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Prefeitura Municipal de CampinasNº 9.078 - Ano XXXVII

Republicado por conter incorreções na publicação anterior
LEI  Nº 12.813 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006

Dispõe sobre a criação de empregos da área de saúde para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse

público
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono
e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Ficam criados os empregos a seguir relacionados, para atender a necessida-
de temporária de excepcional interesse público, no âmbito da Secretaria Municipal
de Saúde e do Hospital “Dr. Mário Gatti”:
I – 250 (duzentos e cinqüenta) empregos de médico mensalista, sendo:
150 (cento e cinqüenta) com jornada de 36 (Trinta e seis) horas;
100 (cem) com jornada de 20 (vinte) horas semanais;
II – 150 (cento e cinqüenta) empregos de enfermeiro;
III – 200 (duzentos) empregos de auxiliar de enfermagem;
IV – 20 (vinte) empregos de técnico de radiologia;
V – 70 (setenta) empregos de técnico de farmácia;
VI – 25 (vinte e cinco) empregos de motorista de ambulância.
Parágrafo único – Na vacância, os empregos de que trata esta Lei serão automa-
ticamente extintos.

Art. 2º - A contratação do pessoal a que se refere esta lei será precedida de processo
seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial
do Município, e dar-se-á pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
por prazo determinado de 1 (um) ano, prorrogável por igual período.

Art. 3º - Os vencimentos correspondentes aos empregos criados por esta Lei são os
constantes do Anexo único, que integra esta Lei.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de
dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário.

Art. 5º -   VETADO.
Parágrafo único - VETADO.

Art. 6º -   VETADO:
I - VETADO;
II - VETADO;
III - VETADO;
IV - VETADO.
§ 1º  - VETADO.
§ 2º  - VETADO.

Art. 7º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 27 de dezembro de 2006.

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

Autoria: Prefeitura Municipal
Prot.: 06/10/048304

ANEXO ÚNICO
Emprego Jornada Semanal Salário Base Mensal
Médico 36 horas R$ 3.872,07
Médico 20 horas R$ 2.282,15
Enfermeiro 36 horas R$ 2.581,38
Auxiliar de Enfermagem 36 horas R$ 1.058,70
Técnico em Radiologia 24 horas R$ 1.677,04
Técnico em Farmácia 36 horas R$ 1.677,04
Motorista de ambulância 36 horas R$ 1.677,04

Republicado por conter incorreções na planilha, conforme elementos do protocolado
nº 06/10/24207

DECRETO Nº 15.487 DE 26 DE MAIO DE 2006
Regulamenta O ART. 31 Da Lei nº 11.263, de 05 de junho de

2002, Que ‘‘Dispõe sobre a organização dos serviços de
transporte público coletivo de passageiros do Município

de Campinas e dá outras providências’’, institui o REINPE
- Regulamento de Infrações e PENALIDADES, que

estabelece infrações e procedimentos administrativos
correlatos e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art.  1º A prestação dos Serviços de Transporte Coletivo Público de
passageiros no Município de Campinas, bem como outras atividades a

ela associadas, deverá obedecer às determinações da Lei nº 11.263, de
05 de junho de 2002, com a redação dada pela Lei nº 12.329 de 27 de
julho de 2005 e as disposições do presente REINPE – Regulamento de
Infrações e Penalidades.

Art. 2º O REINPE – Regulamento de Infrações e Penalidades aplica-se
as atividades de:
I – operação do Sistema de Transporte Coletivo Público de passageiros
nas  moda l idades  Convenc iona l  e  Al te rna t ivo  rea l i zada  por
Concessionários ou Permissionários,
II – terceiro delegatário, da concessão ou da permissão, de atividades
associadas à prestação desses serviços;
III – operação do Sistema de Transporte Coletivo de Interesse Público
nas modalidades Seletivo e Especial;
IV –  operação c landest ina  dos  serviços  de  t ranspor te  cole t ivo,  em
qualquer de suas modalidades;
V – participação no Sistema de Compensação de Receitas
VI – operação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica e de venda antecipada
de passagens;
VII  –  operacional ização das  t ransferências  de  recursos  f inanceiros
relativos ao Sistema de Compensação de Receitas.

Art. 3º O descumprimento das normas estabelecidas neste regulamento
e  nas  l eg i s l ação  e  r egu lamentação  v igen tes  ou  que  v ie rem a  se r
implantadas, por parte dos operadores, por dolo ou culpa, constituirá
infração e sujeitará os operadores às penalidades previstas na Lei nº
11.263, de 05 de junho de 2002, com a redação dada pela Lei nº 12.329
de 27 de julho de 2005  e suas alterações.
§ 1º  Para  efe i to  des te  Regulamento ,  entende-se  por  operador  todo
concessionário, permissionário, pessoa física ou jurídica, cooperativas,
consórcio de empresas ou ainda terceiros delegatários de atividades
associadas à prestação dos serviços de transporte coletivo público de
passageiros.
§ 2º Os operadores responderão integral e solidariamente por todos os
atos de seus empregados, prepostos ou quaisquer outros que, sob a sua
responsabilidade, interfiram na execução dos serviços.
§ 3º Operadores auxiliares são todos os cobradores de tarifas, fiscais ou
motoristas que auxiliam na prestação do serviço de transporte público,
ou de interesse público, de passageiros realizados pelos concessionários,
permissionários ou terceiros delegatários.

Art. 4° É de responsabilidade do terceiro delegatário da permissão:
I – manter e disponibilizar frota de reserva técnica;
II – providenciar a remoção de veículos avariados na via;
III – atender as ordens, normas ou determinações emanadas do Poder
Público,  especialmente as que dizem respeito às áreas de operação,
quantidade de veículos, tipos de veículos, etc;
IV – encaminhar pessoal vinculado à cooperativa ou ao cooperado para
a participação em cursos ou atividades obrigatórias, estabelecidas pela
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas - EMDEC;
V – manter operadores autorizados, com carteira nacional de habilitação
válida e compatível com o serviço prestado;
VI – providenciar a substituição de carro em operação por carro reserva
quando necessário;
VII – manter a operação das linhas permitidas;
VIII – comprovar à EMDEC a entrega de pneus usados aos fabricantes
ou às empresas de reciclagem;
IX – zelar pelo cumprimento das leis ordens ou normas existentes ou
que venham a ser editadas;
X – efetuar  as  t ransferências  f inanceiras  pert inentes  ao Sistema de
Compensação de Receitas, determinadas pela EMDEC ou estabelecidas
em legislação ou nos Termos de Permissão;
XI – garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos do Sistema de
Bilhetagem Eletrônica instalados nos veículos e garagem;
XII – garantir  a disponibilidade dos veículos dos cooperados para a
operação, em relação ao perfeito funcionamento dos equipamentos do
Sis tema  de  Bi lhe tagem Ele t rôn ica ,  execu tando  os  p roced imentos
necessários para a sua correta configuração;
XIII – orientar os cooperados e todo o pessoal envolvido na operação
sobre  os  procedimentos  necessár ios  ao perfe i to  funcionamento dos
equipamentos e uso dos cartões operacionais do Sistema de Bilhetagem
Eletrônica;
XIV –  fo rnece r  dados  e  in fo rmações  operac iona i s ,  econômicas ,
financeiras, contábeis e outras, solicitadas pela EMDEC ou estabelecidas
em legislação ou nos Termos de Permissão.

Art. 5º As infrações são organizadas nos seguintes padrões:
I – Padrão de Qualidade no Atendimento:
a) Passageiros;
b) Comercialização de Bilhetes;
c) Cadastramento;
II – Padrão de Segurança:
a) Equipamentos Obrigatórios;
b) Condutas Operacionais;
III – Padrão de Eficiência:
a) Cumprimento às Ordens de Serviço
b) Conduta Operacional;
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c) Gestão Administrativa;
d) Programa de Acessibilidade Inclusiva;
e) Comunicação;
IV – Padrão de Gestão Ambiental.

Art. 6º De acordo com a sua gravidade, as infrações serão classificadas
nos seguintes grupos:
I  –  Grupo I  –  fa lhas  primárias  que  não afe tem  o  confor to  ou  a
segurança dos usuários;
I I  –  Grupo  II  –  i n f rações  de  na tu reza  l eve ,  po r  desobed iênc ia  a
determinações do Poder Público ou por descumprimento dos parâmetros
operacionais estabelecidos que não afetem  a segurança dos usuários ou
ainda por reincidência nos casos do inciso I;
III – Grupo III – infrações de natureza média,  por desobediência a
determinações do Poder Público que possam colocar em risco a segurança
dos  usuár ios ,  por  descumpr imento  de  obr igações  con t ra tua i s ,  por
deficiência na prestação dos serviços, ou ainda por reincidência nos
casos do inciso II;
IV – Grupo IV – infrações de natureza grave, por atitudes que coloquem
em risco a continuidade da prestação dos serviços ou que possam afetar
o conforto e a segurança dos usuários, por cobrança indevida de tarifa,
não aceitação de benefícios tarifários, redução de frota vinculada ao
serviço sem autorização da EMDEC ou ainda por reincidência nos casos
do inciso III;
V – Grupo V – infrações de natureza gravíssima, por suspensão, total
ou parcial, da prestação dos serviços, por recusa em manter em operação
os veículos vinculados ao serviço ou por reincidência nos casos do inciso
IV.
Parágrafo único. Considera-se reincidência a prática da mesma infração
nas condições e no período discriminado no Anexo deste decreto.

Art. 7º As infrações sujeitarão os operadores, conforme a natureza e a
gravidade da falta, às seguintes penalidades, aplicáveis de forma separada
ou cumulativa, e independentemente da ordem em que estão classificadas,
sem prejuízo da aplicação das medidas administrativas cabíveis.
I – advertência escrita;
II – multas;
III – intervenção na execução dos serviços; e
IV – cassação.

Art.  8º  A penalidade de advertência escri ta  será aplicada quando o
operador infrator, cometer infrações classificadas no Grupo I.

Art. 9º A penalidade de multa será aplicada quando o operador infrator
cometer infrações classificadas nos Grupos II, III e IV, com os seguintes
valores:
a)  multa  por  infração de natureza leve,  no valor  de 50 (cinqüenta)
UFIC’s (Unidades Fiscais de Campinas), para as infrações do Grupo II;
b) multa por infração de natureza média, no valor de 200 (duzentas)
UFIC’s, para as infrações do  Grupo III
c) multa por infração de natureza grave, no valor de 800 (oitocentas)
UFIC’s, para as infrações do Grupo IV; e
d) multa por prestação de serviço de transporte clandestino, no valor de
2.500 (duas mil e quinhentas) UFIC’s, dobrada na reincidência.

Art. 10. A penalidade de intervenção na execução dos serviços prestados
pelos concessionários, permissionários ou terceiros delegatários será
decre tada  quando  houver  compromet imento  da  con t inu idade  da
operação, por deficiência grave na prestação do serviço contratado ou
descumprimento de cláusula contratual.
Parágrafo único.  A decretação da intervenção respeitará o disposto
nos arts. 35 a 38 da Lei nº 11.263, de 05 de junho de 2002, no edital da
concorrência nº 19/05, realizada pela Prefeitura Municipal de Campinas,
bem como demais legislações e regulamentos atinentes à matéria.

Art. 11. A penalidade de cassação, precedida de processo administrativo
será aplicada aos casos de suspensão da prestação dos serviços sem
autorização da EMDEC, ainda que de forma parcial, de recusa em manter
em operação os veículos vinculados ao serviço ou por reincidência na
penalidade de multa por infração grave.
§ 1º A penalidade de cassação será precedida de processo administrativo,
assegurado ao infrator o direito à ampla defesa.
§ 2º Compete ao Prefeito Municipal a aplicação da penalidade de cassação
no caso da concessão, e ao Presidente da EMDEC, no caso de permissão.
§ 3º O Prefeito Municipal e o Presidente da EMDEC poderão constituir
comissão específica para aplicação desta penalidade,  composta por 3
(três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, empregados da EMDEC ou
servidores públicos municipais.
§ 4º A comissão deverá apresentar parecer de caráter indicativo, a ser
encaminhado ao Prefeito ou ao Presidente da EMDEC, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias.
§ 5º O Prefeito Municipal e o Presidente da EMDEC devem estabelecer
as medidas de emergência, visando a evitar a solução de continuidade à
prestação do serviço quando da aplicação da penalidade de cassação.

