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Diário Oficial
   

 GABINETE DO PREFEITO 
  

ERRATA
Onde se Lê: DECRETO Nº 19.952 DE 11 DE JULHO DE 2017
Leia-se: DECRETO Nº 19.952 DE 11 DE JULHO DE 2018

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO   
 O Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito, Sr. Christiano Biggi Dias, faz saber 
que a servidora KARINA DE CAMARGO CUNHA DANTAS DA SILVA, Analista 
de Gestão de Pessoas, matrícula nº 1097059, lotado no Centro de Custo G.001, que 
tendo sido verifi cado o seu não comparecimento, sem causa justifi cada, por mais de 
30 (trinta) dias consecutivos, fi ca, pelo presente Edital e pelo prazo de 20 (vinte) dias 
contados a partir da data da publicação, convidado a fazer prova de que seu afastamen-
to se funda em motivo de força maior ou coação ilegal, sob pena de DEMISSÃO POR 
ABANDONO DE CARGO, nos termos dos artigos 195 e 198-II, Parágrafo 1º da Lei 
1.399/55 (Estatuto dos Funcionários Públicos).
E, para que não alegue ignorância, é expedido o presente Edital, que será publicado no 
Diário Ofi cial do Município por (03) três dias consecutivos.
 

 Campinas, 11 de julho de 2018 
 CHRISTIANO BIGGI DIAS 

 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 

 EM 13 DE JULHO DE 2018 
  Processo Administrativo SEI:  PMC.2018.00007148-30
 Interessado:  Secretaria Municipal de Governo
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 141/2018
 Objeto:  Aquisição de conjunto de combate a incêndio para uso em veículo pick-up, 
visando atender ao Departamento de Defesa Civil de Campinas.
 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações,  AUTORIZO  a  DESPESA , 
no valor total deR$ 26.196,00,00 (vinte e seis mil cento e noventa e seis reais),a favor 
da empresa  NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS   LTDA. - EPP .
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
À Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Muni-
cipal - SIM;
À Secretaria Municipal de Governo, para as demais providências.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 MICHEL ABRÃO FERREIRA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 COMUNICADO DE RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2018   

  Processo Administrativo nº  PMC.2017.00001426-82
 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto: Pregão Eletrônico 160/2018
 Objeto: Contratação de empresa para locação de equipamentos analíticos, compostos 
por 04 Sistemas Automatizados Integrados ou Híbridos, com fornecimento dos rea-
gentes, insumos e todos os materiais de suporte à realização de exames de Urinálises 
(Urina tipo I) no Laboratório Municipal de Campinas.
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, comunica que a resposta à solicitação de esclarecimento formulada por em-
presa interessada, em relação ao Edital da licitação em epígrafe, está disponível no 
portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor - Departamento Central de Compras  
  

 RESULTADO DE JULGAMENTO DE NOVA 
DOCUMENTAÇÃO   

  Processo Administrativo nº  PMC.2017.00033869-14
 Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
 Assunto: Concorrência nº 02/2018
 Objeto: Registro de Preços para alienação de madeiras de árvores de diversas espécies 
em troncos inteiros e galharias sem folhagem, cortadas em áreas públicas.
A Comissão Permanente de Licitações, com base na análise da regularidade jurídica, 
fi scal e trabalhista, e da qualifi cação técnica e econômico-fi nanceira das licitantes que 
participaram do certame em epígrafe (Doc. SEI n°0821661), decide por:
1. HABILITAR  as seguintes empresas:
- DIRETRIZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI 
- GMV GERENCIAMENTO DE TRANSPORTES EIRELI 
2. FIXAR  prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, nos termos do 
artigo 109, inciso I, alínea "a" e parágrafo 6º da Lei Federal nº 8.666/93.
3. COMUNICAR  que, caso não haja recurso, a sessão pública para abertura dos en-
velopes proposta das empresas habilitadas será realizada no dia  24  /07/2018 , às  10h , 
em sala própria, na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Avenida 
Anchieta, nº 200, 6º andar - Campinas (SP).
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, no endereço acima, 
das 09h às 12h e das 14h às 17h ou por acesso ao sistema eletrônico de informações-

-SEI, mediante solicitação enviada para o e-mailcpl.dcc@campinas.sp.gov.br.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES    

  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP) 

  Pregão nº 189/2018  -  Eletrônico - Processo Administrativo : PMC.2017.00031028-27-
- Interessado : Secretaria Municipal de Educação - Objeto : Registro de Preços de equi-
pamentos de cozinha - Recebimento das Propostas dos itens 01 a 06 : das 08h do 
dia 30/07/18 às 09h30min do dia 31/07/18 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 
06 : a partir das 09h30min do dia 31/07/18 - Início da Disputa de Preços : a partir das 
10h30min do dia 31/07/18 - Disponibilidade do Edital : a partir de 17/07/18, no portal 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Gio-
vana Souza pelo telefone (19) 2116-0294.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor - Departamento Central de Compras  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITEM EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP/COOP) 
 Pregão nº 183/2018-Eletrônico-Processo Administrativo: PMC.2017.00046629-15 
-Interessado: Secretaria Municipal de Educação -Objeto: Registro de Preços de en-
riquecedor em pó sabor morango -Recebimento das Propostas dos itens 01 e 02: das 
08h do dia 30/07/18 às 08h do dia 31/07/18 -Abertura das Propostas dos itens 01 e 02: 
a partir das 08h do dia 31/07/18 -Início da Disputa de Preços:a partir das 09h do dia 
31/07/18 -Disponibilidade do Edital: a partir de 17/07/18, no portal eletrônico www.
licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro João Fernandes pelo 
telefone (19) 2116-8464.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor - Departamento Central de Compras  
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITEM EXCLUSIVO

PARA ME/EPP/COOP) 
  Pregão nº 192/2018 - Eletrônico - Processo Administrativo nº  PMC.2018.00013022-
68 - Interessado : Secretaria Municipal de Educação - Objeto : Registro de Preços de 
sacos plásticos para acondicionamento de amostras de alimentos-  Recebimento das 
Propostas dos itens 01 e 02 : das 08h do dia 02/08/18 às 08h do dia 03/08/18 - Aber-
tura das Propostas   dos itens 01 e 02 : a partir das 08h do dia 03/08/18 - Início da Dis-
puta de Preços: a partir das 09h30min do dia 03/08/18 - Disponibilidade do Edital : 
a partir de 17/07/18, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos 
adicionais com o Pregoeiro João Fernandes Filho pelo telefone (19) 2116-8464.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor - Departamento Central de Compras  

 COMUNICADO DE RESPOSTAS DE ESCLARECIMENTOS 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2018   

 Processo Administrativo: PMC.2018.00017535-11
Interessado:Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pú-
blica
Assunto:Pregão Eletrônico nº 169/2018
Objeto:Contratação de empresa seguradora para realização de seguro de vida para os 
integrantes da Guarda Municipal de Campinas.
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, comunica que as respostas às solicitações de esclarecimentos formuladas 
por empresas interessadas, em relação ao Edital da licitação em epígrafe, estão dispo-
níveis no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor - Departamento Central de Compras  

 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
DIREITOS HUMANOS 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Expediente despachado, em 13/07/2018, pela Secretária Municipal de 

Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos  
Processo Administrativo:  SEI nº PMC.2016.00009484-82 
Interessada:  Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos - SMASDH 
Assunto:  Pregão Eletrônico nº 105/2017 
Objeto:  Registro de Preços de Locação de Infraestrutura (Palco). 
Em face dos elementos constantes no presente Processo Administrativo e ao disposto no 
Decreto Municipal n° 18.099/2013, e suas alterações, e observando o Decreto Municipal 
nº 18.145/2013,  AUTORIZO A DESPESA  em favor de:  CORREA & BARNABÉ 
PRODUÇÕES LTDA. - EPP , CNPJ  15.129.214/0001-30 , referente ao  Lote 01- Item 
01 , no valor total de  R$ 2.830,00  (dois mil e oitocentos e trinta reais) - Ata nº 260/2017.
Publique-se.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 Secretária de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos 
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EXPEDIENTE
O Diário Ofi cial do Município de Campinas (Lei Nº 2.819/63) é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas Site: www.campinas.sp.gov.br

CONTEÚDO
O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor.

Para informações sobre como contatar o órgão emissor, ligue para 156 - Serviço de Atendimento ao Cidadão.

ACERVO
Edições posteriores a 22 de fevereiro de 2002 estão disponíveis para consulta na Internet no seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/ 

Para acessar Suplementos, utilize o seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/suplementos.php Edições anteriores a 22 de fevereiro de 2002 deverão ser pesquisadas junto à 
Biblioteca Pública Municipal “Professor Ernesto Manoel Zink” (Avenida Benjamin Constant, 1.633, Centro, telefone: 2116-0423)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Esta publicação é Certifi cada Digitalmente, acesse o guia de Certifi cação Digital: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/guia.php. 

Caso haja necessidade de cópias autenticadas em papel, contate a IMA, no endereço abaixo.

IMPRENSA OFICIAL
Edição, Diagramação e Publicação Eletrônica: IMA - Informática de Municípios Associados S/A, responsável pela Imprensa Ofi cial do Município de Campinas e-mail: diario.ofi cial@ima.sp.gov.br - 

site: www.ima.sp.gov.br Informações pelo Fone/Fax: (19) 3755-6533 ou na Rua Bernardo de Sousa Campos, 42, Ponte Preta, Campinas/SP.
Recebimento de conteúdo para publicação até as 17 horas do dia anterior.

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA

EXTRATOS
Processo Administrativo: 16/10/18727 Interessado: Secretaria Municipal de Esportes e La-
zer Modalidade: Tomada de Preços n° 007/17 Contratada: Construtora Sandin Ltda. CNPJ 
nº 51.182.145/0001-91 Termo de Contrato n° 062/18 Objeto: Execução de obras de constru-
ção de quadra poliesportiva no bairro Jardim Novo Maracanã Valor: R$ 316.882,83 Prazo: 
09 meses Assinatura: 13/07/2018.

Processo Administrativo: 16/10/17389 Interessado: Secretaria Municipal de Transportes Mo-
dalidade: Concorrência n° 003/18 Contratada: Verssat Indústria e Construção Ltda. - EPP 
CNPJ nº 04.175.450/0001-76 Termo de Contrato n° 063/18 Objeto: Concessão onerosa de 
serviço público de fornecimento, implantação, remoção, reposição, remanejamento, manu-
tenção, conservação e limpeza da infraestrutura de mobilidade urbana dos pontos de para de 
ônibus para embarque e desembarque de passageiros do município de Campinas. Valor: R$ 
27.384.836,00 Prazo: 20 anos Assinatura: 13/07/2018.

 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON 

 NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA 
 Despacho de Decisão 

  Ficam as partes notificadas para, no prazo de 10 dias, tomar ciência da decisão de 1ª Instância dos 
processos encerrados por acordo entre as partes e/ou inércia do consumidor, com fulcro nos artigos 
55, 60    caput   , 61, incisos I, II, III, IV, V e parágrafo único, do Decreto Municipal 18.922/2015. 

PROCESSO Nº RECLAMANTE RECLAMADO(S)

01757/2016/ADM METZNER & CIA LTDA - EPP BRASIL TELEMARK

01833/2018/ADM JOSE MAURO TUBALDINI VIVO -GVT- TELEFONICA 

01837/2018/ADM JULIANA ANGELICA ARAUJO DE 
AZEVEDO ON TELECOM

01843/2018/ADM GIANCARLO MARICATO DI BELLA FAST SHOP / ZURICH MINAS BRASIL

01849/2018/ADM SEGUNDO NILO MESTANZA MUNOZ TIM CELULAR 

01850/2018/ADM FERNANDA BORGES HOFF MONTEIRO VELP MAIS / TUMA INDUSTRIAL

01857/2018/ADM CLAUDINEI DA SILVA VIGARIO ARTE EM MOVEIS

01858/2018/ADM CLAUDINEI DA SILVA VIGARIO ARTE EM MOVEIS

01866/2018/ADM ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA COLCHOES UMAFLEX / MAGAZINE LUIZA 

01874/2018/ADM ANA MARIA DOS SANTOS ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLO-
GICOS

01879/2018/ADM ANTONIO CARLOS SERRA BANCO CITIBANK 

01881/2018/ADM ALBINO FERREIRA DA SILVA ANAPPS

01882/2018/ADM PEDRO HENRIQUE FURQUIM DE 
CARVALHO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

01886/2018/ADM DIOGO RONCHI NEGRAO CONNECT PARTS

01888/2018/ADM EDELINE RIBEIRO DE SOUZA MOREIRA ABC E MICROCAMP - AQUIDABA

01889/2018/ADM RENNAN CONTIERI DE GODOY CASASBAHIA.COM - EXTRA.COM - PONTOFRIO.
COM – BARATEIRO.COM / MOTOROLA

01891/2018/ADM MARCOS SANT ANA DE SOUZA ELECTROLUX 

01902/2018/ADM MARIA IVETE DA SILVA ANAPPS

01904/2018/ADM REGINA DO ROSARIO AGIPLAN FINANCEIRA 

02156/2018/ADM MICHELLE SOUZA WADA MESSIAS GRUPO FAC - ANHANGUERA

02862/2015/ADM LEONIDES APARECIDA POSSARI DE 
ALMEIDA

PONTO FRIO/CASAS BAHIA / CAIXA ECONOMI-
CA FEDERAL

03089/2015/ADM MANOEL FRANCISCO DA MOTA ABC E MICROCAMP - AQUIDABA

03110/2015/ADM ESTER APARECIDA MORELLI RODRI-
GUES ALVES

BRASTEMP E CONSUL  / BRASTEMP E CONSUL 
MATRIZ

03413/2016/ADM ELCANAN NATALIA PEREIRA DUARTE FUTURE PROFISSOES NA PRATICA

03533/2016/ADM MARIA APARECIDA SARDINHA DO 
NASCIMENTO

ASBRAS / LIFE SAO PAULO ASSISTENCIA 
MEDICA

  
 Campinas, 13 de julho de 2018 

 YARA PUPO 
 Diretora do PROCON 

  

 NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA 
 Despacho de Decisão 

 Nos termos dos artigos 55, 59 § 2º, 62 e 63 do Decreto Municipal 18.922/2015, fi cam as 
partes NOTIFICADAS para tomar ciência da r. decisão administrativa de 1ª Instância,  e 
querendo,  apresentem recurso no prazo de 10 dias. 

PROCESSO Nº RECLAMANTE RECLAMADO(S)

02874/2015/ADM NATALIA PASQUALOTTO CONSONI
CASASBAHIA.COM - EXTRA.COM - PONTOFRIO.

COM - BARATEIRO.COM

02876/2015/ADM LAERCIO RENATO SILVA ARAUJO GRUPO OI - OI SA 

02913/2015/ADM EDINALDO DA SILVA BARBOSA NEUMAR 

02924/2015/ADM ELIANA DOS SANTOS ALVES CLARO - NET CAMPINAS E EMBRATEL 

02951/2015/ADM SAMUEL MADUREIRA SANASA CAMPINAS

03027/2015/ADM ABADIR ROCHA MACIEL PUC - CAMPINAS - COLEGIO PIO XII

03040/2015/ADM ALCINDO SOARES DA SILVA PORTUGA VEICULOS

03559/2016/ADM BRUNO LEVANTEZI JUNIOR MAGAZINE LUIZA / MULTIPLUS

03575/2016/ADM PAULO SERGIO DA SILVA BEZERRA ELETRO TAURUS COMERCIO ELETRONICOS

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 YARA PUPO 

 Diretora do PROCON 
  

NOTIFICAÇÃO - RECLAMADA
Despacho da Diretoria

Nos termos dos artigos 30, inciso II § único e 55, do Decreto Municipal nº 18.922/2015, 
fi ca a empresa reclamada notifi cada para que no PRAZO DE 10 (DEZ DIAS) apre-
sente manifestação com os argumentos de fato e de direito que fundamentem a desca-
racterização da infração descrita nos autos do Processo Administrativo, sob pena de 
revelia, nos exatos termos do artigo 44 e incisos, do Decreto Federal 2.181/97. 

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA(S)

01928/2018 ADM JOTEMBERG SANTOS ALMEIDA MULTIVISI / PIZZATEC

01445/2018 ADM VANUSA DA CONCEICAO LEITE GMS NET TELECOMUNICACOES

02790/2015 ADM MASTER KEY COM MAT ELETR FERRAGENS LTDA LACIFEL TELECOMUNICACOES LTDA

01890/2018 ADM VANDINE OLIVEIRA DE ALMEIDA ADMPLAN ADMINISTRADORA DE 
BENEFICIOS LTDA

03325/2016 ADM CELINA APARECIDA MAXIMO LEAO HOPE PURIFICADORES DE AGUA

01955/2018 ADM JOSE ROBERTO SOARES MORENO EDUARDO GAIGER KEUNECKE

01951/2018 ADM JOSE DILZO ARAUJO SILVA ELIZETE DE AZEVEDO DA SILVA

03505/2016 ADM ANTONIO MAURICIO DE OLIVEIRA ANDERSON BENTO DA SILVA 
  

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 YARA PUPO 

 Diretora do PROCON 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 

 LICITAÇÃO DESERTA   
  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:  17/10/05209
 INTERESSADA:  Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC.
 ASSUNTO:  Tomada de Preços N.º 02/2018
 OBJETO:  Contratação de empresa para Manutenção emergencial da cobertura do 
galpão tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural onde está instalado o CEPRO-
CAMP Prefeito Antônio da Costa Santos, situado na Av. 20 de Novembro 145 - Centro 
- Campinas/SP.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, informo que o 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações declarou  DESERTA  a Tomada de 
Preços nº 02/2018, por não acudirem interessados à licitação.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se à Área de Gestão Administrativa e Finan-
ceira da FUMEC, para demais providências.
 

 Campinas, 05 de julho de 2018 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 

 PORTARIA FUMEC Nº 108/2018   
 A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições do seu cargo, em conformidade com o previsto na Lei Municipal nº 
5.830/87 e alterações posteriores, 
RESOLVE
Art. 1º Fica formada a Comissão de Avaliação de Credenciamentos, que trata da ava-
liação da documentação necessária para o credenciamento de instituições bancárias e 
fi nanceiras visando à concessão de empréstimos consignados na folha de pagamento 
dos servidores ativos da mencionada Fundação, constante do Edital de Credenciamen-
to nº 01/2017.
Art. 2º Revogar a Portaria FUMEC nº 53/2017.
Art. 3º A comissão será formada pelos seguintes servidores:
 Coordenadora e Membro Titular da Comissão: 
1- Marcia do Couto Gonçalves Campos, matrícula 10477
 Membros Titulares: 
2- Maria Aparecida Araújo Fernandes Martins, matrícula 1643
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3- Alexandre Marchioni Leite de Almeida, matrícula 100108
 Membros Suplentes: 
1- Adriano Gonçalves Gomes, matrícula 10570
2- Amanda Acioli Miguel, matrícula 10498
3- Lucas Gimenez Pavanello, matrícula 10459
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 02/05/2018. 

