em projeto, nos qual constará a descrição das tecnologias
e equipamentos pretendidos (postes, luminárias, lâmpadas, dentre outros) e
submetidos à análise e autorização prévia do CONDEPACC, a fim de propiciar
o controle de poluição luminosa;

Artigo 4º - Fica a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural autorizada a
inscrever no livro tombo competente os bens tombados por esta Resolução e
providenciar junto à Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania da Prefeitura
Municipal de Campinas o encaminhamento da averbação desta medida no
Cartório de Circunscrição do Registro Imobiliário a que pertençam estes bens.

Artigo 5º - Faz parte desta Resolução o mapa contendo a identificação dos bens
tombados e a delimitação das áreas envoltórias.

Artigo 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 30 de dezembro de 2004

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE
CAMPINAS - CONDEPACC

(04, 05, 06/01)

PORTARIA FUMEC Nº 01/2005
O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no
uso das atribuições de seu cargo,
RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder afastamento à Professora Rosélia Salomão Mesquita,
Prof. III J.A., R.G.: 20338994-5, matrícula FUMEC Nº 10014, a fim de prestar
serviços junto ao Gabinete do Presidente da FUMEC, da Secretaria Municipal
de Campinas, sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens de seu cargo.

Artigo 2º - A presente Portaria retroage seus efeitos a de 03 de janeiro de 2005.
Campinas, 05 de janeiro de 2005

HERMANO TAVARES
Presidente da FUMEC

PORTARIA FUMEC Nº 02/2005
O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no
uso das atribuições de seu cargo,
RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder afastamento à Carlos Henrique Moraes Zanatta Amato,
Agente Administrativo I, R.G.: 11795631-8, matrícula FUMEC Nº 10238, a
fim de prestar serviços como Coordenador Setorial junto ao Departamento
Financeiro, da Secretaria Municipal de Educação, sem prejuízo de vencimentos
e demais vantagens de seu cargo.

Artigo 2º - A presente Portaria retroage seus efeitos a partir de 03 de janeiro de
2005.

Campinas, 05 de janeiro de 2005
HERMANO TAVARES

Presidente da FUMEC

PORTARIA FUMEC Nº 03/2005
O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no
uso das atribuições de seu cargo,
RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder afastamento à Carlos Augusto Medina, Especialista Contábil
I, R.G.: 15817291, matrícula FUMEC Nº 1585, a fim de prestar serviços como
Chefe de Setor de Almoxarifado junto ao Departamento de Apoio à Escola, da
Secretaria Municipal de Educação, sem prejuízo de vencimentos e demais
vantagens de seu cargo.

Artigo 2º - A presente Portaria retroage seus efeitos a partir de 03 de janeiro de
2005.

Campinas, 05 de janeiro de 2005
HERMANO TAVARES

Presidente da FUMEC

PORTARIA FUMEC Nº 04/2005
O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no
uso das atribuições de seu cargo,
RESOLVE:

Artigo 1º. Nomear Nelson Natal Paciulli Bryan, R.G.: 4.825.372, para exercer
o cargo em Comissão de Assessor Técnico Superior Nível VI com carga horária
de 30 horas semanais junto ao Gabinete do Presidente da FUMEC, com
vencimentos proporcionais à respectiva jornada.

Artigo 2º. A presente Portaria retroage seus efeitos a partir de 03 de janeiro de
2005.

Campinas, 05 de janeiro de 2005
HERMANO TAVARES

Presidente da FUMEC

PORTARIA FUMEC Nº 05/2005
O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no
uso das atribuições de seu cargo,
RESOLVE:

Artigo 1º. Nomear Cleusa Emília Luporini do Nascimento, Professora III de
Jovens e Adultos, matrícula 10263, para exercer junto a FUMEC, o cargo em
Comissão de Coordenadora do Programa de Jovens e Adultos, sem prejuízo de
vencimentos e demais vantagens de seu cargo.

Artigo 2º. A presente Portaria retroage seus efeitos a partir de 03 de janeiro de
2005.

Campinas, 05 de janeiro de 2005
HERMANO TAVARES

Presidente da FUMEC

PORTARIA FUMEC Nº 06/2005
O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no
uso das atribuições de seu cargo,
RESOLVE:

Artigo 1º. Designar Rosa Mazzola Oshiro, R.G.: V065844-9, para exercer a
Função Gratificada, com Gratificação de Apoio Técnico Nível I, junto à FUMEC.
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Artigo 2º. A presente Portaria retroage seus efeitos a partir de 03 de janeiro de
2005.