Art. 12.  Cumulativamente às penalidades, os infratores estarão sujeitos
às seguintes medidas administrativas, aplicadas pelos agentes da EMDEC:
I – retenção do veículo;
II – afastamento do veículo;
III – remoção e apreensão do veículo;
IV  – afastamento do pessoal de operação; e
V – suspensão da permissão.

Art. 13. A retenção do veículo será aplicada quando o motivo que deu
causa à infração puder ser eliminado no local da sua constatação, com a
liberação do veículo assim que a irregularidade for corrigida.

Art. 14. O afastamento do veículo será aplicado quando o motivo que
deu causa à infração não puder ser eliminado no local da sua constatação.
Parágrafo  ún ico .  O ve ícu lo  a fas tado  somente  se rá  l ibe rado  pa ra
operação se eliminado o motivo que deu causa ao seu afastamento, o que
deve ser atestado pela EMDEC, após vistoria.

Art. 15. A remoção e apreensão do veículo serão aplicadas quando o
motivo que deu causa à infração colocar em risco a segurança dos usuários
e não puder ser eliminado no local da sua constatação, ou no caso de
prestação clandestina de serviço de transporte coletivo.
§ 1º O veículo deverá ser removido e apreendido em local apropriado, a
ser indicado pelo agente da EMDEC.
§ 2º Os infratores estarão obrigados ao pagamento dos preços públicos
referentes à remoção e estadia do veículo.
§ 3º O veículo removido e apreendido somente será l iberado após a
eliminação do motivo que deu causa a sua remoção e após o pagamento
de todos os valores devidos pelo infrator, inclusive multas de trânsito.

Art. 16. O afastamento do pessoal de operação será aplicado quando a
permanência do operador, prejudicar a normalidade da prestação dos
serviços, ou por inobservância de determinadas infrações, de acordo
com o Anexo deste Decreto, conforme a natureza e a gravidade da falta.
I – por falhas primárias (Grupo I), afastamento do pessoal por 1 (um)
dia;
II – por infração de natureza leve (Grupo II), afastamento do pessoal de
operação pelo período de 5 (cinco) dias consecutivos;
III – por infração de natureza média (Grupo III), afastamento do pessoal
de operação pelo período de 15 (quinze) dias consecutivos;
IV – por infração de natureza grave (Grupo IV), afastamento do pessoal
de operação pelo período de 30 (trinta) dias consecutivos;
V – por infração de natureza gravíssima (Grupo V),  afastamento do
pessoal de operação pelo período de 6 (seis) meses consecutivos;
§ 1º O operador continuará afastado da operação até que a causa do seu
afastamento tenha sido solucionada no período.
§ 2º Cabe ao permissionário a indicação do operador auxiliar responsável
pela infração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento
da notificação.

Art. 17. A suspensão da permissão será aplicada até que a irregularidade
seja sanada ou pelos prazos determinados nos Anexos deste Decreto,
quando a infração prejudicar ou impossibilitar a prestação adequada dos
serviços, por questões administrativas, contratuais ou operacionais, ou
quando o operador se recusar a acatar as determinações do poder público.

Art. 18. As infrações classificadas segundo sua gravidade, a definição
das condições e dos prazos de reincidência e a indicação de aplicação de
medidas administrativas estão relacionadas nos anexos deste Decreto.

CAPÍTULO II
DO PROCESSO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE

INFRAÇÕES
Art. 19. Constatada a infração, diretamente na operação, por agente da
EMDEC, ou a part i r  da anál ise de relatórios operacionais ,  imagens
cap tadas  pe la  Cen t ra l  In tegrada  de  Moni to ramento ,  aud i to r i a s  ou
processos administrativos, será lavrado auto de infração pela EMDEC e
notificado o operador.

Art. 20.  A notificação de infração deverá conter os dados necessários à
sua identificação, o seu enquadramento e a penalidade a que o infrator
estiver sujeito, conforme estabelecido nos anexos deste Decreto.
§ 1º  A not i f icação deverá  indicar  os  documentos  obr igatór ios  e  as
informações necessárias para a apresentação de recurso administrativo.
§ 2° A notificação deverá ser expedida, no prazo máximo de 30 (trinta)
d ias  con tados  da  da ta  da  in f ração ,  a t r avés  de  co r respondênc ia
encaminhada para o endereço constante do cadastro da EMDEC.
§ 3º A Notificação será considerada entregue na data em que a EMDEC
a expediu à empresa responsável pelo seu envio.
§ 4º A notificação devolvida por endereço ou qualquer outra informação
cadastral desatualizada dos operadores será considerada válida para todos
os efeitos.

Art. 21. A EMDEC emitirá, juntamente com a notificação de infração,
documento com data de vencimento para pagamento da multa, exceto
quando aplicado o disposto no parágrafo 2º do artigo 13 do Decreto nº
15.278, de 06 de outubro de 2005.
Parágrafo único. O valor da multa será expresso em Unidades Fiscais
de Campinas – UFIC’s e convert ido para moeda corrente no dia do
efetivo pagamento.

CAPÍTULO III
DOS RECURSOS

Art. 22. A partir do recebimento da notificação de infração, o autuado
terá 15 (quinze) dias úteis para apresentar recurso junto à CIP - Comissão
de Julgamento de Infrações e Penalidades.
§ 1º Os prazos para a interposição de Recursos, quando utilizada a remessa
postal, serão considerados da data da entrega da notificação pela EMDEC
à empresa responsável pelo seu envio.
§ 2º O recurso deverá conter todas as informações que possam favorecer
a  de fesa  do  au tuado ,  dev idamente  acompanhado  dos  documentos
comprobatórios necessários e da cópia da notificação de infração.
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§  3 º  O recurso  deverá  se r  p ro toco lado  na  EMDEC,  que  emi t i r á
comprovante para o recorrente.

Art. 23. O recurso será declarado intempestivo pela CIP- Comissão de
Julgamento de Infrações e Penalidades, na primeira sessão de julgamento
realizada após a constatação de sua interposição fora do prazo.

Art. 24. A interposição de recurso não impede a aplicação de medidas
administrativas e não exime o autuado de responsabilidades adicionais
advindas da infração cometida.

Art. 25. A CIP - Comissão de Julgamento de Infrações e Penalidades
será composta por 5 (cinco) membros efetivos e 5 suplentes, sendo:
I – Presidente da Comissão, empregado da EMDEC;
II – um empregado da EMDEC;
III – um representante dos permissionários dos Serviços Alternativo e
Seletivo;
IV – um representante dos concessionários do Serviço Convencional; e
V – um representante dos usuários do serviço público de transporte
coletivo de passageiros do município de Campinas que será indicado
pelo Conselho Municipal de Transportes.
§ 1º Os membros da CIP,  efet ivos e suplentes,  serão nomeados por
Resolução do Secretário de Transportes.
§ 2º O membro da CIP representante dos usuários e  seu respect ivo
suplente receberão ajuda de custo no valor de 50 (cinqüenta) UFIC’s
pela participação em cada sessão da Comissão.
§ 3º Os demais membros da CIP não receberão qualquer remuneração
pela sua participação nas sessões.
§ 4° A EMDEC, a seu critério, poderá constituir tantas comissões quantas
fo rem necessá r i a s  ao  ju lgamento  dos  recursos  in te rpos tos  pe los
operadores do Sistema de Transporte Coletivo.

Art. 26. A CIP reunir-se-á ordinariamente, com periodicidade definida
no seu regimento interno, ou extraordinariamente, por convocação de
seu presidente.

Art. 27. As sessões da CIP ocorrerão com a presença de pelo menos 3
(três) dos seus membros e as deliberações serão tomadas por maioria
simples.
§ 1º O presidente da CIP somente votará quando da ocorrência de empate.
§ 2º Qualquer dos membros da CIP poderá pedir  di l igências para o
julgamento dos recursos, desde que haja a concordância expressa de mais
um membro.

§ 3º Os recursos serão julgados preferencialmente na ordem de protocolo,
com exceção daqueles que tiverem pedido de diligência, cujo julgamento
será priorizado em cada sessão da CIP.
§ 4º Os recursos que tiverem pedido de diligência da CIP serão julgados
no prazo máximo de 04 (quatro) sessões ordinárias da Comissão após o
pedido.
§ 5º O resultado do julgamento será comunicado ao recorrente através
de correspondência encaminhada ao endereço constante do cadastro da
EMDEC.

Art. 28. A EMDEC poderá suspender a permissão do Serviço Seletivo
quando constatado o não pagamento de 3 ( três)  ou mais multas nos
prazos estabelecidos.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. A Secretaria Municipal de Transportes poderá estabelecer, através
de Resoluções, normas operacionais ou administrativas complementares
a este Regulamento, necessárias à sua operacionalização.

Art. 30. Os operadores responderão pelos danos causados, por si ou por
seus prepostos, a terceiros e ao patrimônio público.

Art. 31. A imposição das penalidades previstas neste Regulamento não
exime os operadores de demais sanções específicas, contidas em contrato.

Art. 32. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 14.264 de 21 de
março de 2003.

Campinas, 26 de maio de 2006.
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
GERSON LUIS BITTENCOURT

Secretário Municipal de Transportes
CARLOS HENRIQUE PINTO

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
Redigido na Coordenadoria Setorial Técnico Legislativa, do Departamento de Consultoria Geral,
da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, conforme os elementos constantes
do protocolado administrativo nº 06/10/24.207, e publicado na Chefia de Gabinete do Prefeito.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretária-Chefe de Gabinete

RONALDO VIEIRA FERNANDES
Diretor do Departamento de Consultoria Geral
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
PREGÃO ELETRÔNICO

Resultado de Julgamento de Proposta e Habilitação
Processo Administrativo nº 06/10/48.034 - Interessado: Secretaria Municipal de Infra-estru-
tura – SMI - Assunto: Pregão Eletrônico nº 020/2006 - Objeto: Registro de Preços de perfis
metálicos.
Transcorridas regularmente as sessões públicas do pregão epigrafado, reuniram-se a pregoeira e
a equipe de apoio, e após análise das propostas/lances e documentação apresentadas na presente
licitação, decidiram por:
1 - CLASSIFICAR em primeiro lugar as propostas das empresas abaixo relacionadas, para os
lotes mencionados com os respectivos valores unitários entre parênteses, conforme segue:
- AÇO PARANÁ COMÉRCIO DE AÇO E FERRO LTDA. para o lote 09 (R$3,51);
- ALIMENTARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. para os lotes: 01 (R$3,85),
02 (R$3,70), 03 (R$2,78), 04 (R$3,58), 05 (R$3,58), 06 (R$3,58), 07 (R$3,50), 08 (R$3,58),
10 (R$3,78), 11 (R$3,80), 12 (R$3,63), 13 (R$3,55), 14 (R$3,56), 15 (R$3,56), 16 (R$3,58),
17 (R$3,58) e 18 (R$3,58).
2 - DESCLASSIFICAR a proposta da empresa AÇO PARANÁ COMÉRCIO DE AÇO E
FERRO LTDA. para o lote 11 por apresentar proposta/lance final com preço excessivo quando
comparado aos preços de mercado, incorrendo no que prescreve o subitem 10.3.1 do edital.
3 - HABILITAR as empresas AÇO PARANÁ COMÉRCIO DE AÇO E FERRO LTDA. e
ALIMENTARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.; posto que atenderam as exi-
gências do edital consignadas no subitem 9.13. e no item 11. do edital.
O mapa de classificação encontra-se em planilha anexa aos autos.
Não havendo interposição de recurso, o objeto da licitação fica adjudicado aos primeiros
classificados para os lotes mencionados com os respectivos valores unitários.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na sala do pregoeiro da
Secretaria de Administração, localizada à Avenida Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas - SP,
nos horários das 08h30min às 16h30min.