 Campinas, 11 de julho de 2018 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 

 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 EDITAL DE CHAMAMENTO FIEC Nº 01/2018 
 O Município de Campinas, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer, com fundamento na Lei nº 13.019/14 e Lei Municipal 12.352/05, torna 
público o presente Edital de Chamamento Público, visando a seleção de Organização 
da Sociedade Civil interessada em celebrar Termo de Fomento que tenha por objeto a 
execução de projetos esportivos e paradesportivos pelo período de 12 (doze) meses.
1. DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
1.1. O presente Chamamento Público tem por objeto a seleção de propostas para a 
celebração de parceria com o Município de Campinas, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer, através da formalização de Termo de Fomento, em 
regime de mútua colaboração, para a consecução de fi nalidade de interesse público 
e recíproco, com transferência de recursos fi nanceiros à Organização da Sociedade 
Civil – OSC, oriundos do Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas – FIEC, 
conforme condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
1.2. Poderão ser selecionadas mais de uma proposta, observada a ordem de classifi -
cação e a disponibilidade orçamentária para a celebração dos Termos de Fomento.
1.3. O procedimento de seleção se dará nas condições previstas neste Edital e será 
regido pela Lei nº 13.019/14 e pelos demais normativos aplicáveis, especialmente:
I. Lei federal nº 9.615/98 e suas alterações, que institui normas gerais sobre desporto 
e dá outras providências;
II. Lei Municipal nº 12.352/05, que dispõe sobre a criação do Fundo de Investimentos 
Esportivos de Campinas e dá outras providências;
III. Lei Municipal nº 12.353/05, que dispõe sobre a Política de Esporte e Lazer no 
Âmbito do Município de Campinas e dá outras providências;
IV. Lei Municipal nº 12.357/05, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Esportes e 
Lazer de Campinas e dá outras providências;
IV. Decreto 15.442/06, que estabelece normas e procedimentos sobre a organização 
e funcionamento do Fundo de Investimentos Esportivos do Município de Campinas;
V. Decreto Municipal n° 16.215/08, que dispõe sobre normas relativas à celebração 
de convênios, termos de cooperação, ajustes e outras avenças, no âmbito da Adminis-
tração Municipal;
VI. Instrução nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, especialmen-
te seu Título III, Capítulo I, Seção IV, que trata dos Termos de Colaboração e Fomento 
na área municipal.
1.4. Este Edital, bem como seus anexos, serão divulgados em página do sítio eletrô-
nico ofi cial da Administração Pública na internet e publicado no Diário Ofi cial do 
Município e estará disponível para consulta a partir do dia 16/07/2018, no seguinte 
endereço eletrônico: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/esporte/fi ec.php
1.5. A Administração Pública, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no 
período destinado à apresentação das propostas, oferecerá orientação e prestará escla-
recimentos às Organizações da Sociedade Civil que pretendam apresentar propostas, a 
fi m de sanar eventuais dúvidas, através do endereço de e-mail: smel.fi ec@gmail.com
1.6. O presente Edital poderá ser impugnado no prazo de 03 (três) dias úteis contados 
da data da sua publicação, por meio de manifestação escrita, endereçada à Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer e protocolizada no Protocolo Geral da Prefeitura Mu-
nicipal de Campinas. 
1.6.1. A análise das eventuais impugnações caberá ao Secretário Municipal de Es-
portes e Lazer, no período de 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao término do prazo 
assinalado na cláusula 1.6.
1.6.2. A decisão poderá ser precedida de manifestação técnica, a critério da autoridade 
julgadora.
1.7. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos, bem como as decisões e res-
postas aos mesmos, serão juntados aos autos do Processo de Chamamento Público e 
estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
1.8. As impugnações e pedidos de esclarecimento não suspendem os prazos previstos 
neste Edital.
1.9. As possíveis alterações do Edital, por iniciativa ofi cial ou decorrentes de even-
tuais impugnações, serão divulgadas pela mesma forma que se deu publicidade ao 
presente Edital, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a al-
teração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia.
1.10. A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado por interesse público 
ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a 
indenização ou reclamação de qualquer natureza.
1.11. Integram este Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os 
anexos:
a) ANEXO I – A – Proposta;
b) ANEXO II – Relação de despesas aceitas;
c) ANEXO III – Modelos A ao M;
d) ANEXO IV – Minuta do Termo de Fomento;
e) ANEXO V – Plano de Trabalho
2. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
2.1. Poderão participar deste Chamamento Público as Organizações da Sociedade Ci-
vil, assim consideradas aquelas defi nidas pelo artigo 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c” 
da Lei 13.019/14.
2.2. Para fi ns deste Edital a Organização da Sociedade Civil deverá ter sede no Muni-
cípio de Campinas e ter objetivo e atuação prioritariamente esportivos ou de lazer, bem 
como voltados à promoção de atividades e fi nalidades de relevância pública e social.
2.3. Não é permitida a atuação em rede.
3. OBJETO DO TERMO DE FOMENTO
3.1. Os Termos de Fomento terão por objeto a execução de projetos esportivos e pa-
radesportivos, dentro das linhas de ação de Esportes de Participação e Lazer, Esporte 
de Formação, Esporte de Rendimento e Paradesporto, conforme disposto neste Edital, 
no período de 12 (doze) meses contados a partir da data de publicação do extrato do 
termo de fomento, com transferência de recursos fi nanceiros provenientes do Fundo 
de Investimentos Esportivos de Campinas – FIEC.
4. JUSTIFICATIVA

4.1. Visando fomentar e estimular o esporte e o lazer do Município de Campinas e em 
atendimento ao disposto na Lei Municipal 12.352/05 e Decreto Municipal 15.442/06, 
a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, na qualidade de gestora do Fundo de 
Investimentos Esportivos de Campinas, pretende celebrar parcerias com as Organi-
zações da Sociedade Civil, que poderão apresentar propostas dentro das seguintes 
linhas de ação:
I. Esportes de Participação e Lazer: as manifestações esportivas praticadas de modo 
voluntário e no tempo disponível, com a fi nalidade de contribuir para a integração 
dos participantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação, na 
preservação do meio ambiente e na inclusão de pessoas com defi ciência, visando o 
desenvolvimento de atividades e/ou eventos esportivos sem fi ns de rendimento. 
II. Esporte de Formação: caracterizado pelo fomento e aquisição inicial dos conhe-
cimentos desportivos que garantam competência técnica na intervenção desportiva, 
com o objetivo de promover o aperfeiçoamento qualitativo e quantitativo da prática 
desportiva em termos recreativos e competitivos.
a) Os projetos de esporte de formação deverão contemplar projetos esportivos e pa-
radesportivos voltados ao desenvolvimento das habilidades nas diversas modalidades 
esportivas e, obrigatoriamente, deverão ser abertos à comunidade de forma gratuita. 
III. Esporte de Rendimento: as manifestações esportivas praticadas segundo a Lei 
Federal nº 9.615/98, e suas alterações, bem como as regras difundidas pelas entidades 
nacionais de administração esportiva, com a fi nalidade de obter resultados, integrar 
pessoas e comunidades do país e estas com outras nações. 
a) Os projetos de esporte de rendimento deverão contemplar equipes competitivas que 
representem a cidade de Campinas em competições organizadas por Ligas Regionais, 
Associações Esportivas, Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São 
Paulo, Federações e Confederações em suas respectivas modalidades. 
b) No caso das modalidades que constem nos regulamentos da Secretaria de Espor-
tes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, referentes aos Jogos Regionais da 4ª 
Região Esportiva, Jogos Abertos da Juventude e Jogos Abertos do Interior “Horácio 
Baby Barioni”, os atletas e comissões técnicas deverão, obrigatoriamente, representar 
o Município de Campinas nas respectivas competições.
IV. Paradesporto: praticado por atletas com defi ciência, de forma adaptada ou não, 
promovendo o acesso à prática regular do esporte.
a) Os projetos de paradesporto deverão contemplar equipes competitivas que repre-
sentem a cidade de Campinas em competições organizadas por Ligas Regionais, Asso-
ciações Esportivas, Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, 
Federações e Confederações em suas respectivas modalidades. 
b) No caso das modalidades que constem nos regulamentos da Secretaria de Espor-
tes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, referentes aos Jogos Regionais da 4ª 
Região Esportiva, Jogos Abertos da Juventude e Jogos Abertos do Interior “Horácio 
Baby Barioni”, os atletas e comissões técnicas deverão, obrigatoriamente, representar 
o Município de Campinas nas respectivas competições. 
4.2. As Organizações da Sociedade Civil poderão apresentar propostas para uma única 
linha de ação dentre as descritas no artigo anterior, com exceção das linhas de ação 
de Esporte de Rendimento e Paradesporto, casos em que poderão apresentar também, 
opcionalmente, um projeto na linha de ação de Esporte de Formação, na mesma mo-
dalidade, conforme segue:
I. Esporte de Participação e Lazer: 01 (um) projeto em até duas modalidades esporti-
vas ou paradesportivas; 
II. Esporte de Formação: 01 (um) projeto em uma modalidade na sua área de atuação; 
III. Esporte de Rendimento: 01 (um) projeto em uma modalidade na sua área de atu-
ação e, opcionalmente, 01 (um) projeto na área de esporte de formação na mesma 
modalidade; 
IV. Paradesporto: 01 (um) projeto em uma modalidade na sua área de atuação e, op-
cionalmente, 01 (um) projeto na área de esporte de formação na mesma modalidade.
4.2.1. Na hipótese de apresentação de projetos para as linhas de ação indicadas nos itens 
III e IV da cláusula acima, caso a Organização da Sociedade Civil opte por apresentar 
projeto também na linha de ação de Esporte de Formação da sua modalidade, deverá 
apresentá-los de forma individual, obedecendo os critérios dispostos na cláusula nona.
4.3. Os projetos poderão ser executados em locais públicos ou privados, que deverão 
ser expressamente indicados no Plano de Trabalho, bem como possuir condições para 
o desenvolvimento das atividades propostas.
4.3.1. O Município de Campinas disponibilizará para execução dos projetos os Giná-
sios Municipais e as Praças de Esportes administradas pela Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer, ou ainda, outro local público administrado pelas demais Secretarias 
Municipais a ser indicado pela Organização da Sociedade Civil, sendo que em ambos 
os casos deverá ser respeitado a disponibilidade de horário de cada local. A relação 
dos ginásios e praças de esportes administrados pela Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer pode ser consultada no site: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/esporte/
atividades-atendimento.php
4.3.2. No caso de execução do projeto em local público, sua utilização, nos dias e 
horários previstos no Plano de Trabalho, deverá ser precedida de autorização assinada 
pela autoridade competente e responsável pela gestão do espaço público.
4.3.3. No caso de execução do projeto em local privado que não seja próprio da OSC, 
deverá ser apresentada autorização para utilização nos dias e horários previstos no 
Plano de Trabalho, assinada pelo responsável legal do local. 
5. REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA
5.1. Para celebração do Termo de Fomento, as Organizações da Sociedade Civil deve-
rão atender aos seguintes requisitos:
I. possuir, expressamente, objetivos estatutários voltados à promoção de atividades e 
fi nalidades de relevância pública e social, compatíveis com o objeto da parceria a ser 
celebrada nos termos deste Edital;
II. ter previsão expressa, em seu Estatuto Social, de que em caso de dissolução da 
entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de 
igual natureza que preencha os requisitos da Lei 13.019/14 e cujo objeto social seja, 
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;
III. ter previsão expressa, em seu Estatuto Social, de escrituração de acordo com os prin-
cípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade;
IV. possuir no mínimo 1 (um) ano de existência com cadastro ativo, no momento da 
apresentação do plano de trabalho, comprovado por meio de documentação emitida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pes-
soa Jurídica – CNPJ e sede no município de Campinas;
V. possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou 
de natureza semelhante, admitindo-se, para essa fi nalidade os seguintes documentos, 
dentre outros:
a) relatório de cumprimento do objeto de parceria fi rmada com a Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer – SMEL, disponibilizado pelo Gabinete do Secretário Municipal 
de Esportes e Lazer, para organizações da sociedade civil que já tiveram parceria com 
a SMEL em anos anteriores;
b) instrumentos de parceria fi rmados com outros órgãos e entidades da administração 
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pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;
c) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de 
atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, 
emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade 
civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou 
comitês de políticas públicas.
VI. possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 
desenvolvimento do(s) projeto(s) e da(s) atividade(s) prevista(s) na parceria e para o 
cumprimento das metas estabelecidas;
VII. apresentar:
a) cópia do Estatuto Social registrado e de eventuais alterações, que devem estar em 
conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei nº 13.019/14;
b) cópia da ata de eleição do quadro de dirigentes atual;
c) relação nominal atualizada de todos os dirigentes da entidade, com endereço resi-
dencial, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no 
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, 
de cada um deles conforme ANEXO III – Modelo C;
d) cópia de documento pessoal do(s) representante(s) legal(is) da OSC com poderes 
para assinatura do eventual Termo de Fomento (RG, CPF, CNH, RNE);
e) comprovação de que a Organização da Sociedade Civil funciona no endereço por 
ela declarado, o que poderá se dar através da apresentação de cópia de contas de con-
sumo recentes (água, luz, telefone) ou contrato de locação;
f) comprovante de endereço do local onde a OSC executará o projeto descrito no Plano 
de Trabalho, caso o local não seja público e não seja o de seu funcionamento, o que 
poderá se dar através da apresentação de cópia de contas de consumo recentes (água, 
luz, telefone) ou contrato de locação;
g) declaração sobre as instalações e condições materiais da organização da sociedade 
civil para realização do objeto pactuado conforme ANEXO III – Modelo D;
h) comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, tanto 
da matriz, quanto de eventual(is) fi lial(is) executora(s) da organização da sociedade 
civil a ser obtida no endereço eletrônico:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
i) certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF – 
FGTS, tanto da matriz, quanto de eventual(is) fi lial(is) executora(s) da organização da 
sociedade civil, a ser (em) obtida (s) no endereço eletrônico: https://webp.caixa.gov.
br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
j) certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas – CNDT, tanto da matriz, quanto 
de eventual (is) fi lial (is) executora(s) da organização da sociedade civil, a ser obtida 
no endereço eletrônico: http://www.tst.jus.br/certidao 
k) certidão de Regularidade de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São 
Paulo (e-CRDA) a ser obtida no endereço eletrônico:
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
l) certidão de Regularidade de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívi-
da Ativa da União, a ser obtida no endereço eletrônico: http://www.receita.fazenda.gov.
br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/NICertidaoSegVia.asp?Tipo=1
m) certidão de Regularidade de Débito de Qualquer Origem (CND Municipal), tanto da 
matriz, quanto de eventual(is) fi lial(is) executora(s) da organização da sociedade civil, 
a ser obtida no endereço eletrônico: http://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br
n) cópia do Certifi cado de Registro Cadastral – CRC, tanto da matriz, quanto de 
eventual(is) fi lial(is) executora(s) da organização da sociedade civil, a ser obtido 
na Prefeitura Municipal de Campinas, conforme orientações no endereço eletrônico 
http://www.campinas.sp.gov.br/licitacoes/cadastro.php
o) cópia do registro no Conselho Regional de Educação Física (CREFI) do respon-
sável técnico das atividades e demais profi ssionais de educação física envolvidos na 
execução, excetuando-se dessa exigência os projetos de artes marciais, que deverão 
comprovar a graduação do profi ssional;
p) autorização assinada pelo responsável do local onde será realizado o projeto, caso 
o local seja privado e não seja próprio, atestando a aceitação em receber o projeto 
durante sua vigência em caso de celebração do Termo de Fomento (ANEXO III – 
Modelo E);
q) autorização emitida pela autoridade competente, para utilização nos dias e horários 
previstos no Plano de Trabalho, quando o local da execução do projeto for público;
r) declaração de não contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os 
recursos repassados, de servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses previstas 
em lei específi ca e na lei de diretrizes orçamentárias, conforme ANEXO III – Modelo F; 
s) declaração informando a inexistência, no quadro diretivo da OSC, de membro de 
Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração 
pública direta ou indireta do município de Campinas, estendendo-se a vedação aos 
respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou 
por afi nidade, até o segundo grau, conforme ANEXO III – Modelo G;
t) declaração de que a Organização da Sociedade Civil (ANEXO III – Modelo H):
1) não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, 
que não tenham sido sanadas e/ou quitados os débitos, reconsiderada ou revista a 
decisão de rejeição, ou ainda a referida decisão esteja pendente de recurso com efeito 
suspensivo;
2) não foi punida com nenhuma das sanções estabelecidas nas alíneas “a” a “d” do 
inciso V, do artigo 39, da Lei Federal nº 13.019/2014, nem está em cumprimento de 
penalidade passível de impedimento de celebração de parcerias;
3) não teve contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Con-
selho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 
8 (oito) anos.
u) declaração, conforme ANEXO III – Modelo I, de que não há, dentre os dirigentes 
da organização da sociedade civil, pessoas:
1) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecor-
rível, nos últimos 8 (oito) anos;
2) julgadas responsáveis por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confi ança, enquanto durar a inabilitação;
3) consideradas responsáveis por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos Incisos I, II e III, do artigo 12, da Lei Federal nº 8.429, de 02 de 
junho de 1992.
v) declaração de não incorrência nas vedações previstas no inciso I, alíneas “a” e “b”, 
do art. 2º do Decreto Municipal nº 16.215/2008, conforme ANEXO III – Modelo J;
w) declaração informando os dados bancários junto à instituição fi nanceira pública, 
específi ca para a movimentação dos recursos públicos oriundos do presente Edital, 
conforme ANEXO III – Modelo K;
x) declaração de que a Organização da Sociedade Civil não possui, entre seus dirigen-
tes, membro do Conselho Municipal de Esportes e Lazer ou pessoa inadimplente com 
prestação de contas de projeto esportivo realizado anteriormente, conforme ANEXO 
III – Modelo L.