Campinas, 05 de janeiro de 2005
HERMANO TAVARES

Presidente da FUMEC

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO

IMOBILIÁRIA
Protocolo 2004/10/63789 PG -Interessado: Luiz Antonio Terra.
Fica o interessado notificado a apresentar, mediante protocolo junto a esta
Prefeitura Municipal, num prazo de 15 dias, solicitando juntada a este
protocolado, cópia completa do contrato assinado junto Caixa Econômica
Federal, em 18-11-2004, no qual o interessado é o comprador. O atendimento
à notificação é condição essencial à análise do pedido de retificação de guia de
ITBI. A não apresentação poderá implicar no indeferimento do pedido.
Protocolo 2004/10/64133 PG -Interessado: Francisco Carlos Lourenço Fica o
interessado notificado a apresentar, mediante protocolo junto a esta Prefeitura
Municipal, num prazo de 15 dias, solicitando juntada a este protocolado, cópia
completa do contrato assinado junto Caixa Econômica Federal, no qual o
interessado é o comprador. O atendimento à notificação é condição essencial à
análise do pedido de retificação de guia de ITBI. A não apresentação poderá
implicar no indeferimento do pedido.

MAURÍCIO MOTTA DELAMANO
Coordenador Setorial - CSFI

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO

IMOBILIÁRIA
Protocolo: 04/10/30088- Interessado(a): SAUER EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA - ANTONIO SERGIO CAPRONI - ALAMEDA
DAS PALMEIRAS.600, GRAMADO.
Fica o(a) interessado(a) notificado(a) a sanear o processo em referência,
providenciando, no prazo de 15 dias, a juntada dos seguintes documentos: 1-
Cópia simples da especificação, incorporação ou convenção de condomínio
registradas em Cartório de Registro de Imóvel competente e/ou cópia simples
das certidões de matrícula individuais registrada no ofício competente nos termos
do Artigo 21 da Lei Municipal nº 11.111/01 e artigo 07 § 1º da Lei Municipal
11.109/01. 2- Qualificação do(a) requerente, nos termos da In-DRI-SMF nº
001/2003. 3- Representatividade do(a) signatário(a), nos termos da In-DRI-
SMF nº 001/2003 e/ ou 4- Legitimidade do sujeito passivo, nos termos da OS-
DRI-SMF nº 001/2003. O atendimento da notificação, no prazo determinado,
é condição indispensável ao conhecimento e análise do pedido formulado, cuja
inobservância determina o seu respectivo arquivamento.

MAURÍCIO MOTTA DELAMANO
Coordenador Setorial - CSFI

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO

IMOBILIÁRIA
Protocolo: 04/10/10428 Interessado(a): Darius Augustus Corbett
Fica o(a) interessado(a) notificado(a) a sanear o processo em referência,
providenciando, no prazo de 10 dias, a juntada dos seguintes documentos: 1.
Cópias simples da cédula de identidade e do CPF do requerente, nos termos da
In-DRI-SMF nº 001/2003; O atendimento da notificação, no prazo determinado,
é condição indispensável ao conhecimento e análise do pedido formulado, cuja
inobservância determina o seu respectivo arquivamento.
Protocolo: 04/10/9922 - Interessado(a): Maria Filomena Cezar
Fica o(a) interessado(a) notificado(a) a sanear o processo em referência,
providenciando, no prazo de 10 dias, a juntada dos seguintes documentos:
1.Procuração (original ou cópia autenticada) outorgada pelo(a) proprietário(a)
do imóvel delegando plenos poderes de representação perante a administração
pública para a prática do ato, e cédula de identidade do outorgante, nos termos
da In-DRI-SMF nº 001/2003; e, 2- Cópia da certidão de matrícula atualizadas
(180 dias) expedida pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel, nos
termos da OS-DRI-SMF nº 001/2003. O atendimento da notificação, no prazo
determinado, é condição indispensável ao conhecimento e análise do pedido
formulado, cuja inobservância determina o seu respectivo arquivamento.
Protocolo: 04/10/9937- Interessado(a): Orlando Gama
Fica o(a) interessado(a) notificado(a) a sanear o processo em referência,
providenciando, no prazo de 10 dias, a juntada dos seguintes documentos: 1.
Procuração (original ou cópia autenticada) outorgada pelo(a) proprietário(a)
do imóvel delegando plenos poderes de representação perante a administração
pública para a prática do ato, e cédula de identidade do outorgante, nos termos
da In-DRI-SMF nº 001/2003; ou, 3- Cópia da certidão de matrícula atualizadas
(180 dias) expedida pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel, nos
termos da OS-DRI-SMF nº 001/2003. O atendimento da notificação, no prazo
determinado, é condição indispensável ao conhecimento e análise do pedido
formulado, cuja inobservância determina o seu respectivo arquivamento.