Campinas, 03 de janeiro de 2007
ISABEL AP. LANGE SARDINHA

Pregoeira em exercício
ELZO PINTO
Equipe de Apoio

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

Em 28 de dezembro de 2006
Processo Administrat ivo nº:   05/10/63.850 -  Interessada:  Secretaria
Municipal de Administração
À vista do pedido de fls. 68 a 69, bem como dos pareceres de fls. 71 a 75
da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de
impedimentos legais, AUTORIZO:
1. A prorrogação do contrato celebrado entre o Município de Campinas
e a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A – SANASA,
pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 01/01/2007, com fulcro no
artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.° 8.666/93;
2. A despesa decorrente, no importe total estimado de R$ 6.000,00 (seis
mil reais), devendo onerar dotação orçamentária do exercício de 2007.
À Coordenadoria Setorial de Procedimentos Legais para a formalização
do  Termo de  Adi tamento  e ,  pos te r io rmente ,  ao  Depar tamento
Administrativo desta Secretaria para as demais providências.

SAULO PAULINO LONEL
Secretário Municipal de Administração

EXTRATOS
Processo Administrativo n.º 06/10/28.519 Interessado Secretaria Municipal de
Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública Modalidade: Convite n°
98/06 Contratada: CONSTRUTORA EDIZA INCORPORAÇÃO E COMÉR-
CIO LTDA. Carta-Contrato n° 58/06 Objeto do Contrato: Execução de obras
de reforma e manutenção predial nas Bases Regionais da Guarda Muni-
cipal, construídas em sistema modular de madeira, com fornecimento de
mão-de-obra e materiais. Termo de Aditamento n.º 165/06 Objeto do Adita-
mento: Prorrogação do prazo por mais 20 (vinte) dias a partir de 18/12/06.
Assinatura 18/12/06.
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EDITAL FUMEC/CEPROCAMP Nº 01/2007
Inscrição de Cursos de Qualificação Profissional

(Formação Inicial e Continuada), de Habilitação Técnica
em Nível Médio e de Pré-Vestibular.

O Presidente da Fundação Municipal para a Educação Comunitária – FUMEC, no uso das
atribuições de seu cargo, faz saber, por meio do presente EDITAL, que estarão abertas, no
período de 8 a 12 e de 15 a 19 de janeiro de 2007, as inscrições para os Cursos de Qualificação
Profissional (Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores), para os Cursos com
Habilitação Profissional Técnica em Nível Médio e para o Curso Pré-Vestibular que serão
oferecidos pelo Centro de Educação Profissional de Campinas “Prefeito Antonio da Costa
Santos – CEPROCAMP”, conforme critérios abaixo:
1 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
1.1 INSCRIÇÕES
1.1.1 Poderão se inscrever todos os moradores da Região Metropolitana de Campinas desde
que possuam 16 (dezesseis) anos completos até 19 de janeiro de 2007.
1.1.2 No ato da inscrição deverão ser apresentados comprovante de rendimentos familiar:
holerite ou declaração de Imposto de Renda ou Carteira Profissional. O (a) candidato (a) que
exerce atividade informal deverá preencher a declaração de rendimentos no ato da inscrição;
1.1.3 Deverão ser entregues cópias dos seguintes documentos:
1.1.3.1 RG (do candidato) e CPF (do candidato ou do responsável);
1.1.3.2 Comprovante de residência, preferencialmente a conta de água;
1.1.3.3 Documento que comprove pré-requisito para cada curso/área.
1.1.4 A inscrição deverá ser realizada, preferencialmente, pelo(a) candidato(a). Na impossibili-
dade do(a) candidato(a) realizar sua inscrição, esta poderá ser feita:
1.1.4.1    Pelo pai, mãe ou responsável legal mediante apresentação de seu RG e a documen-
tação do(a) candidato(a), conforme consta no item 1.2 do presente Edital.
1.1.4.2 Pelo cônjuge mediante apresentação do seu RG, Certidão de Casamento e a documen-
tação do (a) candidato (a), conforme consta no item 1.1.2 e 1.1.3 do presente Edital.
1.1.4.3 Por procuração, mediante apresentação do RG do procurador e a documentação do (a)
candidato (a), conforme consta no item 1.1.2 e 1.1.3 do presente Edital.
1.1.4.4 No ato da inscrição para os Cursos de Qualificação Profissional oferecidos nos
períodos da manhã e noite, o candidato (a) poderá inscrever-se para o Programa Ação Jovem
desde que respeitando os seguintes requisitos:
1.1.4.4.1 Tenha idade entre 16 (dezesseis) e 24 (vinte e quatro) anos;
1.1.4.4.2 Resida em Campinas;
1.1.4.4.3 Não tenha concluído o Ensino Médio (2º grau);
1.1.4.4.4 Possua renda familiar total inferior a dois salários mínimos;
1.1.4.4.5 Não participe de outro projeto social.
1.1.4.5 Os Cursos de Qualificação Profissional que serão oferecidos no período da tarde
serão organizados para atender exclusivamente o Programa Especial do Governo Federal
“Projeto Juventude Cidadã”. Não há garantias, mas, possibilidade de o candidato matricu-
lado nesse período receber uma bolsa auxílio, caso a cidade de Campinas seja contemplada com
este projeto, desde que preencha os seguintes pré-requisitos:
1.1.4.5.1 Resida em Campinas;
1.1.4.5.2 Não seja beneficiário direto do programa Bolsa Família ou de outros programas
governamentais;
1.1.4.5.3 Tenha idade entre 16 (dezesseis) e 24 (vinte e quatro) anos;
1.1.4.5.4 Possua escolaridade inferior ao Ensino Médio completo;
1.1.4.5.5 Comprove matrícula em Escola Pública para o ano de 2007 mediante entrega, no ato
da inscrição, de Atestado ou Declaração de Matrícula;
1.1.4.5.6 Possua renda per capita mensal familiar (renda total da família, dividida pelo número
de membros da família) igual ou inferior a meio salário mínimo;
1.1.4.5.7 Nunca tenha trabalhado com registro em carteira.
1.1.4.6 Para realizar a inscrição, o (a) candidato (a) ou responsável deverá comparecer no
CEPROCAMP, localizado na Avenida dos Expedicionários n.º 145, Centro, Campinas, de
segunda à sexta-feira das 8h às 20h.
1.2 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PERÍODOS E VAGAS
1.2.1 Serão abertas inscrições para os seguintes cursos de Qualificação Profissional, nos
períodos manhã e noite:
1.2.1.1 Área de Desenvolvimento Social
1.2.1.1.1 Animador Cultural (25 vagas - período manhã e 25 vagas - período noite);
1.2.1.1.2 Auxiliar de Creche (30 vagas - período manhã e 25 vagas - período noite);
1.2.1.1.3 Auxiliar de Serviços Gerais (25 vagas - período manhã);
1.2.1.1.4 Cuidador de Idosos (25 vagas - período manhã e 25vagas - período noite).
1.2.1.2 Área de Hospitalidade e Hotelaria (para maiores de 18 anos)
1.2.1.2.1 Camareira de Hotel (25 vagas - período manhã e 25 vagas - período noite);
1.2.1.2.2 Garçom (25 vagas - período manhã e 25 vagas - período noite);
1.2.1.2.3 Governanta (25 vagas - período noite);
1.2.1.2.4 Padeiro e Confeiteiro (20 vagas - período manhã e 20 vagas - período noite).
1.2.1.3 Área de Informática
1.2.1.3.1 Animação Gráfica (24 vagas - período manhã e 24 vagas - período noite);
1.2.1.3.2 Editoração de Imagem (24 vagas - período noite);
1.2.1.3.3 Informática Básica (54 vagas - período manhã e 30 vagas - período noite);
1.2.1.3.4 Sistema Operacional Linux (24 vagas - período noite);
1.2.1.3.5 Web Designer (24 vagas - período manhã e 24 vagas - período noite);
1.2.1.3.6 Pré-requisito para todos os cursos da Área de Informática, exceto para Informática
Básica: o(a) candidato(a) deverá comprovar no ato da inscrição, mediante apresentação de
certificado, ter cursado no CEPROCAMP ou em instituição congênere, curso de Informática
Básica.
1.2.1.4 Área de Área de Gestão
1.2.1.4.1 Auxiliar de Almoxarifado (25 vagas - período manhã e 25 vagas - período noite);
1.2.1.4.2 Auxiliar de Contabilidade (30 vagas - período manhã e 30 vagas - período noite);
1.2.1.4.3 Auxiliar de Escritório (60 vagas - período manhã e 25 vagas - período noite);
1.2.1.4.4 Auxiliar de Departamento Pessoal (30 vagas - período manhã e 30 vagas - período
noite);
1.2.1.4.5 Auxiliar de Secretária (55 vagas - período manhã e 30 vagas - período noite);
1.2.1.4.6 Recepcionista Comercial (55 vagas - período manhã e 30 vagas - período noite);
1.2.1.4.7 Vendedor Balconista (25 vagas - período manhã);
1.2.1.4.8 Pré-requisito para os cursos de Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar de Departamento
Pessoal e Auxiliar de Secretária: o (a) candidato (a) deverá entregar no ato da inscrição, cópia do
Certificado de Conclusão ou Histórico Escolar ou Declaração que comprove a conclusão da 8ª
série do Ensino Fundamental.
1. 2.1.5 Área de Construção Civil
1.2.1.5.1 Eletricista Residencial (20 vagas período manhã);
1.2.2 Serão abertas inscrições para os seguintes Cursos de Qualificação Profissional, no