y) declaração de ciência e concordância com as disposições contidas no presente Edi-
tal e pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados du-
rante o processo de seleção (ANEXO III – Modelo M).
5.2. Caso a proposta tenha sido apresentada com CNPJ(s) de fi lial(is) e o cadastro 
ativo da(s) fi lial(is) não comprovar(em) no mínimo de 01 (hum) ano de existência, a 
Organização da Sociedade Civil poderá comprovar a referida existência com a apre-
sentação também do CNPJ da Matriz, devendo, portanto, serem apresentadas ambas 
ou todas as comprovações (CNPJ Matriz e Filial ou Filiais).
5.3. A comprovação de que trata a cláusula 5.2 aplica-se exclusivamente para atestar 
o tempo mínimo de existência da Organização da Sociedade Civil, não tendo relação 
com a autorização para realização das despesas, que deverão estar em conformidade 
com o(s) CNPJ(s) autorizado(s) no termo de Fomento, nem com a abertura de conta 
bancária, que deve se dar no CNPJ principal constante do referido Termo.
5.4. Todas as declarações indicadas no subitem 5.1 deverão ser subscritas pelo(s) 
representante(s) legal(is) da Organização da Sociedade Civil, sob as penas da lei, e 
impressas em seu papel timbrado.
5.5. Serão consideradas regulares, para fi ns do disposto nas alíneas “i” a “m”, do inci-
so VII, do subitem 5.1, as certidões positivas com efeito de negativas. 
5.6. Os documentos que comprovem o atendimento aos requisitos elencados na cláu-
sula 5.1 somente serão solicitados e verifi cados após o encerramento da etapa compe-
titiva e publicação do resultado fi nal de classifi cação.
6. DOS IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA
6.1. Ficará impedida de celebrar o Termo de Fomento a Organização da Sociedade 
Civil que:
I. não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a fun-
cionar no território nacional;
II. esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
III. tenha como dirigente membro de Poder Público ou do Ministério Público, ou diri-
gente de órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta do município 
de Campinas, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, 
bem como parentes em linha reta, colateral e por afi nidade, até o segundo grau, ou 
como representantes legais aqueles previstos no art. 2º, I, alíneas “a” e “b” do Decreto 
Municipal n.º 16.215/2008;
IV. tenha tido as contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos 05 (cinco) 
anos, salvo se:
a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventual-
mente imputados; 
b) for reconsiderada ou revista a decisão de rejeição; 
c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito sus-
pensivo;
V. tenha sido punida com uma das sanções estabelecidas no artigo 39, V, da Lei Fede-
ral nº 13.019/14, pelo período que durar a penalidade;
VI. tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 
últimos 8 (oito) anos;
VII. tenha entre seus dirigentes, pessoa:
a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecor-
rível, nos últimos 8 (oito) anos; 
b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em co-
missão ou função de confi ança, enquanto durar a inabilitação; 
c) considerada responsável por ato de improbidade administrativa, enquanto durarem 
os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/92.
VIII. possuir entre seus dirigentes, membro do Conselho Municipal de Esportes e 
Lazer ou pessoa inadimplente com prestação de contas de projeto esportivo realizado 
anteriormente.
IX. não possuir sede no município de Campinas.
6.2. Em quaisquer das hipóteses previstas na cláusula 6.1, persiste o impedimento para 
a celebração de parcerias enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo 
qual seja responsável a organização da sociedade civil ou seu dirigente.
6.3. A vedação prevista no inciso III da cláusula 6.1 não se aplica à celebração de 
parcerias com entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas auto-
ridades referidas naquele inciso, sendo vedado que a mesma pessoa fi gure no termo de 
colaboração, no termo de fomento ou no acordo de cooperação simultaneamente como 
dirigente e administrador público.
6.4. Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos 
e de políticas públicas.
6.5. Para fi ns do disposto na alínea “a” do Inciso IV da cláusula 6.1 e no subitem 6.2, 
não serão considerados débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses pela 
Administração Pública ou que tenham sido objeto de parcelamento, se a Organização 
da Sociedade Civil estiver em situação regular de parcelamento.
6.6. A não incidência nos impedimentos elencados nas cláusulas 6.1 e 6.2 serão objeto 
de declarações, subscritas pelo(s) representante(s) legal(is) da Organização da Socie-
dade Civil, sob as penas da lei, impressas em papel timbrado e deverão ser apresenta-
das na fase de celebração do Termo de Fomento.
7. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
7.1. O valor total de recursos disponibilizados para a execução das parcerias será de 
R$ 1.850.000,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil reais). 
7.2. Compõem o montante acima referido recursos a serem alocados no Fundo de 
Investimentos Esportivos de Campinas, provenientes da seguinte fonte: Tesouro Mu-
nicipal – Fonte: 0001.510.000.
7.3. A programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração das parcerias 
é oriunda da seguinte dotação orçamentária: 227200. 22720. 27. 811. 4009. 4188. 01. 
339039.00. 100-000. 
8. DOS VALORES A SEREM REPASSADOS
8.1. Para o desenvolvimento dos projetos esportivos e paradesportivos durante a vi-
gência da parceria, serão repassados os seguintes valores, por linha de ação:
I – Participação e Lazer: será repassado o valor máximo de R$ 200.000,00 (duzentos 
mil reais), sendo que o valor máximo por projeto não poderá exceder o total de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais); 
II – Esporte de Formação: será repassado o valor máximo de R$ 400.000,00 (qua-
trocentos mil reais), sendo que o valor máximo por projeto não poderá exceder o total 
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 
III – Esporte de Rendimento: será repassado o valor máximo de R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais), sendo que o valor máximo por projeto não poderá exceder o total 
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
III – Paradesporto: será repassado o valor máximo de R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais), sendo que o valor máximo por projeto não poderá exceder o total 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
8.2. Os repasses serão realizados em 04 (quatro) parcelas, em conformidade com o 
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cronograma de repasses disposto na Minuta do Termo de Fomento.
8.3. O recurso municipal poderá ser utilizado para o pagamento das despesas contidas 
no ANEXO II.
9. DA PROPOSTA
9.1. As Organizações da Sociedade Civil interessadas na execução da parceria objeto 
deste Edital deverão apresentar proposta na sede da Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer, situada à Avenida Heitor Penteado, s/nº – portão 07 do Parque Portugal, Par-
que Taquaral, Campinas/SP, até o dia 22/08/2018 das 09h00 às 12h00, em consonân-
cia com os termos deste Edital.
9.2. A proposta deverá ser encaminhada através de ofício dirigido ao Secretário Mu-
nicipal de Esportes e Lazer (ANEXO III – Modelo A), em envelope lacrado, em uma 
única via impressa, com todas as folhas rubricadas e numeradas sequencialmente no 
rodapé e, ao fi nal, datada e assinada pelo representante legal da OSC proponente.
9.2.1. O envelope deverá conter, na parte externa, os dados completos da Instituição 
(Nome da Instituição, Endereço, Telefone, CNPJ, responsável pelo preenchimento) e 
com a indicação da linha de ação à qual concorrerá.
9.3. As Organizações da Sociedade Civil poderão apresentar proposta(s) de Plano(s) 
de Trabalho desde que tenham domicílio neste Município e desde que atendidas as 
disposições previstas neste Edital. 
9.4. As Organizações da Sociedade Civil poderão concorrer para celebração de mais 
de um Termo de Fomento, conforme disposto na cláusula 4.2., caso em que deverão 
apresentar propostas de Plano de Trabalho separadamente, referentes a cada parceria 
que pretenderem fi rmar.
9.5. A proposta (ANEXO I) deverá conter, no mínimo:
I. O(s) local(is) de desenvolvimento do projeto;
II. A descrição da realidade objeto da parceria e o nexo entre essa realidade e o projeto 
proposto;
III. Objetivos gerais e específi cos;
IV. As atividades a serem executadas e as metas a serem atingidas;
V. A forma de execução das atividades e de cumprimento das metas a elas atreladas;
VI. A defi nição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das 
metas;
VII. O prazo para a execução das atividades e cumprimento das metas;
VIII. A relação das competições que participará e/ou eventos que realizará;
IX. O número de atletas ou participantes que serão diretamente atendidos pelo projeto;
X. O valor global para sua execução.
9.6. A proposta deverá ser elaborada com base no disposto neste Edital e seus anexos, 
bem como deverá conter informações que atendam aos critérios de julgamento previs-
tos na tabela contida na cláusula 11.1.
10. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
10.1. A Comissão de Seleção é órgão colegiado, destinado a processar e julgar o Cha-
mamento Público e será composta por representantes das áreas técnicas da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer, a serem designados por ato publicado em Diário Ofi -
cial do Município, previamente à etapa de avaliação das propostas.
10.2. Será assegurada a participação de, pelo menos, um servidor ocupante de cargo 
efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública.
10.3. Ficará impedida de participar da Comissão de Seleção pessoa que, nos últimos 
cinco anos, contados da publicação do presente Edital, tenha mantido relação jurídica 
com, ao menos, uma das organizações da sociedade civil participantes deste Chama-
mento Público.
10.4. Deverá se declarar impedido o membro da Comissão de Seleção que incorra no 
impedimento descrito na cláusula 10.3.
10.5. Na hipótese de ser caracterizado o impedimento de que trata a cláusula 10.4, 
deve o membro da Comissão de Seleção ser imediatamente afastado e substituído por 
outro que possua qualifi cação técnica equivalente.
10.6. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessora-
mento técnico de especialista que não seja membro do colegiado.
11. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
11.1. As propostas serão julgadas e classifi cadas pela Comissão de Seleção em 10 
(dez) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao fi nal do prazo 
para recebimento das propostas, e receberão pontuação de acordo com os seguintes 
critérios de julgamento:

CRITÉRIO DE JULGAMENTO
MÉTODO 

DE PONTU-
AÇÃO

PONTU-
AÇÃO 

MÁXIMA
A) AVALIAÇÃO DO NEXO DO OBJETO DA PARCERIA E O PROJETO 
PROPOSTO. 0 A 10 10

B) AVALIAÇÃO DA CONSONÂNCIA ENTRE O PROJETO PROPOSTO E O 
VALOR PREVISTO PARA SUA EXECUÇÃO. 0 A 10 10

C) AVALIAÇÃO DA FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DE CUM-
PRIMENTO DAS METAS A ELAS ATRELADAS. 0 A 10 10

D) ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERI-
ÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS. 0 A 10 10

TOTAL 40

11.2. Os projetos esportivos e paradesportivos serão classifi cados por linha de ação, 
em ordem decrescente, de acordo com a pontuação total obtida, com base no quadro 
contido na cláusula 11.1.
11.3. Serão eliminadas as propostas que:
I. obtiverem nota total igual ou inferior a 20 (vinte) pontos ou;
II. obtiverem nota 0 (zero) em quaisquer dos critérios de julgamento;
III. estejam em desacordo com o Edital;
IV. não contenham os elementos indicados na cláusula 9.5 deste Edital;
V. cujo valor global estiver acima dos valores máximos por projeto, previstos para 
cada linha de ação, nos termos da cláusula 8.1. deste Edital.
11.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com 
base na maior pontuação obtida no critério de julgamento (A) e caso persista a situa-
ção de igualdade, o desempate se dará com base na maior pontuação obtida, sucessi-
vamente, nos critérios de julgamento (B), (C) e (D).
11.5. Persistindo o empate em todos os critérios de julgamento, o desempate será 
feito com base no maior tempo de abertura no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
– CNPJ da matriz.
11.6. As comprovações e documentos elencados nas cláusulas 5ª e 6ª deste Edital não 
serão considerados para fi ns de pontuação e classifi cação das propostas de que trata os 
subitens 11.1 a 11.2 deste edital, visto que somente serão analisados após o encerra-
mento da etapa competitiva e da ordenação das propostas.
12. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMIAR DE CLASSIFICAÇÃO, 
PRAZOS E CONDIÇÕES PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
12.1. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer divulgará o resultado preliminar do 
processo de seleção em seu sítio ofi cial e no Diário Ofi cial do Município de Campinas 

– DOM até o dia 11/09/2018.
12.2. As Organizações da Sociedade Civil participantes poderão interpor recurso ad-
ministrativo ao resultado preliminar, por meio de documento subscrito pelo(s) seu(s) 
representante(s) legal(is) (ANEXO III – Modelo B), endereçado à Secretária Munici-
pal de Esportes e Lazer, a ser entregue na Avenida Heitor Penteado, nº 1655, Parque 
Taquaral, Campinas – SP, das 09h00 às 12h00, no prazo de 03 (três) dias úteis, conta-
dos da publicação do referido resultado preliminar no DOM.
12.3. Havendo interposição de recurso, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
dará ciência aos demais interessados, via publicação no Diário Ofi cial do Município 
de Campinas, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do encerramento do 
prazo recursal, apresentem contrarrazões, se assim desejarem.
12.4. A Comissão de Seleção analisará os eventuais recursos, podendo reconsiderar sua 
decisão, no prazo de 04 (quatro) dias úteis, contados a partir do fi m do prazo para rece-
bimento das contrarrazões ou, dentro desse mesmo prazo, encaminhar o recurso ao Se-
cretário Municipal de Esportes e Lazer com as informações necessárias à decisão fi nal.
12.5. A decisão fi nal do recurso, devidamente motivada, será proferida no prazo má-
ximo de 03 (três) dias úteis, contados do término do prazo previsto na cláusula 12.4.
12.6. Da decisão fi nal não caberá novo recurso.
12.7. Para embasar a decisão a respeito dos recursos, poderão ser solicitadas manifesta-
ções técnicas ao Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
12.8. Será concedida vistas dos autos às Organizações da Sociedade Civil no mesmo 
prazo de apresentação dos recursos.
12.9. Será liminarmente indeferido o recurso apresentado fora do prazo ou que não 
esteja de acordo com o estipulado neste Edital.
12.10. Em sede de recurso, não serão aceitas e analisadas informações, novos do-
cumentos ou complementações que não estejam contidos na proposta originalmente 
apresentada.
13. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DE CLASSIFICAÇÃO E HO-
MOLOGAÇÃO
13.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem sua interposição, 
o Secretário Municipal de Esportes e Lazer homologará o resultado defi nitivo do pro-
cesso de seleção e o divulgará, assim como as decisões recursais, no Diário Ofi cial do 
Município e no sítio ofi cial na internet, até o dia 05/10/2018.
13.2. A homologação não gera direito para a Organização da Sociedade Civil à cele-
bração da parceria.
13.3. Na divulgação do resultado fi nal do processo de seleção, as Organizações da 
Sociedade Civil serão convocadas para apresentação dos documentos exigidos para a 
celebração das parcerias.
14. DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
14.1. Para celebração do Termo de Fomento a OSC será convocada, nos termos da 
cláusula 13.3, para, no prazo de 07 (sete) dias úteis, apresentarem à Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer, o Plano de Trabalho, a documentação exigida para comprovar 
o preenchimento dos requisitos para a celebração da parceria, bem como os relativos 
à não incidência nos impedimentos legais, previstos nos artigos 33, 34 e 39 da Lei 
13.019/14 e cláusulas 5ª e 6ª deste Edital.
14.2. Através do Plano de Trabalho, a OSC deverá apresentar o detalhamento da pro-
posta submetida e aprovada no processo de seleção.
14.3. O Plano de Trabalho (ANEXO V) deverá ser elaborado em consonância com o 
disposto na Lei Federal 13.019/2014, a legislação municipal vigente e o disposto neste 
Edital, contendo, no mínimo: 
I. Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado nexo 
entre essa realidade e as atividades e metas a serem atingidas no projeto;
II. Objetivos gerais e específi cos;
III. Descrição de metas a serem atingidas e de atividades e serem executadas;
IV. Forma de execução das atividades e de cumprimento das metas a elas atreladas;
V. Defi nição dos parâmetros e indicadores a serem utilizados para aferição do cum-
primento das metas;
VI. O prazo para execução das atividades e cumprimento das metas;
VII. A relação das competições que participará e/ou eventos que realizará;
VIII. Local de desenvolvimento do projeto:
IX. Número de atletas ou participantes que serão diretamente atendidos pelo projeto;
X. Grade horária das atividades a serem executadas;
XI. Recursos humanos diretamente envolvidos na execução do projeto;
XII. Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução do projeto;
XIII. Os valores a serem repassados e o cronograma de desembolso;
14.4. Caso verifi cada inconformidade nos documentos apresentados, a Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer poderá notifi car a OSC para que, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, providencie a regularização, sob pena de não celebração da parceria.
14.5. Em caso de não preenchimento dos requisitos previstos na cláusula 5ª ou inci-
dência nos impedimentos elencados na cláusula 6ª, a Organização da Sociedade Civil 
imediatamente mais bem classifi cada poderá ser convidada a aceitar a celebração da 
parceria nos termos da proposta por ela apresentada.
14.6. Caso a OSC convidada nos termos da cláusula 14.5 aceite celebrar a parceria, a 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer procederá à verifi cação dos documentos que 
comprovem o atendimento aos requisitos legais e não incidência nos impedimentos, 
conforme disposições contidas neste Edital.
14.7. A celebração do Termo de Fomento dependerá, ainda:
I. Da emissão de parecer de órgão técnico da administração pública, nos termos do art. 
35, V, da Lei 13.019/14;
II. Da aprovação do Plano de Trabalho pelo Secretário Municipal de Esportes e Lazer;
III. Da emissão de parecer jurídico pelo Departamento de Assessoria Jurídica da Se-
cretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.
14.8. O Termo de Fomento será formalizado com observância das cláusulas essenciais 
contidas no art. 42 da Lei Federal nº 13.019/2014 e na forma da minuta que integra o 
presente Edital de Chamamento (ANEXO IV).
14.9. O Termo de Fomento somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do 
respectivo extrato no Diário Ofi cial do Município, que deverá ser providenciada em 
até 10 (dez) dias úteis após a sua assinatura.
15. DA VIGÊNCIA
15.1. As parcerias a serem celebradas em virtude da seleção de propostas por meio 
deste Edital terão vigência de 12 (doze) meses contados a partir da publicação do 
extrato do Termo de Fomento no Diário Ofi cial do Município.
15.2. A vigência da parceria poderá ser prorrogada:
a) de ofício, no caso de atraso na liberação de recursos por parte do Município, por 
período equivalente ao atraso;
b) mediante solicitação da Organização da Sociedade Civil, devidamente formalizada 
e justifi cada, a ser apresentada ao Secretário Municipal de Esportes e Lazer em, no 
mínimo, 30 (trinta) dias úteis antes do término inicialmente previsto.
16. DO GESTOR DA PARCERIA E DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO
16.1. A gestão das parcerias será realizada por agente público com poderes de controle 
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e fi scalização, designado por ato publicado no Diário Ofi cial do Município, em data 
anterior à celebração dos Termos de Fomento, cujas obrigações serão aquelas determi-
nadas pelo Artigo 61 da Lei Federal nº 13.019/14.
16.2. A Administração Pública designará, em ato a ser publicado no Diário Ofi cial do 
Município e em data anterior à celebração dos Termos de Fomento, Comissão de Mo-
nitoramento e Avaliação, nos moldes previsos no art. 2º, XI da Lei 13.019/14, órgão 
colegiado de apoio e acompanhamento da execução das parcerias, que terá, dentre 
suas atribuições, a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avalia-
ção, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas 
devida pela Organização da Sociedade Civil.
17. DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.
17.1. Os projetos esportivos e paradesportivos objeto dos Termos de Fomento terão 
sua execução monitorada e avaliada pela Administração Pública.
17.2. O acompanhamento da execução da parceria compreende as seguintes atribuições:
I. Coordenar, articular e avaliar o processo de execução das ações de cada projeto;
II. Assegurar a execução dos objetivos e metas de acordo com o Plano de Trabalho 
aprovado;
III. Assegurar o cumprimento das obrigações das partes, conforme disposto no Termo 
de Fomento;
IV. Assegurar a observância da legislação aplicável à parceria e demais normativas 
nacionais e municipais, inclusive as que regulamentam a política esportiva.
17.3. As ações de monitoramento e avaliação compreendem a verifi cação:
I. Do cumprimento do Plano de Trabalho, dos objetivos e metas estabelecidas nele 
previstos;
II. Dos resultados obtidos em competições ou nas atividades desenvolvidas;
III. Do número de atletas ou participantes benefi ciados; 
IV. Das condições do local de desenvolvimento do projeto;
V. Da utilização dos recursos fi nanceiros repassados pelo Município;
VI. Do cumprimento da contrapartida, quando o caso.
17.4. Os procedimentos de monitoramento e avaliação ocorrerão por meio de: 
I. Análise de dados coletados por meio de instrumentos específi cos da execução das 
ações desenvolvidas;
II. Visitas técnicas in loco, previamente agendadas, ou não;
III. Reuniões de monitoramento, individuais e/ou coletivas;
IV. Pesquisa de satisfação dos benefi ciários da parceria. 
17.5. Sem prejuízo da avaliação discriminada nos subitens antecedente, a execução da 
parceria poderá ser acompanhada e fi scalizada pelos Conselhos de Políticas Públicas 
das áreas relacionadas ao objeto do Termo de Fomento, bem como também estará 
sujeita aos mecanismos de controle sociais previstos na legislação.
18. APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DURANTE A EXECU-
ÇÃO DA PARCERIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS.
18.1. Os recursos repassados em razão da parceria, geridos pela Organização da So-
ciedade Civil, estão vinculados ao Plano de Trabalho e não caracterizam receita pró-
pria, mantendo a natureza de verbas públicas, devendo ser alocados nos seus registros 
contábeis conforme os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade.
18.2. As contratações de bens e serviços pelas Organizações da Sociedade Civil, feitas 
com o uso de recursos transferidos pela Administração Pública, deverão observar os 
princípios da impessoalidade, isonomia, economicidade, probidade, efi ciência, publi-
cidade, transparência na aplicação dos recursos e da busca permanente de qualidade.
18.3. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos efetuados com re-
cursos da parceria, a Organização da Sociedade Civil deverá observar o disposto neste 
Edital e seus Anexos, no Termo de Fomento celebrado e na legislação regente, em 
especial o disposto nos incisos XIX e XX do art. 42 e artigos 45 e 46 da Lei 13.019/14.
18.4. As Organizações da Sociedade Civil que formalizarem Termo de Fomento com 
a Administração Pública deverão:
I. aplicar integralmente os valores recebidos em virtude da parceria, assim como even-
tuais rendimentos, no atendimento do objeto do Termo de Fomento fi rmado, em es-
trita consonância com o plano de aplicação fi nanceira e cronograma de desembolso 
apresentados;
II. efetuar todos os pagamentos com os recursos transferidos, dentro da vigência do 
Termo de Fomento, indicando no corpo dos documentos originais das despesas, in-
clusive a nota fi scal eletrônica, o número do Termo de Fomento, fonte de recurso e o 
órgão público a que se referem;
III. manter conta bancária específi ca em instituição fi nanceira pública, a ser utilizada 
exclusivamente para o recebimento dos recursos oriundos da parceria e proceder toda 
a movimentação fi nanceira de tais recursos na referida conta;
IV. realizar toda movimentação de recursos no âmbito da parceria mediante transfe-
rência eletrônica, sujeita à identifi cação do benefi ciário fi nal e à obrigatoriedade de 
depósito em sua conta bancária.
V. aplicar os saldos e provisões dos recursos repassados a título da parceria, sugerindo-
-se aplicação fi nanceira com resgate automático;
VI. devolver ao Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas eventuais saldos 
fi nanceiros remanescentes, inclusive os obtidos de aplicações fi nanceiras realizadas, 
no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, em caso de conclusão, denúncia, rescisão 
ou extinção da parceria, devendo comprovar tal devolução, sob pena de imediata ins-
tauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade 
competente da administração pública;
18.5. É vedado à Organização da Sociedade Civil:
I. utilizar os recursos para fi nalidade alheia ao objeto da parceria;
II. repassar ou distribuir a outra Organização da Sociedade Civil, ainda que com fi -
nalidade esportiva, bem como, a qualquer outra pessoa jurídica, recursos oriundos da 
parceria celebrada;
III. contratar, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, bem como 
não contratar agente político de Poder, membros do Ministério Público ou dirigente 
de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera de governamental 
celebrante, e o cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afi ni-
dade, destes, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específi ca;
IV. pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados 
à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específi ca e na lei de diretrizes orça-
mentárias;
19. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
19.1. As Organizações da Sociedade Civil deverão prestar contas dos recursos recebi-
dos de acordo com as datas previstas no Termo de Fomento.
19.2. A prestação de contas obedecerá aos prazos e condições assinalados pelas nor-
mativas expedidas pelo órgão gestor e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
em vigência à época de sua realização, sob pena de suspensão dos repasses. 
19.3. Caberá à Administração Pública, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer, a análise da prestação de contas encaminhada pela Organização da Sociedade Civil. 
19.4. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido 