MAURÍCO MOTTA DELAMANO
Coordenador Setorial – CSFI

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FISCAL E

ADMINISTRAÇÃO
PAUTA FISCAL DO VALOR MÍNIMO DA MÃO DE OBRA

INCIDENTES NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN, INCLUSIVE REFORMAS OU

DEMOLIÇÕES, CONFORME DECRETO Nº.11.442/94.
MÊS DE JANEIRO DE 2.005 variação sobre o mês anterior = - 0,17%

CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO VALOR P/ M2 (REAL)
1 RESIDENCIAL HORIZONTAL A1 A2 435,43
1 RESIDENCIAL HORIZONTAL A3 A4 496,84
1 RESIDENCIAL HORIZONTAL A5 582,53
2 RESIDENCIAL VERTICAL B1 320,48
2 RESIDENCIAL VERTICAL B2 B3 381,25
2 RESIDENCIAL VERTICAL B4 492,66
3 COMERCIAL HORIZONTAL C1 512,91
3 COMERCIAL HORIZONTAL C2 588,78
3 COMERCIAL HORIZONTAL C3 674,35
4 COMERCIAL VERTICAL D1 372,93
4 COMERCIAL VERTICAL D2 443,92
4 COMERCIAL VERTICAL D3 569,85
5 INDUSTRIAL E1 435,43
5 INDUSTRIAL E2 496,84
5 INDUSTRIAL E3 582,53
6 BARRACÃO TELHEIROS F1 304,79
6 BARRACÃO TELHEIROS F2 347,84
DEMOLIÇÃO e REFORMA (sem aumento de área): enquadramento conforme
o tipo de construção (1 a 6), com base de cálculo reduzida a 30%.
( 06, 07 e 08/01/05)

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FISCAL E

ADMINISTRAÇÃO
ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES, PARA FINS DE

LANÇAMENTO E RECOLHIMENTO DO ISS INCIDENTE SOBRE A
MÃO-DE-OBRA DA CONSTRUÇÃO CIVIL - (DECRETO Nº.11.442 DE

27/01/94).
MÊS DE JANEIRO 2.005 - variação sobre o mês anterior = - 0,17 %

Mês/Ano 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Janeiro 1,0583 1,2425 1,3515 1,4462 1,5496 1,6380 1,6887
Fevereiro 1,0567 1,2328 1,3525 1,4462 1,5481 1,6135 1,7058
Março 1,0560 1,2229 1,3498 1,4439 1,5475 1,6165 1,7000
Abril 1,0549 1,2226 1,3483 1,4469 1,5436 1,6137 1,7028
Maio 1,0546 1,2218 1,3478 1,4469 1,5399 1,6129 1,7014
Junho 1,0208 1,1411 1,2728 1,3741 1,4832 1,5640 1,6449
Julho 1,0054 1,1190 1,2638 1,3726 1,4662 1,5572 1,6352
Agosto 1,0029 1,1077 1,2594 1,3619 1,4582 1,5567 1,6346
Setembro 0,9989 1,0733 1,2503 1,3619 1,4570 1,5529 1,6346
Outubro 0,9986 1,0678 1,2427 1,3581 1,4543 1,5523 1,6338
Novembro 0,9986 1,0667 1,2436 1,3483 1,4547 1,5485 1,6333
Dezembro 0,9983 1,0611 1,2437 1,3505 1,4489 1,5485 1,6384
( 06, 07 e 08/01/05)