período da tarde:
1.2.2.1 Área de Alimentação
1.2.2.1.1 Cozinheiro Auxiliar (20 vagas).
1.2.2.2 Área de Turismo e Hotelaria
1.2.2.2.1 Auxiliar de Garçom - Cumim (30 vagas);
1.2.2.2.2 Recepcionista de Hotel (30 vagas);
1.2.2.2.3 Animador de Eventos (25 vagas)
1.2.2.3 Área de Telemática
1.2.2.3.1 Operador de Microcomputador (60 vagas);
1.2.2.4 Área de Área de Administração
1.2.2.4.1 Auxiliar de Almoxarifado (30 vagas);
1.2.2.4.2 Auxiliar de Contabilidade (30 vagas);
1.2.2.4.3 Auxiliar de Escritório (45 vagas);
1.2.2.4.4 Auxiliar de Departamento Pessoal (30 vagas);
1.2.2.4.5 Auxiliar de Secretária (45 vagas);
1.2.2.4.6 Vendedor Balconista (25 vagas);
1.2.2.4.7 Pré-requisito para os cursos de Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar de Departamento
Pessoal e Auxiliar de Secretária: o (a) candidato (a) deverá entregar no ato da inscrição, cópia do
Certificado de Conclusão ou Histórico Escolar ou Declaração que comprove a conclusão da 8ª
série do Ensino Fundamental.
1.2.2.5 Área de Serviços Domiciliares I
1.2.2.5.1 Porteiro (25 vagas).
1.2.2.6 Área de Serviços Domiciliares II
1.2.2.6.1 Cuidador de Crianças (30 vagas);
1.2.2.6.2 Cuidador de Idosos (25 vagas).
1.2.2.7 Área de Construção e Reparos
1.2.2.7.1 Eletricista Predial (20 vagas).
1.3 DA DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO E MATRÍCULA DOS CANDIDATOS
1.3.1 A lista dos classificados para os Cursos de Qualificação Profissional que serão
oferecidos nos períodos da manhã, tarde e noite será publicada em Diário Oficial do Município
de Campinas no dia 30 de janeiro de 2007 e afixada no CEPROCAMP nos dias 30 e 31 de
janeiro, 01 e 02 de fevereiro de 2007.
1.3.2 As matrículas para os Cursos de Qualificação Profissional oferecidos nos períodos
manhã, tarde e noite serão realizadas nos dias 30/01/2007 (terça-feira), 31/01/2007 (quarta-feira),
01/02/2007 (quinta-feira) e 02/02/2007 (sexta-feira) das 8h às 20h, para os candidatos classifi-
cados que constarem da lista de cada curso e período, respeitando o número de vagas oferecidas
quando da inscrição.
1.3.3 O atendimento ao candidato (a) classificado, interessado em efetivar a matrícula, ocorrerá
no prédio do CEPROCAMP. A matrícula dos candidatos classificados para os Cursos de
Qualificação Profissional será realizada no CEPROCAMP, nos dias 30/01/2007 (terça-feira),
31/01/2007 (quarta-feira), 01/02/2007 (quinta-feira) e 02/02/2007 (sexta-feira) das 8h às 20h,
respeitando-se o número de vagas oferecidas quando da inscrição.
1.3.4 A matrícula deverá ser realizada, preferencialmente, pelo(a) candidato(a), que deverá
apresentar o protocolo de inscrição. Na impossibilidade do(a) candidato(a) realizar sua matrícu-
la, esta poderá ser feita segundo o item 1.1.4 do presente Edital.
1.3.5 No ato da matrícula para os Cursos de Qualificação Profissional o (a) candidato (a) ou
responsável deverá entregar o protocolo de inscrição e assinar ficha de matrícula, contendo termo
de compromisso pelas informações prestadas.
1.3.6 O candidato que efetivar matrícula para os Cursos de Qualificação Profissional
(Projeto Juventude Cidadã) no período da tarde, deverá comparecer no CEPROCAMP em
12 de fevereiro de 2007, para o início das aulas.
1.3.7 O candidato que efetivar matrícula para os Cursos de Qualificação Profissional nos
períodos manhã e noite deverá comparecer no CEPROCAMP nos dias 22 e 23 de fevereiro
de 2007, para consultar os dias de aula, horário e sala.
1.3.8 As aulas dos Cursos de Qualificação Profissional oferecidos nos períodos manhã e
noite terão início em 26 de fevereiro de 2007.
1.3.9 Os cursos de Qualificação Profissional terão 04 (quatro) horas/aula por dia, conforme carga
horária de cada curso, de segunda a sexta-feira, de fevereiro a julho de 2007, nos seguintes
horários:
1.3.9.1 Período Manhã: das 8h30 às 11h50;
1.3.9.2 Período da Tarde: das 14h00 às 17h20;
1.3.9.3 Período da Noite: das 19h00 às 22h20. Esse item deveria vir no início
2 CURSOS COM HABILITAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
2.1 INSCRIÇÕES
2.1.1 Poderão se inscrever todos os moradores da Região Metropolitana de Campinas desde
que possuam 16 (dezesseis) anos completos até a data da inscrição – 19 de janeiro de 2007.
2.1.2 No ato da inscrição para os Cursos com Habilitação Técnica de Nível Médio deverão
ser apresentados os seguintes documentos:
2.1.2.1 RG (do candidato) e CPF (do candidato ou do responsável);
2.1.2.2 Comprovante de rendimento familiar: holerite ou declaração de Imposto de Renda ou
Carteira Profissional.  O (a) candidato (a) que exerce atividade informal deverá preencher
declaração de rendimentos no ato da inscrição;
2.1.2.3 Comprovante de residência, preferencialmente a conta de água.
2.1.2.4 Atestado de matrícula que comprove estar cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio.
Caso já tenha concluído o Ensino Médio deverá apresentar Certificado de Conclusão e Histórico
Escolar.
2.1.3 A inscrição deverá ser realizada, preferencialmente, pelo (a) candidato (a). Na impossibi-
lidade do (a) candidato (a) realizar sua inscrição, esta poderá ser feita:
2.1.3.1 Pelo pai, mãe ou responsável legal mediante apresentação de seu RG e a documentação
do (a) candidato (a), conforme consta no item 2.1.2 do presente Edital.
2.1.3.2 Pelo cônjuge mediante apresentação do seu RG, Certidão de Casamento e a documen-
tação do (a) candidato (a), conforme consta no item 2.1.2 do presente Edital.
2.1.3.3 Por procuração, mediante apresentação do RG do procurador e a documentação do (a)
candidato (a), conforme consta no item 2.1.2 do presente Edital.
2.2 CURSOS COM HABILITAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, PERÍODOS E
VAGAS
2.2.1 Serão abertas inscrições para os seguintes cursos com Habilitação Técnica de Nível
Médio:
2.2.1.1 Técnico em Gestão (30 vagas no período da manhã);
2.2.1.2 Técnico em Informática com ênfase em Administração de Redes (30 vagas no período
da manhã);
2.2.1.3 Técnico em Segurança do Trabalho (30 vagas no período da manhã);
2.2.1.4 Técnico Ambiental, com ênfase em Saneamento (20 vagas no período da noite);
2.2.2 Pré-requisito para todos os Cursos Técnicos: o (a) candidato (a) deverá comprovar no
ato da inscrição, mediante apresentação de atestado de matrícula, estar cursando a 2ª ou 3ª série
do Ensino Médio. Caso já tenha concluído o Ensino Médio deverá apresentar Certificado de
Conclusão ou Histórico Escolar.
2.3 DA DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO E MATRÍCULA DOS CANDIDATOS
2.3.1 A lista de classificação para os Cursos com Habilitação Técnica de Nível Médio será
publicada em Diário Oficial do Município de Campinas no dia 30 de janeiro de 2007 e exposta
no CEPROCAMP nos dias 30 e 31 de janeiro, 01 e 02 de fevereiro de 2007.
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2.3.2 O (a) candidato (a) classificado para os Cursos com Habilitação Técnica de Nível
Médio em Gestão, Segurança do Trabalho e Informática deverá comparecer no
CEPROCAMP, no dia 15 de fevereiro de 2007 às 9h, para realizar avaliação escrita de
Português, Matemática e Redação. O término da avaliação será às 12h.
2.3.3 O (a) candidato (a) classificado para o Curso Técnico Ambiental com Ênfase em
Saneamento Habilitação Técnica de Nível Médio deverá comparecer no CEPROCAMP, no
dia 15 de fevereiro de 2007 às 19h, para realizar avaliação escrita de Português, Matemática
e Redação. O término da avaliação será às 22h.
2.3.4 Para avaliação referida nos item 2.3.2 e 2.3.3 será exigido conhecimento de Ensino
Fundamental e 1ª série do Ensino Médio.
2.3.5 A classificação para os Cursos com Habilitação Técnica de Nível Médio, após a
avaliação, será afixada no CEPROCAMP nos dias 01 e 02 de março de 2007.
2.3.6 As matrículas para os Cursos com Habilitação Técnica de Nível Médio, serão
realizadas nos dias 01/03/2007 (quinta-feira) e 02/03/2007 (sexta-feira) das 8h às 20h, para os
candidatos classificados que constarem da lista de cada curso e período, respeitando o número
de vagas oferecidas quando da inscrição.
2.3.7 O atendimento ao candidato (a) classificado e interessado em efetivar a matrícula, ocorrerá
no prédio do CEPROCAMP.
2.3.8 A matrícula deverá ser realizada, preferencialmente, pelo (a) candidato (a) que deverá
apresentar o protocolo de inscrição. Na impossibilidade do (a) candidato (a) realizar sua
matrícula, esta poderá ser feita segundo o item 2.1.3 do presente Edital.
2.3.9 No ato da matrícula para os Cursos com Habilitação Técnica de Nível Médio o (a)
candidato (a) ou responsável deverá:
2.3.9.1 Entregar o protocolo de inscrição;
2.3.9.2 Assinar ficha de matrícula, contendo termo de compromisso pelas informações presta-
das;
2.3.9.3 Apresentar original e entregar cópia do RG;
2.3.9.4 Apresentar original e entregar cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
2.3.9.5 Apresentar original e entregar 02 cópias do Documento de Escolaridade: Histórico
Escolar do Ensino Médio ou Declaração de estar cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio;
2.3.9.6 Apresentar original e entregar cópia do Título de Eleitor com comprovante ou Justifi-
cativa de Voto;
2.3.9.7 Apresentar original e entregar cópia do Documento Militar;
2.3.9.8 Entregar uma foto 3x4.
2.3.10 As aulas dos Cursos com Habilitação Técnica de Nível Médio terão início em 12 de
março de 2007.
2.3.11  Os Cursos com Habilitação Técnica de Nível Médio terão 04 (quatro) horas/aula por
dia, e serão desenvolvidos de segunda à sexta-feira nos seguintes horários:
2.3.11.1 Período Manhã: das 8h00 às 11h40;
2.3.11.2 Período da Noite: das 19h00 às 22h30.
3 CURSO PRÉ-VESTIBULAR
3.1 INSCRIÇÕES
3.1.1 No ato da inscrição para o curso Pré-Vestibular o (a) candidato (a) deverá apresentar os
seguintes documentos:
3.1.1.1 RG (do candidato) e CPF (do candidato ou do responsável);
3.1.1.2 Comprovante de rendimento familiar: holerite ou declaração de Imposto de Renda ou
Carteira Profissional.  O (a) candidato (a) que exerce atividade informal deverá preencher
declaração de rendimentos no ato da inscrição;
3.1.1.3 Comprovante de residência, preferencialmente a conta de água.
3.1.1.4 Atestado de matrícula que comprove estar cursando a 3ª série do Ensino Médio. Caso
já tenha concluído o Ensino Médio deverá apresentar Certificado de Conclusão ou Histórico
Escolar.
3.1.2 A inscrição deverá ser realizada, preferencialmente, pelo (a) candidato (a). Na impossibi-
lidade do (a) candidato (a) realizar sua inscrição, esta poderá ser feita:
3.1.2.1  Pelo pai, mãe ou responsável legal mediante apresentação de seu RG e a documentação
do (a) candidato (a), conforme consta no item 3.1.1 do presente Edital.
3.1.2.2 Pelo cônjuge mediante apresentação do seu RG, Certidão de Casamento e a documen-
tação do (a) candidato (a), conforme consta no item 3.1.1 do presente Edital.
3.1.2.3 Por procuração, mediante apresentação do RG do procurador e a documentação do (a)
candidato (a), conforme consta no item 3.1.1 do presente Edital.
3.2 CURSO PRÉ- VESTIBULAR, PERÍODOS E VAGAS
3.2.1 Serão abertas inscrições para o Curso Pré-Vestibular nos períodos manhã e noite.
3.3 DA DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO E MATRÍCULA DOS CANDIDATOS
3.3.1 A lista de classificação para o Curso Pré-Vestibular será publicada em Diário Oficial do
Município de Campinas no dia 30 de janeiro de 2007 e exposta afixada no CEPROCAMP nos
dias 30 e 31 de janeiro, 01 e 02 de fevereiro de 2007.
3.3.2 O (a) candidato (a) classificado para o Curso Pré-Vestibular para o período da manhã
deverá comparecer no CEPROCAMP, no dia 15 de fevereiro de 2007 às 9h, para realizar
avaliação escrita de Português, Matemática e Redação. O término da avaliação será às 12h.
3.3.3 O (a) candidato (a) classificado para o Curso Pré-Vestibular para o período da noite
deverá comparecer no CEPROCAMP, no dia 15 de fevereiro de 2007 às 19h, para realizar
avaliação escrita de Português, Matemática e Redação. O término da avaliação será às 22h.
3.4 Para avaliação referida nos item 3.3.2 e 3.3.3 será exigido conhecimento de Ensino
Fundamental e 1ª série do Ensino Médio.
3.5 A classificação para o Curso Pré-Vestibular, após a avaliação, será afixada no CEPROCAMP
nos dias 01 e 02 de março de 2007.
3.6 As matrículas para o Curso Pré-Vestibular, serão realizadas nos dias 01/03/2007 (quinta-
feira) e 02/03/2007 (sexta-feira) das 8h às 20h, para os candidatos classificados que constarem da
lista de cada curso e período, respeitando o número de vagas oferecidas quando da inscrição.
3.7 O atendimento ao candidato (a) classificado e interessado em efetivar a matrícula ocorrerá no
prédio do CEPROCAMP.
3.8 A matrícula deverá ser realizada, preferencialmente, pelo (a) candidato (a) que deverá
apresentar o protocolo de inscrição. Na impossibilidade do (a) candidato (a) realizar sua
matrícula, esta poderá ser feita segundo o item 3.1.3 do presente Edital.
3.9 No ato da matrícula para o Curso Pré-Vestibular o (a) candidato (a) ou responsável deverá:
3.9.1 Entregar o protocolo de inscrição;
3.9.2 Assinar ficha de matrícula, contendo termo de compromisso pelas informações prestadas;
3.9.3 Apresentar original e entregar xerox do RG;
3.9.4 Apresentar original e entregar xerox do Documento de Escolaridade: Histórico Escolar do
Ensino Médio ou Declaração de estar cursando o 3º ano do Ensino Médio;
3.10 As aulas do Curso Pré-Vestibular terão início em 12 de março de 2007.
3.11 O Curso Pré-Vestibular terá 04 (quatro) horas/aula por dia, e serão desenvolvidos de
segunda a sexta-feira nos seguintes horários:
3.11.1  Período Manhã: das 8h às 11:40h;
3.11.2  Período da Noite: das 19h às 22h30
4 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO PARA TODOS OS CUR-
SOS
4.1 O CEPROCAMP, conforme previsto em regimento interno, adota o sistema de COTAS
para afrodescendentes e pessoas com necessidades especiais, com os seguintes critérios para
distribuição das vagas e classificação dos candidatos:
Do total de vagas para os Cursos de Qualificação Profissional, Habilitação Profissional Técnica