prazo, a ser determinado pelo Município, para a organização da sociedade civil sanar 
a irregularidade ou cumprir a obrigação nos termos do disposto no Art. 70, e seus 
parágrafos, da Lei Federal nº 13.019/2014.
19.5. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da pres-
tação de contas, a organização da sociedade civil deverá manter em seu arquivo os 
documentos originais que a compuseram.
20. DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE.
20.1. A Administração Pública deverá manter, em seu sítio ofi cial na internet, a relação 
das parcerias celebradas e dos respectivos Planos de Trabalho, até cento e oitenta dias 
após o respectivo encerramento.
20.2. A Organização da Sociedade Civil deverá divulgar, na internet e em locais visí-
veis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as 
parcerias celebradas com a Administração Pública.
20.3. As informações de que tratam as cláusulas 20.1 e 20.2 deverão incluir, no mí-
nimo:
I. data de assinatura e identifi cação do instrumento de parceria e do órgão da adminis-
tração pública responsável;
II. nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB;
III. descrição do objeto da parceria;
IV. valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso;
V. situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista 
para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o 
resultado conclusivo;
VI. quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor 
total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempe-
nham e a remuneração prevista para o respectivo exercício.
20.4. A administração pública deverá divulgar pela internet os meios de representação 
sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria.
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS.
21.1. As organizações da sociedade civil deverão garantir medidas de acessibilidade 
para crianças e pessoas com defi ciência ou mobilidade reduzida e idosos.
21.2. A administração pública realizará, sempre que possível, pesquisa de satisfação 
com os benefi ciários do plano de trabalho e utilizará os resultados como subsídio na 
avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como 
na reorientação e no ajuste das metas e atividades defi nida.
21.3. A organização da Sociedade Civil é responsável pela fi delidade e legitimidade 
das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Cha-
mamento Público e da celebração da parceria. 
21.3.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informa-
ções nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação 
das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades compe-
tentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. 
21.3.2. Caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da par-
ceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do termo de fomento, rejeição das contas e/
ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019/2014. 
21.4. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento.
21.5. Os prazos se inciam e se expiram exclusivamente em dias úteis, no âmbito da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Campinas, 11 de Julho de 2018.
DÁRIO JORGE GIOLO SAADI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
EDITAL DE CHAMAMENTO FIEC Nº 01/2018

PROPOSTA
(ANEXO I)
I - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
1. Nome da Instituição:
2. Nome do Projeto:
3. Modalidade Esportiva:
4. Linha de Ação:
II - DESCRIÇÃO DO PROJETO
1. Local(is) de desenvolvimento do projeto:
2. Descrição da realidade objeto da parceria:
3. Objetivos gerais e específi cos:
4. Atividades a serem executadas e as metas a serem atingidas:
5. Forma de execução das atividades e de cumprimento das metas a elas atreladas:
6. Defi nição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas:
7. Prazo para a execução das atividades e cumprimento das metas:
8. Relação das competições que participará e/ou eventos que realizará:
9. Número de atletas ou participantes que serão diretamente atendidos pelo projeto:
10. Valor global para sua execução (R$):
Campinas, _____ de _________ de 2018.
Nome e assinatura do(s) responsável(is) legal(is) da OSC

EDITAL DE CHAMAMENTO FIEC Nº 01/2018
ANEXO II
DESPESAS QUE PODERÃO SER PAGAS COM O RECURSO PÚBLICO DA 

PARCERIA
I. DESPESAS COM SERVIÇOS
– ITENS DE DESPESA:
a) contratação de treinador, professor, preparador físico, auxiliar técnico, fi sioterapeu-
ta, psicólogo, contador, estagiário, transporte (locação de ônibus, van, passagem rodo-
viária, aérea e vale-transporte) hospedagem, taxas e serviços de arbitragem, taxas de 
inscrição em campeonatos, taxas de fi liação, taxa de anuidade, criação e manutenção 
de website [limitado à R$ 1.000,00 (um mil reais) por Organização da Sociedade Civil 
durante toda a vigência da(s) parceria(s)].
b) bolsa aprendizagem, benefício exclusivo para os atletas pertencentes ao projeto, nas 
condições estabelecidas na Lei Federal nº 9.615/1998 – artigo 29, § 4o - “O atleta não 
profi ssional em formação, maior de quatorze e menor de vinte anos de idade, poderá 
receber auxílio fi nanceiro da entidade de prática desportiva formadora, sob a forma 
de bolsa de aprendizagem livremente pactuada mediante contrato formal, sem que 
seja gerado vínculo empregatício entre as partes, desde que cumpridos os requisitos 
dispostos no artigo 29, da Lei Federal nº 12.395/2011”, limitado ao valor máximo de 
R$ 600,00 (seiscentos reais) por atleta/mês.
II – DESPESAS COM CUSTEIO
– ITENS DE DESPESA:
a) aquisição de material esportivo, uniformes, recolhimento de impostos trabalhistas, 
divulgação do projeto, alimentação, aluguel de alojamento, combustível e pedágio.
III – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
– ITENS DE DESPESA:
a) aquisição de materiais permanentes essenciais à execução do projeto, que em ra-
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zão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física e/ou tem uma durabilida-
de superior a dois anos, tais como tatames, cadeira de rodas esportivas, raias, halter, 
trampolins, etc, que deverão, ao término do projeto, serem transferidos à Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer em bom estado de conservação e funcionamento, em 
atendimento ao art. 18, parágrafo único, da Lei Municipal nº 12.352/2005, no caso de 
extinção da parceria.
b) Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos provenientes da 
celebração da parceria deverão ser gravados com cláusula de inalienabilidade, deven-
do a Organização da Sociedade Civil formalizar promessa de transferência da proprie-
dade à administração pública, na hipótese de extinção da parceria. 

PAPEL TIMBRADO DA OSC
EDITAL DE CHAMAMENTO FIEC Nº 01/2018

ANEXO III – MODELO A
CAMPINAS, ____ DE ________ DE 2018.
OFÍCIO Nº.:_______ / 2018.
AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SR. DÁRIO JORGE GIOLO SAADI
PREFEITU RA DE CAMPINAS
EM ATENÇÃO AO EDITAL DE CHAMAMENTO FIEC Nº 01/2018, PUBLICADO NO DIÁ-
RIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS EM 16/07/2018, ENCAMINHO À VOSSA 
SENHORIA A PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO INTITULADO (NOME DO 
PROJETO), DENTRO DA LINHA DE AÇÃO DE (NOME DA LINHA DE AÇÃO), DE ACOR-
DO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO REFERIDO EDITAL
______________________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA OSC

PAPEL TIMBRADO DA OSC
EDITAL DE CHAMAMENTO FIE C Nº 01/2018

ANEXO III – MODELO B
AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SR. DÁRIO JORGE GIOLO SAADI
PREFEITURA DE CAMPINAS
PREZADO SENHOR,
EU, (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC), (CARGO DO REPRESENTANTE NA 
OSC) DA (NOME DA OSC), PROPONENTE DO PROJETO (NOME DO PROJETO), INSCRI-
TO NA LINHA DE AÇÃO DE (LINHA DE AÇÃO), VENHO COM BASE NA CLÁUSULA 
12.2. DO EDITAL DE CHAMAMENTO FIEC Nº 01/2018, APRESENTAR O SEGUINTE RE-
CURSO EM FACE DO RESULTADO PRELIMINAR DE CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS 
ESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNCÍPIO 
EM ___/____/____:
1) MOTIVO DO RECURSO:

2) JUSTIFICATIVA FUNDAMENTADA

3) SOLICITAÇÃO (COM BASE NA JUSTIFICATIVA, APRESENTE O QUE VOCÊ PRETENDE QUE 
SEJA RECONSIDERADO)

DECLARO ESTAR CIENTE QUE NÃO SERÃO ACEITAS E ANALISADAS INFORMAÇÕES, 
NOVOS DOCUMENTOS OU COMPLEMENTAÇÕES QUE NÃO ESTEJAM CONTIDOS NA 
PROPOSTA ORIGINALMENTE APRESENTADA.
CAMPINAS, ____/_____/______.
_____________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO PRESIDENTE DA OSC

PAPEL TIMBRADO DA OSC
EDITAL DE CHAMAMENTO FIEC Nº 01/2018

ANEXO III – MODELO C
EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA CLÁUSULA 5.1, VII, “c”, DO EDITAL DE CHA-
MAMENTO FIEC Nº 01/2018, APRESENTO A SEGUIR EM NOME DA (NOME DA OSC), A 
RELAÇÃO DE TODOS OS DIRIGENTES DA NOSSA ENTIDADE COM ENDEREÇO RESI-
DENCIAL, NÚMERO E ÓRGÃO EXPEDIDOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, NÚMERO 
DE REGISTRO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS E FORMAS DE CONTATO:
NOME:
CARGO QUE OCUPA NA OSC:
RG E ÓRGÃO EXPEDIDOR:
CPF:
PROFISSÃO:
ENDEREÇO RESIDENCIAL:
TELEFONE (FIXO E CELULAR COM DDD):
E-MAIL:
CAMPINAS, ________/________/_______
___________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA OSC

PAPEL TIMBRADO DA OSC
EDITAL DE CHAMAMENTO FIEC Nº 01/2018

ANEXO III – MODELO D
EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA CLÁUSULA 5.1, VII, “g”, DO EDITAL DE CHAMA-
MENTO FIEC Nº 01/2018, DECLARO QUE A (NOME DA OSC), POSSUI DISPONÍVEL PARA 
EXECUÇÃO DO OBJETO OS SEGUINTE(S) LOCAL(IS):
– NOME E ENDEREÇO DO LOCAL E ESTRUTURA DISPONÍVEL (EX.: QUADRA, GINÁSIO, 
SALÃO ESPORTIVO, ACADEMIA, ETC...)
DECLARO AINDA QUE POSSUÍMOS OS SEGUINTES MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES:
– ELENCAR OS MATERIAIS ESPORTIVOS EXISTENTES.
CAMPINAS, ________/________/_______
___________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA OSC

PAPEL TIMBRADO DO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O PROJETO 
(PÚBLICO OU PRIVADO)

EDITAL DE CHAMAMENTO FIEC Nº 01/2018
ANEXO III – MODELO E AUTORIZAÇÃO DE CESSÃO DE ESPAÇO
AUTORIZO A (NOME E CNPJ DA OSC) A UTILIZAR O ESPAÇO (NOME DO LOCAL E 
EQUIPAMENTO), PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO (NOME DO PROJETO), INSCRITO 
NA LINHA DE AÇÃO DE (NOME DA LINHA DE AÇÃO), EM CASO DE CELEBRAÇÃO DE 
PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAMPINAS, ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO, 
COM BASE NO DISPOSTO NA CLÁUSULA 5.1, VII, “p”, DO EDITAL DE CHAMAMENTO 

FIEC Nº 01/2018.
CAMPINAS, ______/_____/________.
_______________________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO SECRETÁRIO SE FOR LOCAL PÚBLICO
NOME E ASSINATURA DO PRESIDENTE DA INSTITUTIÇÃO SE FOR LOCAL PRI-
VADO

PAPEL TIMBRADO DA OSC
EDITAL DE CHAMAMENTO FIEC Nº 01/2018

ANEXO III – MODELO F
DECLARAÇÃO
PARA FINS DE ATENDIMENTO DA CLÁUSULA 5.1., VII, “r”, DO EDITAL DE CHAMA-
MENTO FIEC Nº 01/2018, DECLARO QUE A (NOME DA OSC) NÃO CONTRATARÁ, PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO, SALVO NAS HIPÓ-
TESES PREVISTAS EM LEI ESPECÍFICA E NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
CAMPINAS, _______/_______/________
____________________________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA OSC

PAPEL TIMBRADO DA OSC
EDITAL DE CHAMAMENTO FIEC Nº 01/2018

ANEXO III – MODELO G
DECLARAÇÃO
PARA FINS DE ATENDIMENTO DA CLÁUSULA 5.1, VII, “s”, DO EDITAL DE CHAMA-
MENTO FIEC Nº 01/2018, DECLARO QUE A (NOME DA OSC) NÃO POSSUI NOS CAR-
GOS DE DIREÇÃO, MEMBRO DE PODER OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DIRIGENTE 
DE ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO 
MUNICÍPIO DE CAMPINAS, ESTENDENDO-SE A VEDAÇÃO AOS RESPECTIVOS CÔN-
JUGES OU COMPANHEIROS, BEM COMO PARENTES EM LINHA RETA, COLATERAL 
OU POR AFINIDADE, ATÉ O SEGUNDO GRAU.
CAMPINAS, _______/_______/________
____________________________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA OSC

PAPEL TIMBRADO DA OSC
EDITAL DE CHAMAMENTO FIEC Nº 01/2018

ANEXO III – MODELO H
DECLARAÇÃO
PARA FINS DE ATENDIMENTO DA CLÁUSULA 5.1, VII, “t”, DO EDITAL DE CHAMA-
MENTO FIEC Nº 01/2018, DECLARO QUE A (NOME DA OSC):
1. NÃO TEVE AS CONTAS REJEITADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOS ÚLTI-
MOS CINCO ANOS, QUE NÃO TENHAM SIDO SANADAS E/OU QUITADOS OS DÉBI-
TOS, RECONSIDERADA OU REVISTA A DECISÃO DE REJEIÇÃO, OU AINDA A REFERI-
DA DECISÃO ESTEJA PENDENTE DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO;
2. NÃO FOI PUNIDA COM NENHUMA DAS SANÇÕES ESTABELECIDAS NAS ALÍNEAS 
“A” A “D” DO INCISO V, DO ARTIGO 39, DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, NEM ESTÁ 
EM CUMPRIMENTO DE PENALIDADE PASSÍVEL DE IMPEDIMENTO DE CELEBRAÇÃO 
DE PARCERIAS;
3. NÃO TEVE CONTAS DE PARCERIAS JULGADAS IRREGULARES OU REJEITADAS 
POR TRIBUNAL OU CONSELHO DE CONTAS DE QUALQUER ESFERA DA FEDERA-
ÇÃO, EM DECISÃO IRRECORRÍVEL, NOS ÚLTIMOS 8 (OITO) ANOS.
CAMPINAS, ________/________/_______
___________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA OSC