Republicando a Instrução Normativa nº 007/04-DRM/SMF, de 14 de Dezembro
de 2004, publicada no D.O.M. de 21 de Dezembro de 2004, por conter erros na
capitulação legal.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007/04-DRM/SMF, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 2004

Dispõe sobre a verificação fiscal sumária a que estão sujeitos os
contribuintes e substitutos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer

Natureza-ISSQN
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - DRM/
SMF, no uso de suas atribuições legais, particularmente as que lhe confere o
disposto no artigo 69 da Lei 11.829, de 19 de dezembro de 2003 e no artigo 165
do Decreto 14.590, de 26 de Janeiro de 2004, e
CONSIDERANDO a necessidade de delimitar a verificação fiscal sumária nos
termos do art. 148, §1º, II, do Decreto nº 14.590, de 26 de Janeiro de 2004;
CONSIDERANDO a não exclusão da espontaneidade com o início da
verificação fiscal sumária nos termos do art.148, §3º, do Decreto nº 14.590, de
26 de Janeiro de 2004;
ESTABELECE:

Art. 1º A ação fiscal definida no art. 148, §1º, II, do Decreto nº 14.590, de 26
de Janeiro de 2004, como verificação fiscal sumária, regulamentada neste ato
normativo, fica denominada Verificação de Livros e Recolhimentos.

Art. 2º A Verificação de Livros e Recolhimentos tem como objetivo verificar
a regularidade cadastral, da escrituração fiscal e dos recolhimentos do sujeito
passivo, não suspendendo a espontaneidade do sujeito passivo quanto a fatos
anteriores, nos termos do art.3º.

Art. 3º Apurado imposto a recolher, o contribuinte será notificado a efetuar o
pagamento ou parcelamento do impostos e dos acréscimos legais, nos termos
dos artigos 54 e 55 da Lei 11.829, de 19 de dezembro de 2003, no prazo de 15
dias da notificação.
Parágrafo Único - A falta de recolhimento ou parcelamento no prazo
consignado no caput deste artigo acarretará a constituição do crédito tributário
através de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM, com a incidência de
multa punitiva nos termos do art. 56 da Lei 11.829, de 19 de dezembro de
2003.

Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 30 de dezembro de 2004

ANTONIO CARLOS NÓBREGA TORTELLO
Diretor do Departamento de Receitas Mobiliárias

DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO
Pelo Sr. Coordenador Eng.º Arnaldo Guarda:
DE Nelson Alaite Júnior - Protocolo n.º 10/60706/04; “Compareça
ointeressado”.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E PROJETOS
COORDENADORIA SETORIAL DE PROJETOS

PELO SR. COORDENADOR JOSÉ BENEDITO PELATIERI:
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De Condomínio Estância Paraíso - Protocolo n.º 04/10/35516, De Feac -
Protoncolo n.º 04/10/39303, De Walter Silva - Protocolo n.º 04/10/53868;
“Compareçam os interessados”.

DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO
COORDENADORIA SETORIAL DE OBRAS

PELO SR. COORDENADOR ENG.º ARNALDO GUARDA:
De Robinson Roberto Morandi - Protocolo n.º 04/10/57478; “Compareça
o interessado”.

Publicado novamente por motivo de erro na assinatura:
Protocolado n.º 94/13/1.089 Interessada: Moradores das Ruas Alberto Bertelli
e Um - Jardim Pita - SMOP
DESPACHO:
À Vista dos pedidos e dos documentos acostados neste protocolado ás fls. 641 e
seguintes, bem como dos pareceres de fls. 645 - 649 da Secretaria de Assuntos
Jurídicos e da Cidadania, que indicam a necessidade e a ausência de impedimentos
legais, AUTORIZO:
1. A prorrogação do prazo do contrato celebrado entre o Município de Campinas
e a Empresa Investimentos Campinas Ltda. por mais 120 (cento e vinte) dias,
a contar de 07/12/04, para a entrega da obra;
2. À SMAJC/DAJI, para a formalização do Termo Contratual próprio, e a
seguir, retorne-se à esta Secretaria, para as demais providencias.