de Nível Médio e Pré-Vestibular serão garantidos 20% para os (as) candidatos (as) afrodescendentes
e 10% para os (as) candidatos (as) com necessidades especiais;
4.1.2 Todo (a) candidato (a) com necessidades especiais deverá obrigatoriamente entregar, no
ato da inscrição, documento assinado por profissional habilitado atestando a necessidade
especial.
 A classificação de todos os (as) candidatos (as), incluindo aqueles que concorrem pelo sistema
de cotas levará em consideração os seguintes critérios:
Renda per capita mensal familiar (renda total da família dividida pelo número de membros da
família): 50% do total de pontos;
4.2.2 Faixa etária: 30% do total;
4.2.3 Nível de escolaridade: 20 % do total, exceto para os cursos: Auxiliar de Contabilidade,
Auxiliar de Departamento Pessoal, Auxiliar de Secretária, Cursos com Habilitação Técnica de
Nível Médio e Pré-Vestibular.
5 DA PONTUAÇÃO PARA EFEITO DE CLASSIFICAÇÃO PARA TODOS OS CURSOS
5.1 A classificação do (a) candidato (a) será realizada através da seguinte pontuação:
5.1.1 Renda per capta mensal familiar (50%):
5.1.1.1 Até R$ 100,00: 50 pontos;
5.1.1.2 De R$ 100,01 a R$ 150,00: 45 pontos;
5.1.1.3 De R$ 150,01 a R$ 200,00: 40 pontos;
5.1.1.4 De R$ 200,01 a R$ 250,00: 35 pontos;
5.1.1.5 De R$ 250,01 a R$ 500,00: 30 pontos;
5.1.1.6 De R$ 500,01 a R$ 1.000,00: 25 pontos;
5.1.1.7 De R$ 1.000,01 a R$ 1.500,00: 20 pontos;
5.1.1.8 De R$ 1.500,01 a de R$ 2.000,00: 15 pontos;
5.1.1.9 Acima de R$ 2.000,00: 10 pontos.
5.1.2 Faixa etária (30%):
5.1.2.1 De 16 a 23 anos: 30 pontos;
5.1.2.2 De 23 anos e 1 dia a 32 anos: 20 pontos;
5.1.2.3 De 32 anos e 1 dia a 40 anos: 25 pontos;
5.1.2.4 Acima de 40 anos: 30 pontos.
5.1.3 Escolaridade (20%) - exceto para os cursos: Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar de
Departamento Pessoal, Auxiliar de Secretária, Cursos com Habilitação Técnica de Nível
Médio e Pré-Vestibular:
5.1.3.1 1ª a 4ª série do ensino fundamental completo: 10 pontos;
5.1.3.2 5ª a 8ª série do ensino fundamental incompleto: 09 pontos;
5.1.3.3 5ª a 8ª série do ensino fundamental completo: 08 pontos;
5.1.3.4 Ensino médio incompleto: 07 pontos;
5.1.3.5 Ensino médio completo: 06 pontos;
5.1.3.6 Ensino superior, mestrado ou doutorado: 0 ponto.
5.1.4 Escolaridade para os Cursos com Habilitação Técnica de Nível Médio e Pré-Vestibular:
5.1.4.1 Ensino médio incompleto: 05 pontos;
5.1.4.2 Ensino médio completo: 10 pontos;
5.1.4.3 Ensino superior incompleto: 0 ponto.
5.1.5 Escolaridade para os cursos: Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar de Departamento Pesso-
al, Auxiliar de Secretária:
5.1.5.1 Ensino médio incompleto: 05 pontos;
5.1.5.2 Ensino médio completo: 10 pontos;
5.1.5.3 Ensino superior, mestrado ou doutorado: 0 ponto.
5.1.6 Tipo de escola freqüentada (10%):
5.1.6.1 Totalmente em escola pública: 10 pontos;
5.1.6.2 Maior parte em escola pública: 08 pontos;
5.1.6.3 Totalmente em escola privada: 03 pontos;
5.1.6.4 Maior parte em escola privada: 05 pontos.
5.2 Para efeito de desempate, serão considerados os seguintes critérios:
5.2.1 Menor valor de renda per capta mensal familiar;
5.2.2 Maior número de pessoas na família;
5.2.3 Ser arrimo de família;
O(a) candidato(a) que possuir maior idade (será considerado dia, mês e ano de nascimento).
6. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
6.1 As vagas não preenchidas na efetivação da matrícula serão atribuídas aos demais inscritos de
acordo com a ordem de classificação, até completar o número de vagas ofertadas. Essa efetivação
de matrícula ocorrerá conforme convocação da Secretaria Escolar, por telefone.
7 DO CANCELAMENTO DE MATRÍCULA PARA TODOS OS CURSOS
7.1 Para todos os cursos de Qualificação Profissional, Cursos Técnicos e Pré-Vestibular, a
matrícula será cancelada quando o aluno, na primeira semana letiva, não justificar sua ausência
mediante documento legal.
8 DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS
8.1 Pode ser requerido pelo(a) candidato(a) à Secretaria Acadêmica, no ato da matrícula, o
aproveitamento de estudos de disciplinas obrigatórias, cursadas anteriormente ao atual ingres-
so, para o cumprimento do currículo pleno atual, caracterizado como equivalência de estudos.
9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 Não será aceita a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) como documento de
identidade.
9.2 O (a) candidato (a) só poderá se inscrever para 1 (um) curso.
9.3 A Coordenação Pedagógica do CEPROCAMP, avaliando a necessidade, poderá encaminhar
os candidatos para realização de cursos de alfabetização do Programa de Educação de Jovens e
Adultos ou do Programa Letra Viva, para posterior realização de cursos de Qualificação Profis-
sional.
9.4 Uma turma só será constituída se houver pelo menos 80% de matriculados em relação ao
número de vagas oferecidas.
9.5 O(a) candidato(o) para os cursos de Qualificação Profissional, cursos com Habilitação
Profissional Técnica de Nível Médio e curso Pré-Vestibular, que constarem das listas de
classificados e não comparecerem no CEPROCAMP para efetivar sua matrícula dentro do
prazo, perderão o direito à vaga.
9.6 O Sistema de transportes não prevê o fornecimento de passes escolares para os cursos de
Qualificação Profissional e para o Pré-Vestibular.
9.7 No período da tarde a programação é reservada exclusivamente para candidatos na faixa
etária de 16 a 24 anos. Não há garantias, mas há possibilidade de, neste período, os alunos
serem contemplados com programa especial do governo federal, Juventude Cidadã, desde que
não estejam inscritos em outros programas. Sempre que necessário, serão divulgadas normas
complementares sobre os editais de inscrições.
9.8 No período da tarde, poderá haver ampliação de vagas para os cursos caso a cidade de
Campinas não seja contemplada com o Programa Especial do Governo Federal Juventude
Cidadã, obedecendo a ordem de classificação do candidato.
9.9 A partir de 02 de abril de 2007 o(a) candidato(a) não contemplado com uma vaga nos Cursos
de Qualificação Profissional poderá retirar na recepção do CEPROCAMP, os documentos
entregues no ato da inscrição. Os documentos não retirados até 30 de abril de 2007 serão
incinerados.

Campinas, 04 de janeiro de 2007.
ANGELA FERRAZ

Diretora do Departamento Pedagógico
Respondendo pela Presidência da FUMEC



11Diário OficialCampinas, sexta-feira, 05 de janeiro de 2007

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. DIRETOR

Prot. 02/44024 – Vera Aparecida Montaldi
Nos termos do art. 21 da lei 11.109/2001 fica o interessado notificado a comparecer, pessoal-
mente ou por intermédio de seu procurador, no prazo de 15 (quinze) dias, na Av. Anchieta nº
200, 2º Andar – DCCA/SF, com os seguintes documentos: CPF, RG E CARNÊ  DE IPTU/
TAXAS DE 1993 A 1996, do imóvel codificado sob nº 001.406.200 REC 02 – SITUADO Á
RUA VITORIANO DOS ANJOS, Nº 725, para finalização do protocolado em epígrafe, consi-
derando os demonstrativos constantes no mesmo.
Salientamos que o não comparecimento no prazo indicado implicará no arquivamento do
processo em questão, conforme artigo supracitado.

Prot. 03/10/56298 – Shopping Fruit Comércio Importação e Exportação LTDA
DEFIRO a solicitação de conversão em renda do depósito administrativo efetuado referente, á
Taxa de Fiscalização de Anúncio (TFA), de acordo com artigo 87 da Lei 11.109/2001, no valor
total de 107,2542 UFIC´s para redução do débito referente aos exercícios fiscais 2002 e 2003,
para o contribuinte cadastrado no município sob nº 76.403-5.

Prot. 05/10/12895 - DENISE TRABULSI CATEB
Nos termos do art. 21 da lei 11.109/2001 fica o interessado notificado a PROTOCOLAR, no
prazo de 15 (quinze) dias, CÓPIA LEGÍVEL DO RG E CPF DA OUTORGANTE E DO
OUTORGADO NA PROCIRAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO SUPRA, PARA COM-
PROVAR A REPRESENTATIVIDADE LEGAL solicitando a juntada dos documentos ao
protocolo 05/10/12895. O não atendimento desta notificação no prazo determinado implicará
no indeferimento do pedido e posterior arquivamento.

Prot. 05/10/44726 – Maria de Lourdes Biondi Staniscia
Nos termos do art. 21 da Lei 11.109/2001 fica o interessado notificado a comparecer, pessoal-
mente ou por intermédio de seu procurador, no prazo de 15 (quinze) dias, na Av. Anchieta nº
200, 2º Andar – DCCA/SF, com os seguintes documentos: CPF, RG DA REQUERENTE  E
CERTIDÃO DE ÓBITO E DE CASAMENTO DO PROPRIETÁRIO, do imóvel codificado
sob nº 043.399.700 REC 03 – SITUADO Á RUA DOIS – CIDADE SINGER, para prestar
esclarecimento quanto ao objeto da solicitação feita através do protocolado em epígrafe.
Salientamos que o não comparecimento no prazo indicado implicará no arquivamento do
processo em questão, conforme artigo supracitado.

Prot. 05/10/53464 – Paulinhos´s Cabeleireiros S/C LTDA
Com base nos elementos do presente processo e na manifestação do Setor competente, que
acolho, AUTORIZO a baixa da(s) parcela(s) 01/12 do ISSQN – Estimativa de 2002, da
inscrição municipal sob o nº 6.232.4, tendo em vista que houve duplicidade no recolhimento
da(s) parcela(s) 02-12 do ISSQN Estimativa de 2002 do código citado, e que apesar do erro no
recolhimento o crédito foi integralmente pago.