PAPEL TIMBRADO DA OSC
EDITAL DE CHAMAMENTO FIEC Nº 01/2018

ANEXO III – MODELO I
DECLARAÇÃO
PARA FINS DE ATENDIMENTO DA CLÁUSULA 5.1, VII, “u”, DO EDITAL DE CHAMA-
MENTO FIEC Nº 01/2018, DECLARO QUE A (NOME DA OSC) NÃO POSSUI ENTRE SEUS 
DIRIGENTES PESSOAS:
A) CUJAS CONTAS RELATIVAS A PARCERIAS TENHAM SIDO JULGADAS IRREGULA-
RES OU REJEITADAS POR TRIBUNAL OU CONSELHO DE CONTAS DE QUALQUER ES-
FERA DA FEDERAÇÃO, EM DECISÃO IRRECORRÍVEL, NOS ÚLTIMOS 08 (OITO) ANOS;
B) JULGADA RESPONSÁVEL POR FALTA GRAVE E INABILITADA PARA O EXERCÍCIO 
DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA, ENQUANTO DURAR A INA-
BILITAÇÃO;
C) CONSIDERADA RESPONSÁVEL POR ATO DE IMPROBIDADE, ENQUANTO DURA-
REM OS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS INCISOS I, II E III DO ART. 12 DA LEI NO 8.429, 
DE 2 DE JUNHO DE 1992.
CAMPINAS, ________/________/__  _____
___________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA OSC

PAPEL TIMBRADO DA OSC
EDITAL DE CHAMAMENTO FIEC Nº 01/2018

ANEXO III – MODELO J
DECLARAÇÃO
PARA FINS DE ATENDIMENTO DA CLÁUSULA 5.1, VII, “v”, DO EDITAL DE CHAMA-
MENTO FIEC Nº 01/2018, DECLARO QUE A (NOME DA OSC) NÃO POSSUI NO QUADRO 
DIRIGENTE ATUAL:
a) MEMBROS DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO, DO MINISTÉ-
RIO PÚBLICO E DO TRIBUNAL DE CONTAS;
b) SERVIDOR PÚBLICO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LA-
ZER DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
CAMPINAS, _______/_______/________
______________________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA OSC

PAPEL TIMBRADO DA OSC
EDITAL DE CHAMAMENTO FIEC Nº 01/2018

ANEXO III – MODELO K
DECLARAÇÃO
PARA FINS DE ATENDIMENTO DA CLÁUSULA 5.1, VII, “w”, DO EDITAL DE CHAMA-
MENTO FIEC Nº 01/2018, INFORMO OS DADOS BANCÁRIOS DA CONTA DA (NOME 
DA OSC), QUE SERÁ UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA A MOVIMENTAÇÃO FI-
NANCEIRA DO RECURSO A SER REPASSADO, ESTANDO CIENTE QUE DEVO MAN-
TER TAL RECURSO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA POR TODO PERÍODO QUE DURAR 
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A PARCERIA:
BANCO (Instituição fi nanceira pública): 
AGÊNCIA:
CONTA:
CAMPINAS, _______/_______/________
______________________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA OSC

PAPEL TIMBRADO DA OSC
EDITAL DE CHAMAMENTO FIEC Nº 01/2018

ANEXO III – MODELO L
PARA FINS DE ATENDIMENTO DA CLÁUSULA 5.1, VII, “x”, DO EDITAL DE CHAMA-
MENTO FIEC Nº 01/2018, DECLARO QUE A (NOME DA OSC), NÃO POSSUI, ENTRE 
NOSSOS DIRIGENTES, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
OU PESSOA INADIMPLENTE COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETO ESPORTIVO 
REALIZADO ANTERIORMENTE.
CAMPINAS, _______/_______/________
______________________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA OSC

PAPEL TIMBRADO DA OSC
EDITAL DE CHAMAMENTO FIEC Nº 01/2018

ANEXO III – MODELO M
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA
DECLARO, COMO REPRESENTANTE LEGAL DA (NOME DA OSC), ESTAR CIENTE E 
CONCORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO FIEC 
Nº 01/2018, DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTI-
VOS E PARADESPORTIVO COM RECURSOS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPOR-
TIVOS DE CAMPINAS E, EM SEUS ANEXOS, BEM COMO DA RESPONSABILIDADE, 
SOB AS PENAS DA LEI, PELA VERACIDADE E LEGITIMIDADE DAS INFORMAÇÕES E 
DOCUMENTOS APRESENTADOS DURANTE O PROCESSO DE SELEÇÃO.
CAMPINAS, _______/_______/________
_____________________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA OSC

EDITAL DE CHAMAMENTO FIEC Nº 01/2018
ANEXO IV 
MINUTA DO TERMO DE FOMENTO Nº _______ /2018
Processo: PMC.2018.____________
Pelo presente, de um lado, o MUNICÍPIO DE CAMPINAS, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 51.885.242/0001-40, com sede na Av. 
Anchieta n.º 200, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, neste ato repre-
sentado pelo Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Sr. Dário Jorge Giolo Saadi, 
inscrito no CPF nº. 102.384.108-89, em razão da competência de delegação atribuída 
pelo Decreto Municipal n.º 18.099/2013 e, de outro lado, a(o) (nome da OSC) dora-
vante denominada simplesmente ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), 
inscrita no CNPJ n.º (nº CNPJ) situado à (endereço), representada(o) por seu responsá-
vel legal (nome do responsável), inscrito no CPF nº (nº do CPF), celebram este Termo 
de Fomento com fundamento na Lei Federal n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal 
nº 13.204/2015, na Lei Federal nº 9.615/1998 e suas alterações, na Lei Municipal n.º 
12.352/2005, na Lei Municipal nº 12.357/2005, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
XXX/XX, da Lei Municipal Orçamentária nº XXX/XX, publicada no Diário Ofi cial 
do Município em XX, do Decreto Municipal n.º 16.215/2008, no Decreto Municipal 
nº 15.442/2006 e do Edital de Chamamento Público n.º 01/2018 publicado no Diário 
Ofi cial do Município em 16/07/2018.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO DE FOMENTO
1.1 – Constitui objeto do presente termo de fomento a execução do projeto (esportivo 
ou paradesportivo, conforme o caso), na área de (linha de ação), intitulado (nome do 
projeto), devidamente selecionado através do Edital de Chamamento FIEC nº 01/2018, 
em conformidade com o Plano de Trabalho apresentado, com repasse de recursos fi -
nanceiros oriundos do Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas – FIEC.
1.2 – O plano de trabalho referido na cláusula 1.1 é parte integrante e indissociável do 
presente Termo de Fomento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS REPASSES
2.1 – Para a execução do projeto previsto na cláusula primeira, o Município, através do 
Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas, repassará à organização da socieda-
de civil o montante de <valor aprovado> (<valor aprovado por extenso>).
2.2 – Os repasses serão realizados em 04 (quatro) parcelas iguais, sendo:
2.2.1 – Primeira parcela no valor de <valor da primeira parcela> (<primeira parcela 
por extenso), a ser repassada em até 20 (vinte) dias úteis contados da data de publica-
ção do extrato deste Termo de Fomento;
2.2.2 – Segunda parcela no valor de <valor da segunda parcela> (<segunda parcela 
por extenso>), a ser repassada em até 20 (vinte) dias úteis contados de envio da pres-
tação de contas da primeira parcela;
2.2.3 – Terceira parcela no valor de <valor da terceira parcela> (<terceira parcela 
por extenso>), a ser repassada em até 20 (vinte) dias úteis contados de envio da pres-
tação de contas da segunda parcela;
2.2.4 – Quarta parcela no valor de <valor da quarta parcela> (<quarta parcela por 
extenso>), a ser repassada em até 20 (vinte) dias úteis contados de envio da prestação 
de contas da terceira parcela; 
2.3 – O repasse a ser concedido pelo Município onerará a dotação orçamentária do 
Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas, número 227200. 22720. 27.811. 
4009. 4188. 01.339039.00.100-000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, 
sendo o recurso do Fundo proveniente do Tesouro Municipal – fonte 0001.510.000.
2.4 – Os repasses serão realizados somente se a organização da sociedade civil estiver 
em dia com a prestação de contas de repasses concedidos anteriormente, independente 
do exercício.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1 – O presente Termo de Fomento terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir 
da publicação do seu extrato no Diário Ofi cial do Município.
3.2 – A vigência desta parceria poderá ser prorrogada:
a) de ofício, no caso de atraso na liberação de recursos por parte do Município, por 
período equivalente ao atraso.
b) mediante solicitação da Organização da Sociedade Civil, devidamente formalizada 
e justifi cada, a ser apresentada ao Secretário Municipal de Esportes e Lazer em, no 
mínimo, 30 (trinta) dias úteis antes do termo inicialmente previsto.
3.3 – Este Termo de Fomento poderá ser rescindido pelos partícipes, a qualquer tempo, 
com as respectivas condições, sanções e delimitações claras de responsabilidades, desde 
que comunicado por escrito, com no mínimo 60 (sessenta) dias úteis de antecedência.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1 – São obrigações do MUNICÍPIO:
4.1.1 – Efetuar a transferência dos recursos fi nanceiros previstos na cláusula segunda, 
nos prazos lá estipulados, desde que verifi cada a regularidade da prestação de contas.
4.1.2 – Analisar, através do Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer – 
SMEL, a prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil relativo 
aos repasse concedido em razão desta parceria.
4.1.3 – Proceder, por intermédio dos técnicos do Departamento de Esportes da SMEL, 
o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, inclusive com a 
realização de visita(s) in loco, e eventualmente procedimentos fi scalizatórios.
4.1.4 – Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação das ações objeto do pre-
sente Termo de Fomento, submetendo-o à Comissão de Monitoramento e Avaliação 
designada, nos termos do art. 59 da Lei Federal n.º 13.019/2014, que o homologará, 
independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida 
pela organização da sociedade civil.
4.1.5 – Através do gestor da parceria:
4.1.5.1 – acompanhar e fi scalizar a execução da parceria;
4.1.5.2 – informar ao Secretário Municipal de Esportes e Lazer a existência de fatos 
que possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregu-
laridades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão 
adotadas para sanar os problemas detectados;
4.1.5.3 – emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas fi nal, le-
vando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação 
de que trata o artigo 59 da Lei Federal nº 13.019/2014 e a subcláusula 4.1.4.;
4.1.5.4 – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às ativida-
des de monitoramento e avaliação.
4.1.6 – Reter as parcelas subsequentes, quando houver evidências de irregularidade na 
aplicação de parcela anteriormente recebida, quando constatado desvio de fi nalidade na 
aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em rela-
ção às obrigações deste Termo de Fomento ou em caso de a organização da sociedade 
civil deixar de adotar, sem justifi cativa sufi ciente, as medidas saneadoras apontadas pelo 
Município ou pelos órgãos de controle interno e externo, até a efetiva regularização.
4.1.6.1 – Em caso de retenção das parcelas subsequentes, o Município, através da 
SMEL, cientifi cará a organização da sociedade civil para, querendo, apresentar justifi -
cativa que entender necessária no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
4.1.6.2 – Em caso de apresentação de justifi cativa pela organização da sociedade civil, 
a SMEL analisará os argumentos trazidos, decidindo sobre a retomada ou não dos 
repasses, bem como quanto ao pagamento ou não das parcelas retidas, que só poderão 
ser liberadas em caso de manutenção das atividades previstas no plano de trabalho.
4.1.6.3 – Em caso de descumprimento das notifi cações e prazos apontados para sane-
amento de irregularidades ou impropriedades da prestação de contas e da execução do 
objeto, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer aplicará as penalidades previstas na 
cláusula décima deste Termo de Fomento.
4.1.7 – Manter, em seu sítio ofi cial na internet, a parceria celebrada e o respectivo 
Plano de Trabalho, até 180 dias após seu encerramento.
4.1.8 – Divulgar os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos 
envolvidos na parceria.
4.2 – São obrigações da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
4.2.1 – Executar as ações previstas no plano de trabalho aprovado em consonância 
com a legislação pertinente e ao Edital de Chamamento FIEC n.º 01/2018, observando 
os critérios de qualidade técnica, os prazos e os custos previstos.
4.2.2 – Responsabilizar-se para que os atletas e comissões técnicas integrantes do 
projeto representem somente a cidade de Campinas em jogos, campeonatos e compe-
tições que ocorram no período de vigência deste termo de fomento.
4.2.3 – Prestar ao Município, através do Departamento de Esportes da SMEL e do Ga-
binete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer, todas as informações e esclareci-
mentos necessários durante o processo de monitoramento e avaliação do cumprimento 
do objeto da parceria.
4.2.4 – Promover, no prazo a ser estipulado pelo Município, as adequações e a re-
gularização de pendências, identifi cadas no processo de monitoramento e avaliação.
4.2.5 – Apresentar ao Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer e ao De-
partamento de Esportes da SMEL, nos prazos e nos moldes por ela estabelecidos, os 
relatórios das atividades executadas.
4.2.6 – Relatar ao Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer e ao Departa-
mento de Esportes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, todo fato relevante e 
quaisquer fatos que comprometam a correta execução do objeto da parceria.
4.2.7 – Comunicar por escrito e imediatamente à SMEL, através do Gabinete do Se-
cretário Municipal de Esportes e Lazer, sobre eventuais alterações estatutárias e cons-
tituição da diretoria.
4.2.8 – Aplicar integralmente os valores recebidos em razão desta parceria, assim 
como os eventuais rendimentos, no cumprimento do objeto constante da cláusula pri-
meira em estrita consonância com o Plano de Trabalho aprovado.
4.2.9 – Observar os princípios da impessoalidade, isonomia, economicidade, probi-
dade, da efi ciência, publicidade, transparência na aplicação dos recursos e da busca 
permanente de qualidade nas contratações de bens e serviços, feitas com o uso de 
recursos transferidos pela administração pública.
4.2.10 – Manter conta bancária em instituição fi nanceira pública, a ser utilizada exclu-
sivamente para o recebimento dos recursos oriundos desta parceria e proceder toda a 
movimentação fi nanceira de tais recursos na referida conta.
4.2.11 – Aplicar os saldos e provisões referentes aos recursos repassados a título da 
parceria, sugerindo-se a utilização de conta-corrente com a opção de aplicação fi nan-
ceira com resgate automático.
4.2.12 – Efetuar todos os pagamentos previstos no plano de trabalho com os recursos 
oriundos desta parceria dentro da vigência deste Termo de Fomento.
4.2.13 – Indicar, no corpo dos documentos fi scais originais que comprovam as despe-
sas – inclusive a nota fi scal eletrônica – o número do presente Termo, a fonte de recur-
so e o órgão público celebrante a que se refere, mantendo-os na posse para eventuais 
fi scalizações e/ou conferências.
4.2.14 – Realizar a prestação de contas do recurso municipal recebido em razão desta 
parceria na seguinte forma:
a) 70 (setenta) dias corridos após o recebimento do primeiro repasse;
b) 70 (setenta) dias corridos após o recebimento do segundo repasse;
c) 70 (setenta) dias corridos após o recebimento do terceiro repasse;
d) 20 (vinte) dias corridos após o encerramento da vigência da parceria.
4.2.15 – Devolver ao Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas eventuais sal-
dos fi nanceiros remanescentes, inclusive os obtidos de aplicações fi nanceiras reali-
zadas, no prazo máximo e improrrogável de até 30 (trinta) dia s corridos, em caso de 
denúncia, rescisão, extinção do Termo de Fomento, devendo comprovar tal devolução 
através de comprovante anexado à prestação de contas, sob pena de imediata instau-
ração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade 
competente da administração pública, ou, na data da prestação de contas da última 
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parcela no caso de conclusão da parceria.
4.2.16 – Restituir ao Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas o valor recebido 
da parceria e seus rendimentos fi nanceiros, atualizado monetariamente e acrescido de 
juros de mora, quando:
a) não houver, por qualquer motivo, a execução do objeto pactuado;
b) a prestação de contas não for apresentada ou as pendências sanadas no prazo deter-
minado pelo órgão gestor, acarretando na rejeição das contas;
c) os recursos forem utilizados em fi nalidade diversa do ora estabelecido.
4.2.17 – Não repassar nem redistribuir a outras Organizações da Sociedade Civil, ain-
da que de fi nalidade esportiva, os recursos oriundos desta parceria.
4.2.18 – Manter em seus arquivos os documentos originais que compuseram a pres-
tação de contas, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao 
da prestação das mesmas.
4.2.19 – Responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administrativo e fi -
nanceiro dos recursos recebidos em razão desta parceria, inclusive no que diz respeito 
as despesas de custeio e de pessoal.
4.2.20 – Responsabilizar-se, exclusivamente, pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fi scais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste 
termo de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da adminis-
tração pública sua inadimplência em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes 
sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.
4.2.21 – Apresentar ao Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer, no pri-
meiro dia útil subsequente ao da data de assinatura deste Termo, a relação nominal 
atualizada dos atletas pertencentes ao projeto, informando número do CPF (cadastro 
nacional de pessoa física), data de nascimento e, se menor de idade, nome e CPF do 
responsável legal.
4.2.22 – Manter, durante toda a vigência da parceria, as condições iniciais de autoriza-
ção, bem como sua regularidade fi scal.
4.2.23 – Comunicar por escrito, ao Gestor da Parceria, com no mínimo 15 (quinze) 
dias úteis de antecedência, eventuais pretensões de alterações no Plano de Trabalho, 
com as devidas justifi cativas para análise, desde que mantido o objeto da parceria.
4.2.24 – Divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabele-
cimentos em que exerça suas ações, todas as parcerias celebradas com a Administração 
Pública, nos termos do artigo 11 e seu parágrafo único da Lei Federal nº 13.019/2014.
4.2.25 – Garantir medidas de acessibilidade para pessoas com defi ciência ou mobilida-
de reduzida e idosos, de acordo com as características do objeto da parceria.
4.2.26 – Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle 
interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às 
informações relacionadas ao Termo de Fomento, bem como aos locais de execução do 
respectivo objeto.
4.2.27 – Possuir regulamento de compras para aquisição de materiais e serviços a ser 
utilizado durante toda a vigência da parceria.
CLÁUSULA QUINTA – DOS BENS REMANESCENTES
5.1 – Ao término da vigência da parceria, os equipamentos e materiais permanentes 
adquiridos com recurso público da parceria, deverão ser devolvidos à Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer, em bom estado de conservação e funcionamento.
5.2 – Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos provenien-
tes da celebração da parceria deverão ser gravados com cláusula de inalienabilidade, 
devendo a Organização da Sociedade Civil formalizar promessa de transferência da 
propriedade à administração pública, na hipótese de extinção da parceria.
CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
6.1 – A prestação de contas deverá ser digitalizada em formato PDF e encaminhada 
para o e-mail do Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas (smel.fi ec@gmail.
com), de acordo com os prazos estabelecidos na subcláusula 4.2.14.
6.2 – A prestação de contas deverá ser elaborada com rigorosa observância à legislação 
específi ca, conforme as disposições constantes na Lei Municipal 12.352/05, no Decreto 
Municipal 15.442/06, na Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações, na Lei Federal nº 
9.615/1998 e suas alterações, nas Instruções Normativas do Egrégio Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo em vigor e no Edital de Chamamento FIEC nº 01/2018.
6.3 – Todos os documentos que compõem a prestação de contas deverão estar as-
sinados pelo responsável legal da OSC e por contador ou técnico em contabilidade 
legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade.
6.4 – Os seguintes documentos deverão ser apresentados para comprovação das despesas:
a) demonstrativo integral de receitas e despesas, ao fi nal do exercício ou em caso de 
extinção da parceria, contendo as despesas pagas por fonte de recurso;
b) planilha de conciliação bancária, contendo toda a movimentação fi nanceira do pe-
ríodo analisado;
c) extrato bancário da conta-corrente e da aplicação fi nanceira de todo o período analisado;
d) comprovantes das despesas realizadas e previstas no plano de trabalho relativo ao 
período analisado;
e) certidão de regularidade junto ao Conselho Regional de Contabilidade do contador 
ou técnico em contabilidade que assinou a prestação de contas;
f) certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF 
– FGTS;
g) certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas – CNDT, tanto da matriz, quanto 
de eventual (is) fi lial (is) executora(s);
h) certidão de Regularidade de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São 
Paulo (e-CRDA);
i) certidão de Regularidade de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União;
j) certidão de Regularidade de Débito de Qualquer Origem (CND Municipal);
k) Certifi cado de Registro Cadastral – CRC, tanto da matriz, quanto de eventual(is) 
fi lial(is) executora(s);
l) comprovante de transferência à conta-corrente do FIEC do saldo e eventuais apli-
cações fi nanceiras do recurso municipal, quando da entrega da prestação de contas do 
último repasse ou em caso de interrupção do projeto.
m) documento de promessa de transferência à Administração Pública de eventuais 
materiais permanentes adquiridos com recurso público da parceria.
6.5 – Os seguintes documentos poderão ser apresentados pela OSC para comprovação 
das despesas:
a) nota fi scal sempre que o fornecedor ou prestador de serviço for pessoa jurídica;
b) recibo de pagamento de autônomo (RPA) se o prestador de serviço for pessoa física;
c) recibo de pagamento de bolsa aprendizagem;
d) comprovante de recolhimento de impostos, encargos trabalhistas e previdenciários;
e) recibo comum em papel timbrado do prestador de serviço apenas nos casos de 
pagamento de taxas de inscrição, taxa de arbitragem e anuidade ou quando o presta-
dor de serviço for legalmente isento da emissão de nota fi scal, devendo ser anexado 
documento que comprove a legalidade da isenção;
f) regulamento, tabela de jogos e súmulas que comprovem a participação da equipe 
em competições;