Campinas, 28 de dezembro de 2.004
DR.ª. ARQT.ª SILVIA FARIA

Secretária Municipal de Obras e Projetos

JUSTIFICATIVA ORDEM CRONOLÓGICA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, nos termos do artigo 5º da Lei
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, modificada pela Lei Federal nº 8.883,
de 8 de junho de 1.994, IN 02/95 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
vem justificar o pagamento fora da ordem cronológica, por se tratar de
relevante interesse público, dos seguintes serviços e fornecimentos, no mês de
janeiro de 2.005.
RAZÃO SOCIAL VENCIMENTO ............................. VALOR
EMPRESA JORN. DIÁRIO SÃO PAULO 06/01/05 ............................................. 385,00
GRANDE CPS. EDITORA GRÁFICA LTDA. 06/01/05 ............................................... 51,35
IMPRENSA OFICIAL ESTADO S.A – IMESP 06/01/05 ............................................. 238,17

GILBERTO LUIZ MORAES SELBER
Secretario Municipal Saúde

AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO
Protocolo C 002.11.2004 – Dispensa de Licitação nº 149/2004 – Contrato
nº 034/2004 – Objeto: Prestação de serviço pela Contratada à fim de prover a
hospedagem do site da Contratante e, o acesso às contas de e-mail para diversas
áreas da Ceasa/Campinas. Empresa: LEXXA COMUNICAÇÕES E COMÉRCIO
LTDA. - CNPJ Nº – 01.270.692/0001-50. – Valor: Fica ajustado o valor de R$
159,90 (cento e cinqüenta e nove reais e noventa centavos) por mês, perfazendo
o total de R$ 1.918,80 (hum mil, novecentos e dezoito reais e oitenta centavos)
para os 12 (doze) meses de contrato. Vigência: O contrato vigerá pelo período
de 12 (doze) meses, a partir de 16/12/2004, encerrando-se em 15/12/2005.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE ADITAMENTOS
Termo Aditivo nº 1989/04
Contratante: Companhia de Habitação Popular de Campinas
Contratada: RCA Produtos e Serviços Ltda
Objeto do Termo Aditivo:Alteração da razão social da empresa RCA Temporários

e Efetivos Ltda, para RCA Produtos e Serviços Ltda.
Data da Assinatura: 07/12/04
Protocolado: 3997/04
Licitação: Concorrência Pública nº 004/04

Termo Aditivo nº 2005/05
Contratante: Companhia de Habitação Popular de Campinas
Contratada: Comércio de Materiais p/ Construção Alcântara Ltda - ME
Objeto do Termo Aditivo:Prorrogação do prazo do contrato de fornecimento de materiais.
Data da Assinatura: 21/12/04
Prazo: 60 dias
Protocolado: 5685/04
Licitação: Pregão nº 003/04

Campinas, 30 de dezembro de 2.004
NELSON NICOLAU SWZEC

Diretor Jurídico e Administrativo

REGISTROS CADASTRAIS RENOVADOS
CRC nº 008/02 – SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA.- Prot. nº
047/02

CRC nº 011/02 – NEWLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Prot. nº
041/02
CRC nº 013/02 – WORLD CENTER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. - Prot. nº 075/02

NELSON PEREIRA DEVOLIO
Presidente da Comissão de Licitações

COMUNICADO
Em atendimento ao artigo 16, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
COMUNICAMOS que a relação de todas as compras realizadas pela EMDEC
S/A até 31/12/04, através do Departamento de Compras - Diretoria
Administrativa, com a devida identificação do material comprado e/ou serviço
contratado, seu respectivo preço unitário, quantidade adquirida, nome da empresa
e o valor total, encontra-se à disposição de qualquer interessado, no quadro de
avisos da EMDEC S/A, sito à Av. Anchieta nº 200, Palácio dos Jequitibás, 15º
andar.

Campinas, 05 de janeiro de 2005
GERSON LUIS BITTENCOURT

Diretor Presidente

ÁREA DE LICITAÇÕES DO H.M.M.G
Em cumprimento ao artigo 16 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1.993,
COMUNICO que se encontra neste setor, a relação de compras efetuadas no
mes de DEZEMBRO/04, a disposição de quem possa se interessar, sito à av.
Prefeito Faria Lima, nº 340 - Complexo Administrativo. Parque Itália.
Campinas.