Prot. 06/10/48089  – Cooperativa de Rádio Táxi de Campinas
DEFIRO a solicitação de conversão em renda dos depósitos administrativos efetuados, no valor
de 414,2090 UFIC´s para a redução do débito referente ao mês de Janeiro/2002 e quitação do
débito referente aos meses de Fevereiro á Maio/2002 (293,6380 UFIC) do Imposto Sobre
serviço de qualquer Natureza (I.S.S.Q.N) Homologação Estimativa, para contribuinte cadastra-
do no município sob nº 55.831-1, de acordo com o artigo 87 da lei 11.109/2001.

Prot. 06/10/54850 – Ricardo Ferreira
Com base nos elementos constantes no presente processo, AUTORIZO a restituição do crédito
ora apurado de 26,0607 UFIC´s, decorrente do recolhimento em duplicidade da cota única do
IPTU/Taxas Imobiliárias, do imóvel codificado sob o nº 3433.62.68.0241.01035,
consubstanciado nos termos dos artigos 165 a 169 da Lei 5.172/66 (CTN) e 45 a 48 da Lei
11.109/2001.

Prot. 06/10/55374 – Marpi Empreendimentos e Participações S/C LTDA
Diante da análise e manifestação do setor competente e de conformidade com os dados registrados,
INDEFIRO a solicitação de Certidão com Efeito Suspensivo.

Prot. 06/10/55981 – Tiemi Loterias LTDA ME
DEFIRO  a solicitação de conversão em renda do depósito administrativo efetuado referente, ao
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (I.S.S.Q.N), de acordo com o artigo 87 da lei
11.109/2001, no valor total de 152,4960 UFIC´s para redução do débito referente ao mês de
Março/2002, para o contribuinte cadastrado no município sob nº 54.712-3.

Prot. 06/10/57705 – DEARTS – Letras, Desenhos e Comércio LTDA ME
DEFIRO  a solicitação de conversão em renda do depósito administrativo efetuado referente, ao
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (I.S.S.Q.N) Homologação Estimativa, Exercício
Fiscal 2003, de acordo com o artigo 87 da lei 11.109/2001, no valor de 208,0079 UFIC´s para
quitação do débito referente aos meses de Agosto, Setembro e Novembro/2003 (42,1770
UFIC´s), para o contribuinte cadastrado no município sob nº 67.348-0.

Prot. 06/10/58571 – Vida Nova Loterias LTDA
DEFIRO a solicitação de conversão em renda do depósito administrativo efetuado referente, ao
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (I.S.S.Q. N), de acordo com o artigo 87 da lei
11.109/2001, no valor total de 459,9186 UFIC´s para redução do débito referente aos meses de
Abril e Maio/2002, para o contribuinte cadastrado no município sob nº 37.848-8.

Prot. 06/10/58574 – AHP Acumuladores LTDA
DEFIRO  a solicitação de conversão em renda do depósito administrativo efetuado referente, ao
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (I.S.S.Q.N), de acordo com o artigo 87 da lei
11.109/2001, no valor total de 2.866,9609 UFIC´s para redução do débito referente aos meses
de Março á Julho, Setembro á Dezembro/2002, para o contribuinte cadastrado no município
sob nº 21.795-6.

Prot. 06/10/59176 – Valentim Donizete Zanes Montagnini ME
DEFIRO a solicitação de conversão do depósito administrativo efetuado referente ao Imposto
Sobre Serviço de Qualquer Natureza (I.S.S.Q.N) Homologação Estimativa, de acordo com o
artigo 87 da lei 11.109/2001, no valor total de 344,8940 UFIC´s para a redução do débito
referente aos meses de Março á Maio/2002, para o contribuinte cadastrado no município sob nº
32.204-0.

Prot. 06/10/59180 – KLE Comércio de Identificações LTDA
DEFIRO  a solicitação de conversão em renda do depósito administrativo efetuado referente, ao
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (I.S.S.Q.N), de acordo com o artigo 87 da lei
11.109/2001, no valor total de 226,0610 UFIC´s para redução do débito referente aos meses de

Janeiro á Julho e Setembro/2002, para o contribuinte cadastrado no município sob nº 26.746-
5.

Prot. 06/10/65986 – Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem
Diante da análise e manifestação do setor competente, INDEFIRO o pedido de Certidão
Negativa, nos termos do art. 70 da Lei Municipal nº 11.109/2001.

Prot. 06/10/65992 - Condomínio Shopping Center Iguatemi Campinas
Diante da análise e manifestação do setor competente e de conformidade com os dados registrados,
INDEFIRO a solicitação de Certidão com Efeito Suspensivo.

Prot. 06/10/65993 – Condomínio Civil Shopping Center Iguatemi Campinas
Diante da análise e manifestação do setor competente, INDEFIRO o pedido de Certidão com
Efeito Suspensivo, nos termos do art. 70 da Lei Municipal nº 11.109/2001.

Prot. 06/10/66113 – Construbase Engenharia LTDA
Diante da análise e manifestação do setor competente e de conformidade com os dados registrados,
INDEFIRO a solicitação de Certidão Negativa de Débitos de Qualquer Origem.

Prot. 06/10/66124 – Trazgaz Comércio de Gás LTDA
Diante da análise e manifestação do setor competente e de conformidade com os dados registrados,
INDEFIRO a solicitação de Certidão Negativa de Débitos de Qualquer Origem.

Prot. 06/10/66444 – Maíra Martins Adorno Silva
Diante da análise e manifestação do setor competente, INDEFIRO o pedido de Certidão com
Efeito Suspensivo, nos termos do art.70 da Lei Municipal nº11.109/2001.

Prot. 06/10/66529 – Luiz Peigo
Diante da análise e manifestação do setor competente e de conformidade com os dados registrados,
INDEFIRO a solicitação de Certidão Negativa de Débitos de Qualquer Origem.

Prot. 06/10/66566 – José Ruy Lozano Rubino
Diante da análise e manifestação do setor competente, INDEFIRO o pedido de Certidão
Positiva, nos termos do art.70 da Lei Municipal nº11.109/2001.

JOSUÉ OLAVO COSTA
Diretor/DCCA

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÀRIAS
Protocolo nº:  06/10/33262
Interessado:  Zule ica  de  Mel lo  Wieze l
Assunto:   Rest i tu ição
C.C.:  055.029.697-02
Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente e demais elementos
constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº
11.109/01, reconheço o direito à restituição da importância de 117,6963 UFIC, decorrente do
recolhimento indevido efetuado a título de IPTU/Taxas 2005, relativo ao imóvel codificado sob
o nº 055.029.697-02, nos termos dos artigos 45 e 46 da Lei 11109/01, remetendo os autos ao
DCCA para providências quanto a repetição do indébito tributário, observadas as disposições
do artigo 48 e 49 da Lei 11.109/01, devendo o(a) interessado aguardar comunicado das
providências a serem tomadas.
Protocolos:  10-09116/2005 e  10-07306/2006 anexos  ao  pr incipal
nº  10-09857/2004
Interessado:  DELISA-  Adminis tração ,  Part ic ipação  e
Empreendimentos  Ltda
C.Cart.:  3263.52.07.73.84.01001-setor 01; 3263.52.07.7385.01002-
setor 02 e  3263.52.07.7386.01003-setor 03
Assunto: Revisão do Lançamento do IPTU
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos
acostados aos autos, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código
Tributário Nacional, nos artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos
dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer dos pedidos
de revisão dos lançamentos do IPTU correspondentes aos exercícios de 2005 e 2006, correspon-
dentes aos imóveis codificados sob nºs 3263.52.07.73.84.01001-setor 01;
3263.52.07.7385.01002-setor 02 e 3263.52.07.7386.01003-setor 03; visto que as impugnações
devem ser apresentadas separadamente, uma para cada documento de formalização do crédito
tributário, contrariando desta forma, os dispositivos do artigo 39 da Lei 11.109/01.
Porém, com base na decisão proferida nos autos do processo nº 10-09857/2004, às folhas 40,
que determinou revisão de ofício, a fim de se apurar a regularidade dos dados cadastrais, bem
como, vistoria realizada em 31/07/2006 e parecer fiscal às folhas 163 a 166 , determino a
retificação dos lançamentos do IPTU, alterando-se os dados cadastrais, conforme abaixo de-
monstrados:
EXERCÍCIOS 2003 E 2004;  C.C.: 3263.52.07.73.84.01001- SET OR 01; AREA DO TERRENO
13.179,00M²
PRÉDIO ÁREA CONSTR. (M²) TIPO/PADRÃO/SUBPADRÃO ANO BASE
7 360,00 F-1.9 1983
1 E 12 2179,02 F-2.0 1983
3, 5 E 14 324,50 C-1.5 1983
2 E 4 739,30 C-2.6 1983

EXERCÍCIOS 2003 E 2004;  C.C.: 3263.52.07.73.85.01002- SETOR 02;  ÁREA DO TERRENO
1.549,88M²
PRÉDIO ÁREA CONSTR. (M²) TIPO/PADRÃO/SUBPADRÃO ANO BASE
6 113,80 F-1.6 1983
17 36,80 F-1.9 1983
10, 18 E 19 263,10 F-2.0 1983
9 10,00 C-1.0 1983

EXERCÍCIOS 2003 E 2004;  C.C.: 3263.52.07.73.86.01003- SET OR 03;  ÁREA DO TERRENO
3.759,12M²
PRÉDIO ÁREA CONSTR. (M²) TIPO/PADRÃO/SUBPADRÃO ANO BASE
11 85,95 F-1.2 1983
13 E 16 860,66 F-2.0 1983
8 E 15 81,04 C-1.0 1983

EXERCÍCIOS 2005;  C.C.: 3263.52.07.73.84.01001- SET OR 01; ÁREA DO TERRENO
13.179,00M²
PRÉDIO ÁREA CONSTR. (M²) TIPO/PADRÃO/SUBPADRÃO ANO BASE
7 360,00 F-1.9 1983
1 E 12 2.179,02 F-2.0 1983
3, 5 E 14 324,50 C-1.5 1983
2 E 4 739,30 C- 2.4 1983

EXERCÍCIOS 2005;  C.C.: 3263.52.07.73.85.01002- SETOR 02;  ÁREA DO TERRENO 1.549,88M²
PRÉDIO ÁREA CONSTR. (M²) TIPO/PADRÃO/SUBPADRÃO ANO BASE
6 113,80 F-1.6 1983
17 36,80 F-1.9 1983
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10, 18 E 19 263,10 F-2.0 1983
9 10,00 C-1.0 1983

EXERCÍCIOS 2005;  C.C.: 3263.52.07.73.86.01003- SET OR 03;  ÁREA DO TERRENO 3.759,12M²
PRÉDIO ÁREA CONSTR. (M²) TIPO/PADRÃO/SUBPADRÃO ANO BASE
11 85,95 F-1.2 1983
13 E 16 860,66 F-2.0 1983
8 E 15 81,04 C-1.0 1983

EXERCÍCIOS 2006;  C.C.: 3263.52.07.73.84.01001- SET OR 01; ÁREA DO TERRENO
13.179,00M²
PRÉDIO ÁREA CONSTR. (M²) TIPO/PADRÃO/SUBPADRÃO ANO BASE
MEZANINO, 7 E 12 701,62 NRH 4
1983
1, 3, 5 E 14 2.161,90 NRH 5 1983
2 E 4 739,30 NRH 6 1983

EXERCÍCIOS 2006;  C.C.: 3263.52.07.73.85.01002- SETOR 02;  ÁREA DO TERRENO 1.549,88M²
PRÉDIO ÁREA CONSTR. (M²) TIPO/PADRÃO/SUBPADRÃO ANO BASE
6, 10 E 17 196,60 NRH 2 1983
9 E 18 50,46 NRH 4 1983
19 176,64 NRH 5 1983