g) bilhetes de embarque (ida e volta) nos casos de compra de passagem aérea.
h) recibo comum em papel timbrado da organização da sociedade civil nos casos de 
reembolso de despesas custeadas pelos membros da diretoria da OSC, da comissão 
técnica ou pelos atletas durante a participação em campeonatos e treinamentos, de-
vendo ser juntado ao recibo as notas fi scais que compuseram o reembolso, sendo que 
estas deverão ser emitidas em nome do atleta ou membro da comissão técnica que será 
reembolsado e que deverá estar inserido na relação nominal de atletas integrantes do 
projeto ou constar na relação de profi ssionais descrita no plano de trabalho.
§ 1º – A data de emissão dos documentos comprobatórios de despesas e compro-
vantes de pagamento, deverá estar compreendida dentro da vigência deste Termo de 
Fomento.
§ 2º – Os recibos de bolsa aprendizagem deverão ser emitidos em papel timbrado 
da organização da sociedade civil, em nome do atleta e assinados por ele ou por seu 
representante legal, caso seja menor de idade, acrescidos do número do RG e CPF 
do atleta e do representante legal, devendo conter ainda número de emissão, mês de 
referência e data de nascimento do atleta.
6.6 – Os comprovantes de despesa deverão ser emitidos sem rasuras, devendo conter 
nos seus originais, inclusive na nota fi scal eletrônica:
a) data de emissão;
b) descrição do bem adquirido ou do serviço prestado;
c) quantidade, valor unitário e valor total;
d) nome do projeto;
e) número do termo de fomento;
f) fonte de recurso (própria da OSC ou Municipal/FIEC);
g) órgão público celebrante da parceria (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer);
h) número da transferência utilizada para o pagamento ou data do saque em espécie 
para efetivação do pagamento;
6.7 – É vedado o pagamento de juros e multas por atraso de pagamento de guias de re-
colhimento de impostos ou boletos bancários, assim como quaisquer tipos de despesas 
provenientes da manutenção da conta bancária e movimentação do recurso.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS
7.1 – Toda a movimentação fi nanceira de recursos entre o Fundo de Investimentos 
Esportivos de Campinas e a organização da sociedade civil será realizada mediante 
transferência eletrônica com identifi cação do benefi ciário e em sua conta bancária 
específi ca.
7.2 – É vedada a transferência dos recursos recebidos em razão da parceria para outra 
conta bancária, sem a fi nalidade de pagamento.
7.3 – Os rendimentos obtidos com aplicação fi nanceira poderão ser somados aos valo-
res repassados pelo FIEC, devendo ser indicado na prestação de contas em qual item 
de despesa foi utilizado.
7.4 – Os pagamentos efetivados com recursos da parceria, previstos no plano de apli-
cação e dentro da vigência deste termo de fomento, deverão ser realizados mediante 
transferência eletrônica sujeita à identifi cação do benefi ciário fi nal e à obrigatoriedade 
de depósito em sua conta bancária.
7.4.1 – Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de 
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.
7.4.2 – Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência 
eletrônica, é admitida a realização de pagamentos em espécie, desde que acompa-
nhada de justifi cativa detalhada, subscrita pelo representante legal da Organização da 
Sociedade Civil.
7.5 – É vedado à OSC:
I. utilizar os recursos para fi nalidade alheia ao objeto da parceria;
II. repassar ou distribuir a outra Organização da Sociedade Civil, ainda que com fi -
nalidade esportiva, bem como, a qualquer outra pessoa jurídica, recursos oriundos da 
parceria celebrada;
III. contratar, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, bem como 
não contratará agente político de Poder, membros do Ministério Público ou dirigente 
de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera de governamental 
celebrante, e o cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afi ni-
dade, destes, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específi ca;
IV. pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados 
à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específi ca e na lei de diretrizes orça-
mentárias;
V. pagar despesa cujo fato gerador tenha ocorrido fora do prazo de vigência desta 
parceria.
CLÁUSULA OITAVA – DA HIPÓTESE DE RETOMADA
8.1 – Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade 
civil, o Município, poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços 
essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a 
fi m de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:
I. retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil, qualquer que 
tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
II. assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano 
de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser 
considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade 
civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades;
Parágrafo único. As situações previstas no caput devem ser comunicadas pelo gestor 
da parceria ao Secretário Municipal de Esportes e Lazer.
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES
9.1 – Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as 
normas da Lei Federal n.º 13.019/2014 e da legislação específi ca, bem como em desa-
cordo com as disposições contidas neste termo de fomento, o Município poderá, ga-
rantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções:
I. advertência;
II. suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades do município, por prazo não 
superior a dois anos;
III. declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabili-
tação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sem-
pre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos pre-
juízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.
§1º – As sanções estabelecidas nos incisos I, II e III desta cláusula são de competência 
exclusiva do Secretário Municipal de Esportes e Lazer, facultada a defesa do inte-
ressado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.
§2º – Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação 
de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução 
da parceria.
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§3º – A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à 
apuração da infração.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
10.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Campinas para dirimir quaisquer ques-
tões oriundas deste Termo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.
10.2 – É obrigatória, nos termos do art. 42, XVII da Lei Federal n.º 13.019/2014, a 
prévia tentativa de solução administrativa de eventuais confl itos, com a participação 
de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da adminis-
tração pública;
Campinas, _______/_______/ 2018.
DÁRIO JORGE GIOLO SAADI
Secretário Municipal de Esportes e Lazer OSC
Dirigente:
RG:
CPF:

EDITAL DE CHAMAMENTO FIEC Nº 01/2018
PLANO DE TRABALHO

(ANEXO V)
NOME DO PROJETO: 
LINHA DE AÇÃO: ( ) Participação e Lazer ( ) Esporte de Formação
( ) Esporte de Rendimento ( ) Paradesporto
MODALIDADE ESPORTIVA: 
Descrever a modalidade esportiva que será desenvolvida
1 – IDENTIFICAÇÃO
1.1 – Nome da Organização da Sociedade Civil (OSC): 
1.2 – Endereço da OSC:
Rua/Avenida:
Bairro:
CEP:
Site:
E-mail da OSC:
Telefone da OSC:
1.3 – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica:
Número do CNPJ:
Data de abertura do CNPJ:
1.4 – Finalidade Estatutária (conforme descrito no Estatuto Social):
1.5 – Vigência do mandato da diretoria atual: DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA
1.6 – Dados do Presidente da OSC:
Nome do presidente:
RG:
CPF:
Endereço residencial:
Telefone do presidente (celular e fi xo):
E-mail do presidente:
1.7 – Responsável técnico das atividades e demais profi ssionais de educação física:
Nome completo:
RG:
CPF:
Número do registro profi ssional (CREFI)
Validade do CREFI:
Telefone de contato (celular e fi xo):
E-mail:
1.8 – Responsável pelas informações de prestação de contas junto ao FIEC (responsá-
vel da entidade, não necessáriamente o contador)
Nome completo:
RG:
CPF:
Telefone de contato (celular e fi xo):
E-mail:
2 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA:
3 - OBJETIVOS: 
3.1. OBJETIVO GERAL: 
3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 
4 – METAS A SEREM ATINGIDAS E ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS:
5 – DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS E INDICADORES A SEREM UTILIZA-
DOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS:
6 – PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E PARA CUMPRIMENTO 
DAS METAS (defi nir cronograma):
7 – COMPETIÇÕES QUE IRÁ PARTICIPAR E/OU REALIZAR:
Nome da competição:
Organizador:
Data prevista (mês):
8 – LOCAL DE DESENVOLVIMENTO (separar por local se for mais de um):
Nome do Local:
Endereço do Local:
Responsável pelo Local:
Local: ( ) Próprio ( ) Privado ( ) Público
9 - NÚMERO DE ATLETAS / PARTICIPANTES DO PROJETO:
CATEGORIA (DE ACORDO COM A MODALIDADE) E FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO

TOTAL 

10 – GRADE HORÁRIA DAS ATIVIDADES (informar por local se for mais de um):
11 – RECURSOS HUMANOS (Relacionar todas as pessoas envolvidas diretamente 
na execução da parceria, independente se será remunerada ou não, excetuando-se os 
atletas):

NOME FUNÇÃO CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL

FORMA DE CONTRATAÇÃO: 
(CLT, RPA, MEI, VOLUNTÁRIO)

12 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS: 

(RECEITA) VALOR TOTAL APROVADO: R$ 
DESPESA ITEM DE DESPESA QUANTIDADE VALOR TOTAL R$ MESES DE DESEMBOLSO

13 - DADOS BANCÁRIOS DA PARCERIA:
Banco (Instituição fi nanceira pública):
Agência:
Conta:
Campinas, _____ de _________ de 2018.
Nome e assinatura do(s) responsável(is) legal(is) da OSC
 

 Campinas, 11 de julho de 2018 
 DÁRIO JORGE GIOLO SAADI 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - DCCA 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
   Protocolo SEI nº: PMC.2018.00023527-31  
 Interessado:    DCCA/SMF  
Atendendo ao disposto nos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Ins-
trução Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor 
de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de  11,9340 UFIC , decorrente do valor 
pago a título de multa e juros incluídos na guia de cobrança do lançamento do ISSQN 
- Construção Civil, notifi cação nº 029230/2018, do ID.1712572, nos moldes do artigo 
2º da Portaria SMF nº 001/2018 e dos artigos 42 a 54 da Lei Municipal 13.104/2007. 
Decido que a repetição do referido indébito tributário será processada pela forma de 
compensação, nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após efe-
tivado o procedimento de compensação, restar crédito em nome do contribuinte e 
não haja outros débitos exigíveis em seu nome, fi  ca autorizada a CSACPT/DCCA a 
encaminhar o processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 
13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012. 

  Protocolo SEI nº: PMC.2018.00023638-56  
 Interessado:    DCCA/SMF  
Atendendo ao disposto nos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Ins-
trução Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor 
de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de 161,8209 UFIC, decorrente do valor 
pago a título de multa e juros incluídos na guia de cobrança dos lançamentos do ISSQN 
- Construção Civil, notifi cações nºs 029235/2018 e 029236/2018, no dia 14/05/2018, do 
ID.1585506, nos moldes do artigo 2º da Portaria SMF nº 001/2018 e dos artigos 42 a 
54 da Lei Municipal 13.104/2007. Decido que a repetição do referido indébito tributário 
será processada pela forma de compensação, nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 
13.104/2007. Caso após efetivado o procedimento de compensação, restar crédito em 
nome do contribuinte e não haja outros débitos exigíveis em seu nome, fi ca autorizada a 
CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 45 
da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

  Protocolo SEI nº: PMC.2018.00023675-09  
 Interessado:    DCCA/SMF  
Atendendo ao disposto nos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Ins-
trução Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor 
de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de 112,9328 UFIC, decorrente do valor 
pago a título de multa e juros incluídos na guia de cobrança do lançamento do ISSQN 
- Construção Civil, notifi cação nº 029251/2018, do ID.890856, nos moldes do artigo 
2º da Portaria SMF nº 001/2018 e dos artigos 42 a 54 da Lei Municipal 13.104/2007. 
Decido que a repetição do referido indébito tributário será processada pela forma de 
compensação, nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após efe-
tivado o procedimento de compensação, restar crédito em nome do contribuinte e 
não haja outros débitos exigíveis em seu nome, fi ca autorizada a CSACPT/DCCA a 
encaminhar o processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 
13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

  Protocolo SEI nº: PMC.2018.00023686-53  
 Interessado:    DCCA/SMF  
Atendendo ao disposto nos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instrução 
Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de Controle 
desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, foi apurado crédito tributário 
pago indevidamente no valor de 52,8815 UFIC, decorrente do valor pago a título de multa 
e juros incluídos na guia de cobrança do lançamento do ISSQN - Construção Civil, notifi -
cação nº 029257/2018, do ID.681542, nos moldes do artigo 2º da Portaria SMF nº 001/2018 
e dos artigos 42 a 54 da Lei Municipal 13.104/2007. Decido que a repetição do referido 
indébito tributário será processada pela forma de compensação, nos moldes do artigo 45 da 
Lei Municipal 13.104/2007. Caso após efetivado o procedimento de compensação, restar 
crédito em nome do contribuinte e não haja outros débitos exigíveis em seu nome, fi  ca au-
torizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do artigo 
43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 LUCAS SILVA CUNHA 

 COORDENADOR 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 

 DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA   
  Protocolo: PMC.2018.00016879-76 
 Interessado: PAULO ASSIS LOPES 
 Código Cartográfico:   4311.61.01.0320.01001 
  De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art.  4º, inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o  disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Munici-
pal nº 13.104/07, c/c IN  003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, DEFIRO 
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O PEDIDO DE  CANCELAMENTO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/
PENSIONISTA  determino ainda que sejam retificados os lançamentos a partir d  o exer-
cício 2018 originalmente constituídos, sem a aplicação do desconto previsto na isenção 
ora cancelada,  desde  que no momento da execução da presente decisão ainda estejam 
dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que  tratam os artigos 145, III, 149, VIII e 
parágrafo único, c.c. 173, I, do  CTN,consubstanciado nas disposições do art. 23 da Lei nº 
11.111/01,  alterada pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07.
  Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente  dos lançamentos revisados será 
devidamente computado para fi ns de  determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos 
termos do art. 23  da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte  
será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos  termos do art. 55 
da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos  Tributários, tendo em vista que a presente decisão 
não se enquadra na  obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei  
13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 COORDENADOR SETORIAL DE ATENDIMENTO - DRI - SMF 
   

 DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA   
  Protocolo: PMC.2018.00016891-62 
 Interessado: ZILDA FRANCISCA DA MATA 
 Código Cartográfico: 3362.24.40.0237.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no  artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações,  atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 
da Lei Municipal nº  13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, ‘a’, da Instrução Nor-
mativa  n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO 
DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , a partir do exercício de 
2019. A isenção concedida limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido  do rea-
juste estabelecido pelo artigo 4°, I, ‘d’, da Lei Municipal n°  11.111/2001, introduzido 
pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o  recolhimento do valor da diferença, 
caso houver, por parte do(a)  Interessado(a). A presente decisão não se aplica às taxas 
imobiliárias  porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 11 de julho de 2018 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 COORDENADOR SETORIAL DE ATENDIMENTO - DRI - SMF 
   

 DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA   
  Protocolo: 2018.00016660-31 
 Interessado(a):BENEDITO TOZINI 
 Código Cartográfico:3164.11.05.0088.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no  artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações,  atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 
da Lei Municipal nº  13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, ‘a’, da Instrução Nor-
mativa  n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO 
DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , a partir do exercício de 
2019. A isenção concedida limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido  do rea-
juste estabelecido pelo artigo 4°, I, ‘d’, da Lei Municipal n°  11.111/2001, introduzido 
pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o  recolhimento do valor da diferença, 
caso houver, por parte do(a)  Interessado(a). A presente decisão não se aplica às taxas 
imobiliárias  porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 COORDENADOR SETORIAL DE ATENDIMENTO - DRI - SMF 
   

 DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA   
  Protocolo: 2018.000  16649-25 
 Interessado(a):  SANTINA DA SILVA GUIMARÃES 
 Código Cartográfico: 3411.41.07.0116.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no  artigo 4º, incisoI, da Lei Munici-
pal nº 11.111/2001 e alterações,  atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº  13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, ‘a’, da Instrução Normativa  n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO 
PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2019  e  DETERMINO 
A ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS  para  que o imóvel passe a constar com 
área construída tributável de ‘84,14  m²’, categoria/padrão construtivo ‘RH-2’ e ano base 
‘1982’, de acordo  com Parecer Fiscal acostado aos presentes autos, posto que foi  cons-
tatado, através de foto aérea disponibilizada por órgão público, que  o imóvel possui área 
construída irregular, mantendo-se inalterados  todos os demais elementos constitutivos, de 
acordo com os dispositivos  legais supra citados, com o acréscimo do disposto no Decreto 
Municipal  n° 19.723/2017. A isenção, referente ao exercício de 2019, limita-se ao  valor de 
416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo  4°, I, ‘d’, da Lei Municipal 
n° 11.111/2001, introduzido pela Lei  Complementar n° 181/2017,cabendo o recolhimento 
do valor da diferença,  caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se aplica 
às  taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 COORDENADOR SETORIAL DE ATENDIMENTO - DRI - SMF 
   

 NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTOS   

 Protocolo: 2006/11/07784
Interessado: SOBRAPAR - Sociedade Brasileira de Pesquisa e Assistência para 
Reabilitação Craniofacial
Código Cartográfi co: 3234.62.00.0001
Fica  o interessado/responsável notifi cado, nos termos do disposto nos  artigos 12, 
21 inciso IV, 22 inciso III, 23, 63, parágrafos 1º e 2º da  Lei Municipal nº 13.104/07 
combinados com a Instrução Normativa SMF nº. 005, de 11/12/2017, a apresentar os 
documentos abaixo relacionados:
Cópia do projeto completo sobre a área do imóvel acima identifi cado, com quadro de 
áreas construídas presentes no local.
A  documentação solicitada deve ser apresentada mediante pedido de juntada  ao pro-
tocolo 2006/11/07784, no Protocolo Geral localizado no térreo do  Paço Municipal, 
à Avenida Anchieta, nº. 200, Centro, Campinas - SP, em  um prazo até quinze dias da 
data desta notifi cação, observado artigo 22,  inciso III da Lei Municipal nº 13.104/07.
IMPORTANTE:
A  não apresentação dos documentos solicitados no prazo indicado  acarretará arbi-
tramento dos dados cadastrais para fi ns tributários, sem  prejuízo de aplicação das 
penalidades cabíveis. A impossibilidade de  apresentação de qualquer documento ou 
informação deve ser justifi cada,  por escrito, pelo(s) representante(s) legal(is) do in-
teressado
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 ALEX SANCHES TRANCHE 
 Auditor Fiscal Tributário Municipal 

   

 DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA   
  Protocolo: 2018.00016520-81 
 Interessado(a):MILTON LOPES FERREIRA 
 Código Cartográfico:3461.21.14.0353.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no  artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações,  atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 
da Lei Municipal nº  13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, ‘a’, da Instrução Nor-
mativa  n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO 
DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , a partir do exercício de 
2019. A isenção concedida limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido  do rea-
juste estabelecido pelo artigo 4°, I, ‘d’, da Lei Municipal n°  11.111/2001, introduzido 
pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o  recolhimento do valor da diferença, 
caso houver, por parte do(a)  Interessado(a). A presente decisão não se aplica às taxas 
imobiliárias  porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 COORDENADOR SETORIAL DE ATENDIMENTO - DRI - SMF 
   

 DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA   
  Protocolo: 2018.00023668-71 
 Interessado(a): MARIA DOS SANTOS LIMA FERRAZ 
 Código Cartográfico: 4311.52.82.0165.01001 
  De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da  lei Muni-
cipal nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art.  58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07, c/c IN 003/2017  do Departamento de Receitas Imobiliá-
rias,  INDEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PEN-
SIONISTA para 2019,  haja vista o requerente não atender os requisitos descritos no 
rol  taxativo para a concessão da isenção pleiteada, em especial, verifi ca-se  que o(a) 
Interessado(a) recebeu rendimento acima do limite estabelecido  pelo art. 4°, I, ‘b’,da 
Lei Municipal n° 11.111/2001, modifi cado pela  Lei Complementar n° 181/2017.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em  vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do  recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado  pela Lei nº 13.636/09.  

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 COORDENADOR SETORIAL DE ATENDIMENTO - DRI - SMF 
   

 DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA   
  Protocolo: 2018.00016386-81 
 Interessado(a): RUTE AZEVEDO MARTINS 
 Código Cartográfico:3442.24.37.0001.05001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no  artigo 4º, inciso I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações,  atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Muni-
cipal nº  13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, ‘a’, da Instrução Normativa  n° 3/2017 
do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA 
APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , a partir do exercício de 2019. A isenção concedida 
limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido  do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, 
I, ‘d’, da Lei Municipal n°  11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, 
cabendo o  recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a)  Interessado(a). 
A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias  porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 COORDENADOR SETORIAL DE ATENDIMENTO - DRI - SMF 
   

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
FISCAL, CADASTRO E LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO 

 NOTIFICAÇÃO 
  Protocolo:   PMC.2018.00022485-93 
 Interessado: Living Loreto Empreendimentos Imobiliários LTDA 
 C/C:  3414.31.95.0282.01001, 3414.31.95.0554.00000, 3414.31.95.0579.00000 e 
3414.31.95.0593.00000 
Nos termos dos artigos 21 a 23 e 63, §1º, da Lei Municipal nº 13.104/2007, fi ca o 
interessado(a) responsável  NOTIFICADO  a apresentar no prazo de 15 dias da data da 
publicação, os seguintes documentos:
1. Cédula de identidade e CPF dos representantes da sociedade (Sandra Esthy Attié Petzen-
baum e Miguel Maia Mickelberg) ;
O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é a condição indispensável ao co-
nhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu respectivo 
arquivamento.
A legislação citada poderá ser consultada pela internet, no endereço www.campinas.sp.gov.
br ou obtida junto ao Porta Aberta, no Paço Municipal.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 DANIELA YUMI YAMAMOTO 

 Agente Fiscal Tributário 

  Instrução para atendimento da Notificação 
  Os documentos solicitados deverão ser protocolizados junto ao Porta Aberta, situado à Avenida Anchieta nº 200, 
térreo,  juntamente com o requerimento contendo os seguintes termos:
  À Prefeitura Municipal de Campinas
  Secretaria Municipal de Finanças
  Departamento de Receitas Imobiliárias
  Assunto: Compensação/Restituição
  Referência: Protocolo nº _____________________
                                    Para continuidade do Protocolo ________________,  segue(m) anexo(s) o(s) documento(s) 
solicitado(s) através da notifi cação enviada em ____/____/_______(colocar a data do recebimento).
 

 DANIELA YUMI YAMAMOTO 
 Agente Fiscal Tributário 

   

 DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA   
  Protocolo: 2018.00016381-77 
 Interessado(a):APARECIDA CANUTO DUARTE 
 Código Cartográfico:3414.34.18.0422.01019 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no  artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações,  atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 
da Lei Municipal nº  13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, ‘a’, da Instrução Nor-
mativa  n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO 
DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , a partir do exercício de 
2019. A isenção concedida limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido  do rea-
juste estabelecido pelo artigo 4°, I, ‘d’, da Lei Municipal n°  11.111/2001, introduzido 
pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o  recolhimento do valor da diferença, 
caso houver, por parte do(a)  Interessado(a). A presente decisão não se aplica às taxas 
imobiliárias  porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 COORDENADOR SETORIAL DE ATENDIMENTO - DRI - SMF 
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 DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA   
  Protocolo: PMC.2018.00019521-22 
 Interessado: REINALDO SARTORELI 
 Código Cartográfico: 3431.34.20.0380.01001 
  De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da  Lei 
Municipal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos  artigos 58, 66, 69 
e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no  artigo 2°, IV, ‘a’, da Instrução 
Normativa n° 3/2017 do Departamento de  Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDI-
DO DE ISENÇÃO PARA A  MPARO SOCIAL AO IDOSO ,  para os exercícios de 
2019 e 2020, sendo necessário o pedido de  renovação em época própria se mantido os 
requisitos legais. A isenção  concedida limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acres-
cido  do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, ‘d’, da Lei Municipal n°  11.111/2001, 
introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o  recolhimento do valor 
da diferença, caso houver, por parte do(a)  Interessado(a). A presente decisão não se 
aplica às taxas imobiliárias  porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 COORDENADOR SETORIAL DE ATENDIMENTO - DRI - SMF 
   

 DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
    Protocolo: PMC.2018.00019349-06 

 Interessado: IRACEMA CÂNDIDA RIBEIRO 
 Código Cartográfico: 3414.31.32.0145.01032 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no  artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações,  atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 
da Lei Municipal nº  13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, ‘a’, da Instrução Nor-
mativa  n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO 
DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , a partir do exercício de 
2019. A isenção concedida limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido  do rea-
juste estabelecido pelo artigo 4°, I, ‘d’, da Lei Municipal n°  11.111/2001, introduzido 
pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o  recolhimento do valor da diferença, 
caso houver, por parte do(a)  Interessado(a). A presente decisão não se aplica às taxas 
imobiliárias  porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 COORDENADOR SETORIAL DE ATENDIMENTO - DRI - SMF 
   

 DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA   
  Protocolo: PMC.2018.00019527-18 
 Interessado: EXALTAÇÃO CARLOS OLIVEIRA 
 Código Cartográfico: 3443.21.97.0267.01001  
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no  artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações,  atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 
da Lei Municipal nº  13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, ‘a’, da Instrução Nor-
mativa  n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO 
DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , a partir do exercício de 
2019. A isenção concedida limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido  do rea-
juste estabelecido pelo artigo 4°, I, ‘d’, da Lei Municipal n°  11.111/2001, introduzido 
pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o  recolhimento do valor da diferença, 
caso houver, por parte do(a)  Interessado(a). A presente decisão não se aplica às taxas 
imobiliárias  porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 COORDENADOR SETORIAL DE ATENDIMENTO - DRI - SMF 
   

 DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA   
  Protocolo: PMC.2018.00019152-78 
 Interessado: MARIA SOCORRO MOREIRA PINTO 
 Código Cartográfico: 3362.63.44.0011.01001  
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no  artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações,  atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 
da Lei Municipal nº  13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, ‘a’, da Instrução Nor-
mativa  n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO 
DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , a partir do exercício de 
2019. A isenção concedida limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido  do rea-
juste estabelecido pelo artigo 4°, I, ‘d’, da Lei Municipal n°  11.111/2001, introduzido 
pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o  recolhimento do valor da diferença, 
caso houver, por parte do(a)  Interessado(a). A presente decisão não se aplica às taxas 
imobiliárias  porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 COORDENADOR SETORIAL DE ATENDIMENTO - DRI - SMF 
   

 DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA   
  Protocolo: PMC.2018.00019063-68 
 Interessado: LEDA DO CARMO GUARIS 
 Código Cartográfico: 3413.33.48.0001.07011 

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no  artigo 4º, inciso I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações,  atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Muni-
cipal nº  13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, ‘a’, da Instrução Normativa  n° 3/2017 
do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA 
APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , a partir do exercício de 2019. A isenção concedida 
limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido  do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, 
I, ‘d’, da Lei Municipal n°  11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, 
cabendo o  recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a)  Interessado(a). 
A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias  porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 COORDENADOR SETORIAL DE ATENDIMENTO - DRI - SMF 
   

 DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA   
  Protocolo: 2018.00023205-37 
 Interessado(a): LUCIANA BERGONZONI FASSINA 
 Código Cartográfico: 3433.32.90.0075.01001 
  De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art.  4º, inciso I da lei Mu-
nicipal nº 11.111/01 e alterações, atendendo o  disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07, c/c IN  003/2017 do Departamento de Receitas Imo-
biliárias, DEFIRO O PEDIDO DE  CANCELAMENTO DE ISENÇÃO DE IPTU 
PARA APOSENTADO/PENSIONISTA  determino ainda que sejam retificados os 
lançamentos a partir d  o exercício 2018 originalmente constituídos, sem a apli-
cação do desconto previsto na isenção ora cancelada,  desde  que no momento da 
execução da presente decisão ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de 
ofício de que  tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do  

CTN,consubstanciado nas disposições do art. 23 da Lei nº 11.111/01,  alterada pelas 
Leis nº 12.445/05 e 13.209/07.
  Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente  dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de  determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23  da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor 
do contribuinte  será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, 
nos  termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos  Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na  obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei  13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 COORDENADOR SETORIAL DE ATENDIMENTO - DRI - SMF 
   

 DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA   
  Protocolo: 2018.00016356-66 
 Interessado(a): ADRIANA APARECIDA BELINI 
 Código Cartográfico: 3421.54.15.0377.01001 
  De acordo com o encaminhamento,  fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal nº 
11.111/01 e  alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei  Municipal nº 
13.104/07, c/c IN 003/2017 do Departamento de Receitas  Imobiliárias, DEFIRO O PEDI-
DO DE CANCELAMENTO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA  APOSENTADO/PENSIO-
NISTA ,  consubstanciado nas disposições do art. 23 da Lei nº 11.111/01, alterada pelas Leis 
nº 12.445/05 e 13.209/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em  vista que a presente decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do  recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 
13.104/07, alterado  pela Lei nº 13.636/09. 
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 COORDENADOR SETORIAL DE ATENDIMENTO - DRI - SMF 
   

 DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA   
  Protocolo: 2018.000  16345-11 
 Interessado(a):  BENEDITA VITORINO 
 Código Cartográfico: 3442.52.68.0070.00000 
  De acordo com o encaminhamento, fundamentado no  artigo 4º, inciso I, da Lei 
Municipal nº 11.111/2001 e alterações,  atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 
e 70 da Lei Municipal nº  13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, ‘a’, da Instrução 
Normativa  n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDI-
DO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício 
de 2019  e  DETERMINO A ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS  para  
que o imóvel passe a constar no tipo ‘predial’, com área construída  tributável de 
‘190,92m²’, categoria/padrão construtivo ‘RH-3’ e ano base  ‘2014’, de acordo com 
Parecer Fiscal acostado aos presentes autos,  posto que foi constatado, através de foto 
aérea disponibilizada por  órgão público, que o imóvel possui área construída irregu-
lar,  mantendo-se inalterados todos os demais elementos constitutivos, de  acordo com 
os dispositivos legais supra citados, com o acréscimo do  disposto no Decreto Muni-
cipal n° 19.723/2017. A isenção, referente ao  exercício de 2019, limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do  reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, ‘d’, da Lei 
Municipal n°  11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017,cabendo 
o  recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a)  Interessado(a). 
A isenção não se aplica às taxas imobiliárias porventura  incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 COORDENADOR SETORIAL DE ATENDIMENTO - DRI - SMF 
   

 DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA   
  Protocolo: 2018.00016327-21 
 Interessado(a):VERA BUENO BULLARA 
 Código Cartográfico: 3263.22.83.0154.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no  artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações,  atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 
da Lei Municipal nº  13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, ‘a’, da Instrução Nor-
mativa  n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO 
DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , a partir do exercício de 
2019. A isenção concedida limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido  do rea-
juste estabelecido pelo artigo 4°, I, ‘d’, da Lei Municipal n°  11.111/2001, introduzido 
pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o  recolhimento do valor da diferença, 
caso houver, por parte do(a)  Interessado(a). A presente decisão não se aplica às taxas 
imobiliárias  porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 COORDENADOR SETORIAL DE ATENDIMENTO - DRI - SMF 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - DRM 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS   
 Protocolo nº: 2018/10/26.708
Interessado: Tríssia Karoline Duarte de Souza
Assunto: Certidão de Inteiro Teor de Processo Administrativo
Tendo em vista a solicitação da requerente, os documentos constantes nos autos e com 
base nos arts. 2º ao 5º do Decreto nº 18.050/2013, acolho a manifestação às fl s. 04 e 
 in  defiro  o pedido de certidão de inteiro teor para fornecimento de cópia do protoco-
lo administrativo nº 2012/10/3.149, que, por não ter sido localizado fi sicamente, foi 
reconstituído através do protocolo n° 2012/10/39.880, pois não foi juntada documen-
tação que comprove a representatividade da requerente.
 

 SARHA C.D. DOS REIS ALMEIDA RENZO 
 DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - DRM/SMF 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA   

  Protocolo número: 16/03/05925
Interessado: Motorola Solutions Ltda.
Assunto: Compensação de ISSQN - Homologação 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/07, na Instru-
ção Normativa 003/2008 - DRM/SMF, e com base nos elementos do protocolado, re-
conheço o direito da Interessada ao crédito de 7.785,0867 UFIC, nos termos do artigo 
42 da Lei Municipal 13.104/07, tendo em vista que recolheu em duplicidade o ISSQN 
sobre serviços tomados, relativamente à competência 01/2016. Referido crédito será 
disponibilizado no sistema da nota fi scal eletrônica para aproveitamento na forma 
prevista no artigo 38 de Decreto Municipal 15.356/05.
 