Campinas, 04 de janeiro de 2005
JOSÉ ROBERTO GUERRA

Supervisor da Área de Licitações

EDITAL
Pregão n. 02/2005 - Presencial. Objeto: Aquisição de peças e acessórios
originais para caminhões Volkswagen. Recebimento das propostas e sessão
pública do pregão às 9h do dia 18.01.2005, na Avenida da Saudade n. 500, Ponte
Preta, Campinas/SP, na Sala Vermelha desta empresa. Edital gratuito disponível
na Internet (http://www.sanasa.com.br) e disquete gratuito disponível somente
na SANASA das 8h às 12h e 13h30min às 16h na Gerência de Compras e
Licitações.

ADV. GUSTAVO SCHMUTZLER MOREIRA
Gerente de Compras e Licitações

RESUMO DO ADITAMENTO
Nº 01 - CONTRATO Nº 2004/3737-00-0 Contr.: Unibanco Aig Seguros S/A;
TP 53/03; Objeto: seguro de veículos da frota da SANASA; vigência do
contrato: prorrogada por 12 meses; valor total do aditamento: R$ 71.164,70.

RESUMO DE CONTRATO
Nº 2004/3904-00-0 Contr: Rolemare Comercial Ltda – EPP; PRE n. 76/04
Re-ratificação do número do contrato ONDE SE LÊ: 2005/3904 – LEIA-SE:
2004/3904.
Nº 2004/3906-00-0 Contr: Ildeu Bastos de Araújo; CD n. 38/04 Objeto:
locação de imóvel p/ fins não residenciais p/ Posto de Atendimento; vigência:
30 meses; valor total: R$ 28.500,00.
Nº 2004/3913-00-0 Contr: Lótus Serviços Técnicos Ltda; PRE n. 69/04
Objeto: serviço de corte e religação do fornecimento de água; vigência: 24
meses; valor total: R$ 2.868.528,00.
Nº 01- 2003/90049 Contr: Hastings Engª. Ltda; DL n. 1230/03 Objeto:
suporte e atualização sistema Projurid; vigência: prorrogada por mais 12 meses;
valor total: R$ 1.368,00.
DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM

INVESTIDORES

EDITAL - TRIBUNAL DO JÚRI DE CAMPINAS - COMARCA DE
CAMPINAS

“O Doutor MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO,
Meritíssimo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Campinas, no
uso de suas atribuições legais, etc.”
FAZ SABER que, para a instalação da Reunião Permanente do Tribunal do Júri
- Plenário I, foi designado o dia 01 de fevereiro de 2005, às 12h30min.,
tendo sido sorteados os seguintes cidadãos, que deverão servir como jurados:
1. PLENÁRIO I:
1- MIGUEL ITALO JULIANI FASANELA – comerciário; 2- MARILENA DE
FREITAS – do lar; 3- LAÉRCIOI BUSTAMANTE AUGE – aposentado; 4-
ALINE DA COSTA SANTOS – estudante; 5-MARIA LYGIA MAIA LOUREIRO
– professora; 6- ADÃO ROBERTO ROMANO – contador; 7- EVARISTO
SALVADOR BERNI – administrador; 8- LUANA MARIA JATOBA – op.
comercial; 9- ANA MARIA JOSEFINA WOPEREIS GUICHERIT – do lar; 10-
ADRIANA B. AVANCI – professora; 11- JOSÉ ANTÔNIO PINHO – func.público;
12- RAQUEL YURIE MATSUI – bancária; 13- VERA LÚCIA DE MOURA –
func. pública; 14- ALMELINDA DE PAIVA SOARES – bancária; 15-
ALBERTINA BHASKERRAI MIRANDA DRONE – empresária; 16- CLEITON
DOMINGOS REIS – aux. enfermagem; 17- REGINA ELENA FRANCO –
bancária/advogada; 18- ORLANDO RODRIGUES FERREIRA – astrônomoi/
professor; 19- MÁRIO NELSON VIEIRA MENDES – estudante; 20 - CLAUDIA
MONTIGELLI DE OLIVEIRA – bancária; 21 -FÁTIMA APARECIDA DIAS
DE CARVALHO – func. público.
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FAZ SABER que, para a instalação da Reunião Permanente do Tribunal do Júri
- Plenário II, foi designado o dia 02 de fevereiro de 2005, às 12h30min,
tendo sido sorteados os seguintes cidadãos, que deverão servir como jurados:
2. PLENÁRIO II:
01 - ALBERTO TEIXEIRA CARNEIRO – bancário/aposentado; 02- ALBERTO
DE MORAES CORREIA NETO – eng. civil; 03- ALDO AMÉRICO SANCHES
IERARDI – engenheiro; 04- ANA CRISTINA SIWERT GAROFALO –
professora; 05- AFONSO LEONEL CÂNDIDO DE OLIVEIRA – engenheiro;
06- ARECIO LOPES DA SILVA – op. produção; 07- EDILSON LIMA DE
AGUIAR – analista; 08- LÚCIA DE FÁTIMA DE PAULA YADA – do lar; 09-
MARCO ANTÔNIO BIELA – projetista; 10- FRANCISCO MAYER DA SILVA
– adm. empresa; 11- MÁRCIA CRISTINA ZACCAGNINI – estudante direito;
12- MARILDA APARECIDA MAZZIERO OLIVEIRA – assist. adm.; 13-
MARCOS VINICIO BNARBOSA LACERDA – engenheiro; 14- SONIA MARIA
DOS SANTOS FERNANDES DAVI – assistente social; 15- TEREZINHA
SIVIERO ORTOLAN – of. administrativo; 16- YVONE DE CASTRO FERREIRA
– securitária; 17- DEIZE LUZIA SALVATERRA GUERRA – aposentada; 18-
CECÍLIA APARECIDA TANCREDO – professora; 19- ODAIR TREVISAN –
chefe dep. pessoal; 20- ELIANA LÚCIA DE PAULA CECHERINI – func.
pública; 21- FERNANDA RAMOS ZIGGIATTI – estudante.
FAZ SABER que, para a instalação da Reunião Permanente do Tribunal do Júri
- Plenário III, foi designado o dia 04 de fevereiro de 2005, às 12h30min,
tendo sido sorteados os seguintes cidadãos, que deverão servir como jurados:
3. PLENÁRIO III:
01.APOLO LUIZ VISOCKAS – eng. civil; 02.CARLA PARIZANI DE ALMEIDA
– micro-empresária; 03.ARTUR ANGELO PATERNIANI – func. público;
04.APARECIDA JOSÉ COUTINHO PEREIRA NADRUZ – bancária;
05.JULIANA MARIA MOSCA – ger. pessoa física; 06.WALTER JORGE NUNES

– caixa; 07.MANOEL GRANJA FALCÃO – gerente depart.; 08.MARA LÚCIA
VIEIRA DE ANDRADE – professora; 09.YVONE TODESCHINI CARNIATO
– comerciária; 10.ANTÔNIO VICTOR VENTURINI CUNHA – analista
sistemas; 11.GUSTAVO MORENO FRIAS – bancário; 12.RUBENS DOS
SANTOS – professor; 13.GILDOMAR APARECIDO VAGNES – industriário;
14.ROSÂNGELA CRISTINA ROSA NOGUEIRA – superv. caixa; 15.JOSLAINE
MOUMESSO DA SILVA – contato comercial; 16.SILVANA MARIA FERRARI
BUENO – do lar; 17.MÁRCIA GAMA VIANNA GARCIA – comerciante; 18.JOSÉ
CARLOS BUENO PEREIRA – empresário; 19.ALEXANDRE PERRONI –
pecuarista; 20.SOFIA MOREIRA DA SILVA – comerciária; 21.OSWALDO DOS
REIS NOGUEIRA NETO – estudante.
PORTANTO, ficam os jurados supra mencionados convocados a comparecerem
nos dias e horários designados, sob as penas da lei, ficando também convidado
o povo em geral. O Salão do Tribunal do Júri de Campinas funciona em prédio
próprio, centro, no 1º andar do Palácio da Justiça - Campinas/SP.

Campinas, 05 de janeiro de 2005
Eu, (Rosângela Panzarin Cardamone) escrevente-chefe, digitei.

MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Juiz Presidente

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE EXTRAVIO
Pedro Paulo Magalhães Vecchia, RG nº 25.242.782, CPF nº 028.570.616-
09, vem através desta, COMUNICAR o extravio de Certificado de Conclusão
do 2º Grau do Colégio Anglo Campinas do ano de 1993.

Campinas, 06 de janiero de 2005
PEDRO PAULO MAGALHÃES VECCHIA

(06, 07, 08/01/05)