EXERCÍCIOS 2006;  C.C.: 3263.52.07.73.86.01003- SET OR 03;  ÁREA DO TERRENO 3.759,12M²
PRÉDIO ÁREA CONSTR. (M²) TIPO/PADRÃO/SUBPADRÃO ANO BASE
11 85,95 NRH 3 1983
8 E 15 81,04 NRH 4 1983
13 E 16 860,66 NRH 5 1983

EXERCÍCIOS 2007;  C.C.: 3263.52.07.73.84.01001- SET OR 01; ÁREA DO TERRENO
13.179,00M²
PRÉDIO ÁREA CONSTR. (M²) TIPO/PADRÃO/SUBPADRÃO ANO BASE
MEZANINO, 7 E 12 701,62 NRH 4
1983
1, 3, 5 E 14 2.161,90 NRH 5 1983
2 E 4 739,30 NRH 6 1983

EXERCÍCIOS 2007;  C.C.: 3263.52.07.73.85.01002- SETOR 02;  ÁREA DO TERRENO 1.549,88M²
PRÉDIO ÁREA CONSTR. (M²) TIPO/PADRÃO/SUBPADRÃO ANO BASE
6, 10 E 17 196,60 NRH 2 1983
9 E 18 50,46 NRH 4 1983
19 253,90 NRH 5 1989

EXERCÍCIOS 2007;  C.C.: 3263.52.07.73.86.01003- SET OR 03;  ÁREA DO TERRENO 3.759,12M²
PRÉDIO ÁREA CONSTR. (M²) TIPO/PADRÃO/SUBPADRÃO ANO BASE
11 85,95 NRH 3 1983
8 E 15 81,04 NRH 4 1983
13 E 16 860,66 NRH 5 1983
Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes para os imóveis em questão,
dentro do presente exercício fiscal, em cobrança retroativa ao exercício de 2003,
cancelando-se os respectivos débitos, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98,
alterada pelas leis 10400/99, 10736/2000 e Lei nº 11.111/01, alterada pelas Leis
nºs 12.176/04 , 12.445/05 e Instrução Normativa-DRI nº 004/2004 .
Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, tendo em vista que a presente
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo
artigo 63 da Lei 11.109/01.

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA
Diretor – DRI/SMF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
Protocolado nº:  06/10/21188
Requerente:  Elo iza  Elza  Berte l l i
Assunto:  impugnação de ISSQN na construção civi l
Com base na manifestação da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, nos documen-
tos juntados e em face do que dispõem os artigos 57 a 59 da Lei 11.109/01, não conheço a
impugnação do lançamento do ISSQN sob nº 220.005.371 pela intempestividade, nos termos
do art. 70, I, da referida Lei.  Outrossim, com fundamento do art. 149 da Lei 5.172/66 (CTN),
determino a retificação de ofício do mesmo, deduzindo-se, da base de cálculo original, as notas
fiscais de serviços de construção civil, que estão em conformidade com as disposições da
legislação tributária municipal e cujo imposto foi devidamente recolhido, discriminadas no
demonstrativo a fl. 45, na forma como indicam o demonstrativo e a planilha a fls. 47/8, ficando
o valor do crédito tributário correspondendo a 3.603,0542 UFIC. Deixo de recorrer de ofício à
Junta de Recursos Tributários por não se tratar de hipótese prevista no artigo 63 da Lei 11.109/
01. Considera-se notificado o impugnante com a publicação desta e nos termos do art. 23, III,
da Lei municipal  11.109/01, o qual poderá ter conhecimento do seu inteiro teor protocolizando
seu pedido de certidão no Protocolo Geral, ou dirigindo-se ao Porta Aberta para seu pedido de
vista, na forma da legislação municipal pertinente.
Protocolado nº:  05/10/43077
Requerente:  Fernando José  Reginato
Assunto:  impugnação de ISSQN na construção civi l
Com base na manifestação da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, nos documen-
tos juntados e em face do que dispõem os artigos 57 a 59 da Lei 11.109/01, não conheço a
impugnação do lançamento do ISSQN sob nº 220.004.270 pela perda do objeto, consubstanciada
no seu cancelamento conforme publicado no Diário Oficial do Município de 20/10/05. Consi-
dera-se notificado o impugnante com a publicação desta e nos termos do art. 23, III, da Lei
municipal  11.109/01, o qual poderá ter conhecimento do seu inteiro teor protocolizando seu
pedido de certidão no Protocolo Geral, ou dirigindo-se ao Porta Aberta para seu pedido de vista,
na forma da legislação municipal pertinente.
Protocolado nº:  06/10/31194
Requerente :  José  Car los  Ste fane l l i
Sujeito  Passivo:   Adilson Prando
Assunto:  impugnação de ISSQN na construção civi l
Com base na manifestação da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, nos documen-
tos juntados e em face do que dispõem os artigos 57 a 59 da Lei 11.109/01, julgo procedente
a impugnação do lançamento do ISSQN sob nº 000985/2006, determinando que sejam deduzidas,
da base de cálculo original, as notas fiscais de serviços de construção civil, que estão em
conformidade com as disposições da legislação tributária municipal e cujo imposto foi devida-
mente recolhido, discriminadas no demonstrativo a fl. 85, na forma como indicam o demons-
trativo e a planilha a fls. 88/9, ficando o valor do crédito tributário correspondendo a 3.421,9849
UFIC. Deixo de recorrer de ofício à Junta de Recursos Tributários por não se tratar de hipótese
prevista no artigo 63 da Lei 11.109/01. Considera-se notificado o impugnante com a publicação
desta e nos termos do art. 23, III, da Lei municipal  11.109/01, o qual poderá ter conhecimento
do seu inteiro teor protocolizando seu pedido de certidão no Protocolo Geral, ou dirigindo-se
ao Porta Aberta para seu pedido de vista, na forma da legislação municipal pertinente.
Protocolado nº:  05/10/64881 juntado ao de nº 05/05/00008
Interessada: Ennio Peres da Si lva

Assunto:  cancelamento de inscrição no cadastro mobil iário com
data retroativa
Diante do exposto e atendendo ao artigo 2º da Instrução Normativa nº 006/04 – DRM/SMF,
com base na manifestação da Coordenadoria Setorial de Cadastro Mobiliário e nos elementos
constantes nos autos, deixo de conhecer do presente recurso, de cancelamento de inscrição com
data retroativa a 01/1999, visto que a decisão foi publicada no Diário Oficial do Município no
dia 18/11/2005 e o recurso protocolizado em 26/12/2005, após o prazo de 30 dias previsto no
art. 2º da referida Instrução Normativa nº 006/04 – DRM/SMF, mantendo-se o encerramento da
inscrição nº 40.054-8 em 06/01/2005, data da protocolização do pedido, visto que a documen-
tação apresentada não faz prova do encerramento de sua atividade como profissional autônomo
na data requerida, nos termos do § 2º, do art. 64 do Decreto Municipal nº 15.356/05.
Considera-se notificado o impugnante/contribuinte com a publicação desta e nos termos do art.
23, III, da Lei Municipal nº 11.109/01, o qual poderá ter conhecimento do seu inteiro teor
protocolizando seu pedido de certidão no Protocolo Geral, ou dirigindo-se ao Porta Aberta para
seu pedido de vista, na forma da legislação municipal pertinente.
Protocolado nº  04/10/3738
Interessado:  Alfredo Segurado I lg
Assunto:  Encerramento de inscrição e  cancelamento de débitos
Atendendo ao disposto no art. 3º da Instrução Normativa nº 006/04-DRM/SMF, à vista do
recurso apresentado e com base nos elementos do presente protocolado, indefiro o presente
recurso, mantendo-se a decisão que autorizou o encerramento da inscrição nº 30849-8 na data de
02/04/2001, com fundamento no art. 64, § 1º, inciso I, alínea “b”, do Decreto Municipal
15.356/05, bem como o cancelamento dos débitos do ISSQN ofício referentes ao período
posterior a 30/04/2001. Considera-se notificado o impugnante/contribuinte com a publicação
desta e nos termos do art. 23, III, da Lei Municipal nº 11.109/01, o qual poderá ter conhecimen-
to do seu inteiro teor protocolizando seu pedido de certidão no Protocolo Geral, ou dirigindo-
se ao Porta Aberta para seu pedido de vista, na forma da legislação municipal pertinente.

MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM
Diretor do Deptº de Receitas Mobiliárias

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA

PAUTA FISCAL
O Diretor do Departamento de Receitas Mobiliárias,  no uso de suas
atribuições legais, expede a Pauta Fiscal do valor mínimo da mão de
obra incidente na construção civil para composição da base de cálculo
de ISSQN, inclusive reformas ou demolições, conforme § 3º do Art. 22
da Lei 12.392/05 e Decreto nº.11.442/94
Mês de Janeiro de 2.007 Variação sobre o Mês Anterior =

0,84%
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO VALOR P/ M2 (REAL)
1 RESIDENCIAL HORIZONTAL RH-1 RH-2 RH-3 501,09
1 RESIDENCIAL HORIZONTAL RH-4 RH-5 RH-6 571,76
1 RESIDENCIAL HORIZONTAL RH-7 670,36
2 RESIDENCIAL VERTICAL RV-1 368,82
2 RESIDENCIAL VERTICAL RV-2 RV-3 RV-4 RV-5 438,75
3 COMERCIAL HORIZONTAL NRH-4 NRH-5 NRH-6 590,25
3 COMERCIAL HORIZONTAL NRH-7 NRH-8 NRH-9 677,58
4 COMERCIAL VERTICAL NRV-1 NRV-2 429,15
4 COMERCIAL VERTICAL NRV-3 NRV-4 NRV-5 510,86
5 INDUSTRIAL NRH-3 NRH-4 501,09
5 INDUSTRIAL NRH-5 NRH-6 NRH-7 571,76
5 INDUSTRIAL NRH-8 670,36
6 BARRACÃO TELHEIROS NRH-1 NRH-2 350,66
DEMOLIÇÃO e REFORMA (sem aumento de área): enquadramento conforme o
tipo de construção (1 a 6), com base de cálculo reduzida a 30%.

MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM
Diretor DRM

(05, 06 E 09/01)

ERRATA
Considerando a incorreção na publicação do DOM de 04/10/2006 sobre
o numero da notificação de lançamento nº 001990/2006, fica a mesma
alterada da seguinte forma:
Onde consta  valor  “ . . . . . . ,54”,  Leia-se  “ . . . . . .714,54”

MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM
Diretor

COORDENADORIA ESP. DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS E
SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA GERAL DE FISCALIZAÇÃO DE
TERRENOS / VIELAS - COFIT

INDEFIRO
DE:  Guilherme Rodrigues Lisboa – prot.  06/70/7712 – referente ao
pedido de cancelamento da  faixa de viela sanitária  do lote 39,  quadra
F ,  quarteirão 11.006 .

ENG. JOSÉ HENRIQUE FERDINANDO DELAMAIN Fº
Coordenador Esp. das Administ. Reg. e Subprefeituras

(04,  05 E 06/01)

COODENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUL
COMUNICA:

PROTOCOLO:06/70/1737 PS
INTERESSADO:CASA DE REPOUSO FREI JOSÉ LTDA
ASSUNTO:ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA MÉDICA DE AUGUSTO CÉSAR
FRAZATTO, CRM 17.451
DEFERIDO

PROTOCOLO:06/70/7227 PS
INTERESSADO:ANA CRISTINA SOUZA VIEIRA
ASSUNTO:ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ANA CRISTINA SOUZA
VIEIRA CRP SP 06151505
DEFERIDO

PROTOCOLO:06/70/7538 PS
INTERESSADO:ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
ASSUNTO:BAIXA DE RESPONSABILIDADE LEGAL DE CELSO ARRAS MINCHILO
DEFERIDO



13Diário OficialCampinas, sexta-feira, 05 de janeiro de 2007

PROTOCOLO:06/70/7537 PS
INTERESSADO:ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
ASSUNTO:ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL DE GASPAR GERMAN
BETANCOURT
DEFERIDO

PROTOCOLO:06/70/7539 PS
INTERESSADO:ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
ASSUNTO:BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ADROALDO PALIS
GUIMARÃES – CRM
35676
DEFERIDO

PROTOCOLO:06/70/7540 PS
INTERESSADO:ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
ASSUNTO:ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ROSE MEIRE CANHETE
PEREIRA CRM 61899
DEFERIDO

PROTOCOLO:06/70/2338 PS
INTERESSADO:BERNADETE APARECIDA SILVA MIRANDA
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO C/APARELHO DE RX N° DE SÉRIE 00368, MARCA E MODELO DABI
ATLANTE SPECTRO, CORRENTE E TENSÃO  70 KVP – 8 MA
DEFERIDO

PROTOCOLO:06/70/6357 PS
INTERESSADO:COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
ASSUNTO:ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EMILIO SAMBO JUNIOR
CRQ 04428457
INDEFERIDO

PROTOCOLO:06/70/6356 PS
INTERESSADO:COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
ASSUNTO:LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
INDEFERIDO

PROTOCOLO:06/40/4315 PL
INTERESSADO:ICC – HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DO CORAÇÃO LTDA
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – HOSPITAL
DEFERIDO

PROTOCOLO:06/70/3727 PS
INTERESSADO:HOSPITAL MUNICIPAL DR MÁRIO GATTI
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO APARELHO DE
RADIOTERAPIA DE ORTOVOLTAGEM, N° DE SÉRIE COBALTO 60, MARCA E MODELO
THERATONICS 780, CORRENTE E TENSÃO 10888 CI, E  DO APARELHO DE RADIOTERAPIA
DE ORTOVOLTAGEM, N° DE SÉRIE GO888-01505, MARCA E MODELO SIEMENS
STABILIPAN, CORRENTE E TENSÃO: 20 MA – 300 KVP
DEFERIDO

PROTOCOLO:06/70/7354 PS
INTERESSADO:ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINAS -
APAE
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – CONSULTÓRIO MÉDICO
DEFERIDO

PROTOCOLO:06/70/5922 PS
INTERESSADO:CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E REABILITAÇÃO S/C LTDA
ASSUNTO:BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA FARMACÊUTICA DE ANDREA
FONTES GARCIA – CRF 19.967
DEFERIDO

ANDREA P. B. VON ZUBEN
Coordenadora Vigilância Sanitária Sul

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
DEFIRO PROJETO DE ANEXAÇÃO DE LOTES
PROT.05/11/3580 LUIZ CONSTANTINO MARTINS – PROT.06/11/12187 MARIA DE LOURDES
F. DE FREITAS

INDEFIRO
PROT.06/11/12258 MAURI IRAE FERREIRA DE MELO

COMPAREÇA O INTERESSADO
PROT.76776/98 MARINO ZIGGIATTI – PROT.05/11/4376 LUIZ BRONER E IRENE BRONER
LEWINGER – PROT.06/11/12303 – PROT.06/11/11552 MAURI IRAE FERREIRA DE MELO
– PROT.06/11/8795 – PROT.06/11/8796 – PROT.06/11/8797 – PROT.06/11/8798 – PROT.06/
11/8800 – PROT.06/11/8799 COHAB CAMPINAS – PROT.06/11/9989 MUZETTI ARQ. E
URBANISMO S/C LTDA – PROT.06/10/65249 RENATO MAZOLINI – PROT.06/11/12282 JOSE
FERREIRA – PROT.06/11/12229 ALBERTO ANTONIO DOS SANTOS  - PROT.06/11/11925
JOÃO CARLOS GARCIA E OU – PROT.06/11/11679 – PROT.06/11/11680 ARISTASIA
EMPREENDIMENTOS S/A

AUTORIZO O FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL PARA O DIA 05/01/2007
DAS 06:00 ÀS 16:00 HORAS
PROT.06/11/12296 - MAGAZINE LUIZA S/A

ARQTº HELIO CARLOS JARRETTA
Secretário Municipal de Urbanismo

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
COMPAREÇA O INTERESSADO
PROT.06/11/11211 ANTONIO LUIZ FABIANO – PROT.06/11/11684 GENESIO MENESES
DE OLIVEIRA

CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS
PROT.06/11/12261 ARYZIO RIBEIRO DA SILVA

DRA. SILVIA FARIA
Diretora Deptoº de Uso e Ocupação do Solo

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
AUTORIZO O FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL PARA O DIA 05/01/2007
DAS 06:00 ÀS 16:00 HORAS
PROT.07/11/54 – PROT.07/11/58 – 07/11/108 MAGAZINE LUIZA S/A

ARQTº HELIO CARLOS JARRETTA
Secretário Municipal de Urbanismo

DECLARAÇÃO DE BENS
Declaração de bens do Sr. MÁRIO ANTONIO DE MORAES BIRAL,
Diretor Presidente da Centrais de Abastecimento de Campinas S/A –
Ceasa /  Campinas ,  nos  te rmos  do  a r t .  105 ,  IV da  Le i  Orgânica  do
Município de Campinas, do art. 25 do Estatuto Social da Empresa, e das
demais disposições aplicáveis à matéria:
1-) Uma casa, situada à rua René de Souza Pereira, nº 247, Jd. Chapadão,
na cidade de Campinas;
2-) 50% de uma casa, situada à rua Jacó Berek Stenberg, nº 209, Jd.
Chapadão,. na cidade de Campinas;
3-) Um automóvel Ford/Escort GL – 2001;
4-) Um automóvel Ford/Focus Hatch, ano 2003, financiado;
5-) Um automóvel Ford/Focus Hatch, ano 2001, financiado.

MÁRIO ANTONIO DE MORAES BIRAL
Diretor Presidente da Ceasa/Campinas

Declaração de bens do Sr. LAURISMARADNO MORAIS DA FONSECA, Diretor
Técnico Financeiro da Centrais de Abastecimento de Campinas S/A – Ceasa/
Campinas, nos termos do art. 105, IV da Lei Orgânica do Município de Campinas,
do art. 25 do Estatuto Social da Empresa, e das demais disposições aplicáveis à
matéria.
1-) Um apartamento situado a rua Erasmo Braga, nº 1134, no Jardim Chapadão, na
cidade de Campinas/SP (financiado através do SFH, agente do Banco Itaú S/A);
2-) Uma casa em terreno urbano localizado na rua Darci Cardoso, em Maria da Fé/
MG;
3-) Um veículo Honda Fit LXL, ano 2006.
4-) Um veículo Volkswagem, modelo Brasília, ano 1981.

LAURISMARADNO MORAIS DA FONSECA
Diretor Técnico Financeiro da Ceasa/Campinas

PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DE RECURSO
Protocolo nº 76/06 – Concorrência nº 003/06
Objeto: Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas na prestação de
serviços de suporte técnico ao trânsito contemplando: a disponibilização, a implantação,
operação, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de fiscalização automática de
velocidade, faixa exclusiva de ônibus, avanço da fase vermelha do semáforo, parada sobre a faixa
de pedestres e velocidade, os quais deverão permitir a transmissão de dados de forma on line,
sem cabos (wireless) e automaticamente, ou seja, sem intervenção humana, monitoramento de
parada, estacionamento em local e/ou horário não permitido pela sinalização horizontal e
vertical e fiscalização de regularidade de veículos através da leitura automática das placas dos
veículos, de acordo com as atribuições conferidas pela Lei Federal nº 9.503 de 23 de setembro
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, com fornecimento de equipamentos,
materiais e mão de obra.
Com referência à Concorrência supracitada, a Comissão Especial de Licitações comunica que
está aberto o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação desta, para impugnar
o recurso interposto pela empresa SPLICE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.,
nos termos do § 3º do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. Informamos que os autos do
processo encontram-se com vista franqueada aos interessados.
Em: 04/01/07

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES

CONVOCAÇÃO
CONVOCAMOS os candidatos a seguir relacionados, para comparecerem em  05 (cinco) dias
úteis a contar desta convocação na Informática de Municípios Associados S/A - IMA, situada à
Rua Ataliba Camargo Andrade 47, Cambuí, Campinas/SP, para tratar de sua admissão no cargo
A 02 - Agente I - Atendimento e Informações, para o qual foram aprovados no Concurso Público
001/2006 desta empresa, sob pena de ser entendido o seu não comparecimento no prazo
determinado como desistência da vaga.
SARAH CRISTINA TONOCK DE CAMARGO  - portadora do RG n°
34997026-9 - Classificada no concurso em 48º lugar.
SOFIA HELENA D AGOSTINO BOTACINI  – portadora do RG n°
7276750 – Classificada no concurso em 49° lugar.
LILIAN MITIKO O. OTUSKI BELLUOMINI  – portadora do RG n°
271339068 – Classificada no concurso em 50° lugar.
LUCIMARIO MIRANDA TENORIO  – portador do RG n° 27326981-
1 – Classificado no concurso em 51° lugar.
ELISABETE AP. CABRIO MOGIO  – portadora do RG n° 181715958
– Classificada no concurso em 52° lugar.

Campinas, 03 de Janeiro de 2007.
EDNA DO NASCIMENTO ZAGUE

Gerência de Recursos Humanos

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PA N° 019/2006 TP-DT – Tomada de preços N° 007/2006

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo
e do disposto no ar t igo 43,  inciso VI,  da Lei  Federal  n°  8 .666/93,
HOMOLOGO a Tomada de Preços n° 007/2006 e ADJUDICO seu objeto
em favor da empresa BBCOMP Comércio de Produtos para Informática
Ltda. EPP, no valor global de R$ 413.600,00 (quatrocentos e treze mil
e seiscentos reais). Publique-se.

Campinas, 27 de dezembro de 2006
BRUNO S. VIANNA

Diretor Presidente
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RESUMO DE ADITAMENTO
N. 3 Contrato n. 2004/3738 ;  Contr: Sérgio Bagatin - Me; TP 49/03;
objeto: locação cavalo mecêncio e prancha; vigência: prorrogada por
mais  a t é  12  meses ;  p reços :  r ea jus te  o rdem 2 ,6%;   va lo r  to ta l  R$
124 .825 ,80 .

RESUMO DE CONTRATO
Contrato n. 2006/4232; Contr: Comercial Dinizpel Ltda; PP 85/06; objeto:
toner p/ impressora laser; vigência: 6 meses; valor total R$ 21.174,00.
Contrato n. 2006/4243; Contr: Total Supri Com. Prod. p/ Informática Ltda; PP
85/06; objeto: toner p/ impressora laser; vigência: 6 meses; valor total R$ 6.200,00.

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE REL. COM
INVESTIDORES

JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Concorrência n. 2006/04. Objeto: Locação precedida da concessão do direito de uso de imóvel
e da execução de obras do sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto da Bacia do Rio
Capivari, através da constituição de uma Sociedade de Propósito Específico – SPE. Classifica-
da a proposta do consórcio CNO-CBPO, constituído pelas empresas Construtora Norberto
Odebrecht S.A. e CBPO Engenharia Ltda. pelo menor preço mensal de locação de R$
641.204,48.

MARCELO DE CASTRO NEGREIROS
Presidente da Comissão de Julgamento

EDITAL DE EXTRAVIO
Encontra-se extraviados os seguintes documentos: talão de notas fiscais mod.d/1 de
nº 001 a nº 3000 e mod. m/1 nº 001 a nº 300, e os Livros Fiscais: mod.- 07, mod.
-1/a, mod. - 2/a, - mod. 09, mod. - 06, mod. 03, e livros contabeis referente a
empresa “ALENCAR & TARTARI LTDA – ME”, situada na av. angelo simões,
nº494, p.preta, cep. 13.012-000, Campinas/SP, CNPJ: 03.893.145/0001-57 e Insc.
Estadual nº 244.852.175.114, no nos responsabilizamos pelo uso indevido dos
documentos acima .
(03, 04 E 05/01)

EDITAL DE EXTRAVIO
MAXISOL REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 02.228.116/0001-
08 Insc. Estadual 244.665.296.112 Comunica o Extravio do Talão de Nota Fiscal
do nº 1301 a 1350 em 4 (Quatro) vias, AIDF Nº 2909 de 11/2002. Confeccionadas
pela Silvamarts Composição Gráfica Ltda, CNPJ 50.760.818/0001-80.
(04, 05 E 06/01)