 Campinas, 29 de junho de 2018 
 MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM 

 AFTM - Coordenador da CSFM/DRM/SMF 



13Campinas, segunda-feira, 16 de julho de 2018 Diário Ofi cial do Município de Campinas

 SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 NOTIFICAÇÃO   
 O Município de Campinas, através da Secretaria Municipal de Habitação, no uso de 
suas atribuições e, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº. 13.465/2017,  NOTI-
FICA  a todos quanto interessar de que o Poder Público Municipal, iniciou o processo 
de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - Reurb-S, do Nú-
cleo Residencial denominado Núcleo Residencial Vila Brandina, implantado sobre o 
remanescente "3" da gleba sede, localizado entre as Ruas Suzeley Norma Bove (antiga 
rua 1) e Rua Maestro Luiz de Tullio (antiga rua 11), neste Município, conforme planta 
de localização abaixo.
Sendo assim, fi cam todos os confrontantes do referido Núcleo e demais interessados 
 CIENTIFICADOS  de que, dispõem do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir 
da data desta publicação, para MANIFESTAREM-SE na forma do previsto no art. 20 
da Lei Federal nº. 13.465/2017, a este promovente da REGULARIZAÇÃO FUNDI-
ÁRIA, representado pela Secretaria Municipal de Habitação, sito na Rua São Carlos, 
n°677 - Parque Itália, nesta cidade de Campinas, em horário de expediente, ou seja, 
nos dias úteis, das 9hs às 16hs. A ausência de manifestação, no prazo acima assinala-
do, implicará na concordância tácita com o processo de regularização fundiária.
Por último, o Município faz saber a todos que, todos os confrontantes da área objeto 
da regularização fundiária, foram notifi cados individualmente no endereço constante 
da matrícula.
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 Campinas, 10 de julho de 2018 
 SAMUEL RIBEIRO ROSSILHO 

 Secretário Municipal de Habitação 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO   
  DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO  
Compareça os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 9:00 às 16:00 
horas, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, sob pena de ar-
quivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho de 2013.
 Prazo de 30 (TRINTA) Dias: 
 Setor de Cartografia 
Prot. 2018/10/26914 - Luis Carlos de Oliveira Borges
 

 ROVER JOSÉ RONDINELLI RIBEIRO 
 DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO 

  

 SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO   
 Compareça os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 9:00 às 16:00 
horas, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, sob pena de ar-
quivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho de 2013.
 Prazo de 30 (TRINTA) Dias: 
 Setor de Expediente 
Prot. 2018/10/25197 - Felipe Marchi de Azevedo
 

 JOSÉ ROBERTO DE PAULA CARVALHO 
 CHEFE DO SETOR DE EXPEDIENTE 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO   
  EMITIDO ALVARÁ DE EXECUÇÃO PELA LC Nº110/15 - ARI SEMURB ON LINE 
PROT.18/99/483 ALINE RUIZ DE SOUSA
 EMITIDO ALVARÁ DE EXECUÇÃO PELA LC Nº110/15 - ARI 
PROT.18/11/9099 RODNEY T. UNGARETTI
 DEFERIDOS PROT.18/11/7726 AGRA EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - PROT.18/11/7249 GUILHER-
ME A. PISCELLI - PROT.18/11/1927 EDUARDO T. BARACAT FILHO - PROT.17/11/688 ANDRÉ IVO ZAR-
ZUR INDEFERIDOS 
PROT.17/11/5864 AMÉRICO J. GOMES DE FRANCA - PROT.17/11/6746 SYNÉSIO P. DA CUNHA JR - 
PROT.16/11/13340 ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS 
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT.18/11/4977 JORGE L. SIQUEIRA - PROT.18/11/5373 PETRA E. BUSCHER - PROT.18/11/8765 ELI-
ZABETE R.M. DE ANDRADE CARREIRA - PROT.18/11/7760 DÁCIO M. FERREIRA - PROT.17/11/14322 
CLAUDETE V. DOS SANTOS - PROT.18/11/4357 EUCLIDES DE M. MARQUES JR - PROT.18/11/8758 RO-
DRIGO DOS S. SOUZA - PROT.18/10/26529 SOLEDADE EMPREEND. IMOB. LTDA - PROT.18/11/8298 
MARIA FÁTIMA A. SOUSA - PROT.18/11/5630 JOSÉ L. LOPEZ CORDEIRO - PROT.18/11/5334 CLEONAL-
DO F. CARNEIRO - PROT.18/11/8787 NESTOR L. COELHO NETO - PROT.18/11/8777 E PROT.18/11/8778 
CLEIDE AP CAMARGO C. NESTI - PROT.18/11/4581 PRISCILLA DE C. KANOZOULLA - PROT.17/11/8346 
TERCIO M. SANCHES - PROT.17/11/17956 LEONIDE R. DE JESUS - PROT.18/11/2204 SEBASTIÃO R. 
DA SILVA - PROT.18/18/123 E PROT.18/18/116 MRV ENGENHARIA E PART. S/A - PROT.18/11/8606 FÁ-
BIO B. TUCKMANTEL - PROT.18/11/6517 ANTONIO J. MAZZARELLA - PROT.18/11/6485 APARECIDA 
S. OLIVEIRA - PROT.17/11/15006 SERGIO G. DA SILVA - PROT.18/11/4757 JEFERSON DA S. OLIVEI-
RA - PROT.18/11/8598 PAULO E. B. ZIGGIATTI - PROT.15/11/8923 ARCEL S/A EMPREENDIMENTOS - 
PROT.17/11/16669 NAKAEMCI E PADULA PARTICIPAÇÃO - PROT.18/11/8010 JR FERRAMENTAS LTDA 
- PROT.18/11/8851 MREIS PARTICIPAÇÕES LTDA - PROT.18/11/5253 HM13 EMPREEND. IMOB. LTDA 
- PROT.18/11/7103 RODRIGO A.C. GONZALEZ 
 FACE AO TEMPO DECORRIDO, INDEFIRO COM BASE NO ARTIGO 35 DA LEI COMPLEMENTAR 
Nº09/2003. PARA CONTINUIDADE DA ANÁLISE DE PROJETO DE REGULARIZAÇÃO PLEITEADA, 
DEVERÁ SER PROTOCOLIZADO NOVO PEDIDO JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO OBRI-
GATÓRIA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº18.757/2015 EM ATENDIMENTO À ORDEM DE 
SERVIÇO SEMURB Nº03/2015 E 01/2016. 
PROT.17/11/8304 AUGUSTO R. ANTUNES - PROT.17/11/11395 MONALISA JAIME S. SOUTO
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 ENGª SONIA MARIA DE PAULA BARRENHA 
 DIRETORA DEPT° DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

  

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO   
  TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO 

 RETIFICAÇÃO DO CPF:”ONDE SE LÊ 119.216.938-78, LEIA-SE 025.611.078-68”. 
PROT.18/156/4240 ESPOLIO HERCULANO SIMÕES TEIXEIRA
 FICA LEVANTADO O TERMO DE INTERDIÇÃO PARCIAL RELATIVO AO IMÓVEL SITO A R. AN-
TONIO PANUTTU, 105, JD. FLORENCE II 
PROT.14/11/13800 SUELI S. DOS SANTOS
 INDEFERIDOS 
PROT.18/10/26907 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - PROT.16/11/4200 BK BRASIL OPERAÇÃO 
E ASSESSORIA - PROT.17/11/16063 HUANG WEIQING - PROT.17/11/16841 MARIA DO CARMO A. GRA-
COMIN - PROT.18/11/3936 DORA SILVIA G. FIORENTINI - PROT.17/11/17780 MARICARLA TORRES S. 
DA CRUZ - PROT.15/11/5506 MARCO A. DOS SANTOS - PROT.17/11/11627 MAURICIO C. DE MORAIS 
- PROT.18/11/4517 ATOMO E ALINEA EDITORAS ASSOCIADAS LTDA - PROT.18/11/4517 EDITORA ATO-
MO LTDA - PROT.17/11/11627 MAURICIO C. DE MORAIS - PROT.18/11/4926 TORRES E RODRIGUES 
SOC. DE ADVOGADOS - PROT.15/11/5506 MARCIO A. DOS SANTOS
 COMPAREÇA O INTERESSADO, À AV ANCHIETA Nº200, 2º ANDAR, GUICHÊ DE ATENDIMENTO - 
SEPLURB, PARA TOMAR CIÊNCIA. 
 PRAZO DE 05 DIAS 
PROT.85/0/12964 PAR CHURRASCARIA LTDA - INT. Nº 20593
 PRAZO DE 30 DIAS 
PROT.17/156/8781 AT&T BRASIL ASSIST. TÉCNICA - INT. Nº 20139
PROT.85/0/12964 PAR CHURRASCARIA LTDA - AIM Nº 3676
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT.18/11/8847 BABY TOY DIVERSÃO EIRELI EPP - PROT.18/11/8907 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA - PROT.18/11/7014 VALAF - PROT.18/11/7012 NHB TRANSPORTES - PROT.18/11/7011 B2T 
TRANSP. CARGAS 
 CONCEDIDO PRAZO DE 90 DIAS 
PROT.18/11/8409 CELSO MARQUES DOS SANTOS
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 ENGº MOACIR J M MARTINS  

 DIRETOR DEPTº DE CONTROLE URBANO 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 COMUNICADO EGDS - PROGRAMAÇÃO 
 A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta 

programação para Agosto e Setembro  
 Chi Kung: Exercicios para uma Vida Melhor 
 Conteúdo Programático:  Exercícios para Ansiedade, Depressão, Problemas Físicos, Tensão 
e Estresse, Obesidade, Harmonia e Paz; Dores em Geral, Meditação; Noções de Refl exologia, 
respiração, acupuntura sem agulhas (EFT). 
 Instrutora:  Iraci de Jesus Nery
 Datas:  06,13,20 e 27 de agosto (segundas-feiras)
 Horário:  8h30 as 11h30 (três horas)
 Carga Horária:  12 horas (04 encontros)

 Reiki ao alcance de todos (básico) 
 Conteúdo:  1. O que é Reiki 2. A origem do Reiki 3. A energia REIKI ou Energia Vital 4. Prin-
cípios do Reiki 5. Meridianos 6. Emoções x Doenças 7. Chacras 8. Sintonização 9. Posições: 
aplicação da técnica em si mesmo e nos outros.
 Instrutora:  Iraci de Jesus Nery
 Datas:  07,14,21 de agosto (terças feiras)
 Horário:  8h30 as 11h30
 Carga Horária:  9 horas (três encontros)

 Gestão dos Convênios 
 Objetivo:  Aprimorar os envolvidos das secretarias municipais com os processos de convênios 
nos diversos fl uxos existentes para aplicação dos recursos com efi cácia, efi ciência e impacto 
positivo a população. Demonstrará as funcionalidades das ferramentas SICONV, SIMEC, FNS, 
SISMOB e FINANCIAMENTOS utilizadas para a captação de recursos, inserção de dados dos 
processos licitatórios e a prestação de contas. Por fi m, com base na nova Portaria Interministerial 
424/2017 será discutida a gestão desses convênios por intermédio dessas ferramentas, as princi-
pais difi culdades e a evolução do sistema de convênios na controladoria e gestão.  
Conteúdo:  Os Instrumentos de Celebração / As Portarias que regem o Fundo Nacional de Saúde / 
Captação de Recursos / Novos Rumos da Captação de Recursos no Estado de São Paulo / Lei Elei-
toral e a Execução dos Convênios - Específi co para ano Eleitoral / Operação das ferramentas - SI-
CONV/FNS/SIMEC/SISMOB / Procedimentos adotados na Gestão / Tomada de Contas Especial 

 Instrutor:  Flávio Emílio Rabetti - Gerente Municipal de Convênios desde 2013. Graduando na 
Pós de Liderança e Gestão Pública com módulo na Universidade de OXFORD na Inglaterra pelo 
Centro de Liderança Pública. Pós Graduado em Direito Público pela PUC Campinas. Graduado 
em Direito pela Universidade São Francisco - Bragança Paulista.
 Público Alvo:  Servidores que atuam com prestação de contas e convênios Datas:  15, 22 e 29 de 
agosto (quarta-feira)
 Horário:  8h30 as 11h30 (3 horas)
 Carga Horária:  9 horas 
 L  ocal:  Paço Municipal - 6º andar - Sala de Licitação

 Gestão de Pessoal: Práticas Administrativas 
 Conteúdo:  Avaliação de Estágio Probatório /Descrição de Cargos / Concursos / Liderança / 
Saúde e Segurança do Trabalho /Processo de Licitação e Compras / Processos Disciplinares / 
Rotinas Administrativas do DARH / Saúde Ocupacional e Perícia Médica/ Promoção a Saúde e 
Relações do Trabalho / A Missão do Administrador
 Instrutores:  Airton Aparecido Salvador, Aline Perez Vieira, Amanda Bicudo Piovezanni, An-
drea Dias Tavares Momente, Cosmo José Alves, Elizabete Filipini, Gisleine Darzan Lupi, Gus-
tavo de Freitas Correa, Juliana de Cássia Miorin, Leandro Lima Romanini, Liliana Vala Zoldan, 
Osmar Lopes Júnior, Reginaldo da Silva Spessi, Vanderlei de Lima Lages.
  Público Alvo:   Exclusivamente  para Gestores ou Servidores que atuam no RH da Secretaria de 
sua lotação.
 Datas:  23 e 30 de agosto,6,13,27 de setembro,4,11,18,25 de outubro,1,8 de novembro (quintas-
-feiras)
 Horário:  8h30 as 11h30
 Carga Horária:  33 horas (11 aulas)

 Trabalho com Grupos de Fortalecimento 
 Conteúdo:  Empoderamento como processo de fortalecimento e resgate da cidadania / A meto-
dologia do Circulo de Cultura como estratégia de enfrentamento Direitos Humanos: a dimensão 
ética da prática de trabalho / Identidade e preconceito / Vivência do Circulo de Cultura
 Instrutora:  Patrícia Ferreira Filizola
 Datas:  28/08 e 04/09(terças-feiras)
 Horário:  8h30 as 11h30
 Carga Horária:  06 horas (2 encontros)

 Noções Básicas de Direito para Servidores - Aspectos Práticos 
 Conteúdo:  Conceito de Direito e de Direito Administrativo; Princípios Constitucionais da Admi-
nistração Pública; Princípios de Direito Administrativo; Estado, Governo e Administração Pública; 
Organização Administrativa - Órgãos, Cargos, e Agentes Públicos; Atos Administrativos; Poderes 
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Administrativos; Serviços Públicos e Bens Públicos; Responsabilidade Civil; Direito Financeiro; 
Lei de Responsabilidade Fiscal; Licitação; Contratos Administrativos; Repasses ao Terceiro Setor; 
Processo Disciplinar; Crimes contra a Administração Pública; Improbidade Administrativa.
 Instrutores:  Advogados e Procuradores do Município
  Datas:   28 e30 de agosto, 4, 11, 13, 18, 25, 27 de setembro, 2, 9, 16, 23, 25, 30 de outubro, 6, 8, 
13, 22, 27, 29 de novembro e 4 de dezembro 
 Horário:   8h30 as 12h00
  Carga Horária:   73 horas e 30 minutos(22 encontros)
 Local:  Plenarinho da Câmara Municipal de Campinas - Av. Engº Roberto Mange, 66 - Bairro 
Ponte Preta

 Política e Gestão Ambiental Municipal 
 Conteúdo: Questão Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável dos Municípios Brasileiros / Di-
reito, Legislação e Política Ambiental /Campinas e o Meio Ambiente /Gestão Pública Ambiental /
Licenciamento Ambiental / /Fiscalização Ambiental /Geoprocessamento na Gestão Pública Ambien-
tal / Fundo Ambiental Municipal / Reportes a Organismos Externos e Avaliação de Desempenho 
Ambiental /Espaços especialmente protegidos / Educação Ambiental / Conservação da Fauna e Flora
 Instrutores:  Andréa Cristina de Oliveira Struchel, Angela da Cruz Guirão, Camila Torres, Cezar 
Capacle, Dominique Missio de Faria, Guilherme Theodoro de Lima, Gustavo Fabricio D Este-
fano, Heloisa Fava Fagundes, José Carlos Borges Aguiar da Silva, Luiz Gustavo Merlo, Paulo 
Anselmo Nunes Felippe, Ricardo Casetta, Rogério Menezes de Mello, Sabrina Martins, Sueli 
Thomaziello, Sylvia Regina D Teixeira.
 Datas:  12,19,26 de setembro,3,10,17,24,31 de outubro,7,14,21,28 de novembro e 5 de dezembro
 Horário:  9h as 12h
 Carga Horária:  39 horas
 Local:   Plenarinho da Câmara Municipal de Campinas - Av. Engº Roberto Mange, 66 - 
Bairro Ponte Preta 

 Comunicação Não Violenta: A Arte da Harmonia na Comunicação
Conteúdo:  Acolhimento aos participantes; Construção de grupalidade; Fundamentos da CNV; 
Empatia: a magia da escuta; Estabelecendo relações empáticas: Os 4 passos: Expressando senti-
mentos; Observação; Julgamentos. A beleza das necessidades; Estratégias para a comunicação: 
A arte de pedir; o poder da palavra; Vivenciando a Comunicação Não Violeta; Gratidão: A arte 
de celebrar a vida.
 Instrutoras:  Doris Mirian Costa Gouveia e Merian Munhoz Lopes
 Datas:  17, 24 de setembro, 1, 8, 15, 22, 29 de outubro e 5 de novembro
 Horário:  14h00 as 17h00
 Carga Horária:  24 horas
Os cursos acontecem na sede da Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor, exceto 
aqueles em que há indicação de outro local.
 Inscrições:   https://cursosegds.campinas.sp.gov.br 
Lembre-se da  inscrição consciente : após ter realizado sua inscrição, caso não possa participar, 
favor avisar a equipe da EGDS com dois dias de antecedência do início do curso, prazo neces-
sário para que a vaga seja ofertada a outros servidores em lista de espera. Assim você também 
evitará bloqueios para futuras inscrições. 

 Programação de Turmas Exclusivas   (não abertas para inscrições)  : 

 Excelência no Atendimento ao Cidadão 
Data: 01/08 a 22/08
Instrutoras: Beatriz Fiad, Eliana Sundfeld e Gisleine Lupi
 Afinando as Competências: Saber, Fazer e Agir 
Data: 02/08
Instrutora: Eliana Sundfeld  
 Comportamento Assertivo: Acerte o Alvo 
Data: 07/08
Instrutora: Eliana Sundfeld
 XI Curso de Formação de Agentes de Proteção e Defesa Civil Data: 17/08 a 26/10
Instrutores: Marisa Córdoba Amarantes, Eliana Sundfeld, Gisleine Lupi, Sidnei Furtado Fernan-
des, Deuziane Ribeiro, Valdira Mota e outros.
 Comportamento Assertivo: Acerte o Alvo 
Data: 22/08
Instrutora: Eliana Sundfeld
 Excelência no Atendimento ao Cidadão 
Data: 05/09 a 26/09
Instrutoras: Beatriz Fiad, Eliana Sundfeld e Gisleine Lupi
 Comportamento Assertivo: Acerte o Alvo 
Data: 26/09
Instrutora: Eliana Sundfeld
 Excelência no Atendimento ao Cidadão 
Data: 03/10 a 24/10
Instrutoras: Beatriz Fiad, Eliana Sundfeld e Gisleine Lupi
 Comportamento Assertivo: Acerte o Alvo 
Data: 24/10
Instrutora: Eliana Sundfeld
 Excelência no Atendimento ao Cidadão 
Data: 07/11 a 28/11
Instrutoras: Beatriz Fiad, Eliana Sundfeld e Gisleine Lupi
 Comportamento Assertivo: Acerte o Alvo 
Data: 28/11
Instrutora: Eliana Sundfeld
Caso haja interesse em turmas fechadas, entrar em contato com a EGDS.
Informações: 3235-2226/ 3235-2218 
 

 Campinas, 06 de julho de 2018 
 MARISA CÓRDOBA AMARANTES 

 Coordenadora da EGDS 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor do Departamento de Recursos Humanos 
  

 COMUNICADOS   
 De acordo com o Decreto 17.962, de 13 de maio de 2013, a Junta Médica Ofi cial de Cam-
pinas comunica que exarou os seguintes pareceres:
Celia Regina Fialho Bortolozo, matrícula: 132.239-7
Referente: recurso de LTS
Conclusão: favorável a concessão. JMO: 209/18

Elazir Martins de Lima, matrícula: 85011-0
Protocolo: 2018/25/2130
Referente: isenção de imposto de renda
Conclusão: favorável a concessão. JMO: 220/18
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   
  

 PORTARIAS ASSINADAS PELA SENHORA SECRETÁRIA   
  PORTARIA N.° 90418/201  8 
A Senhora Secretária Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 2018/10/25915, pela presente,
 RESOLVE 
Designar no período de 19/06/2018 a 31/12/2018, a servidora LETICIA MIGLIAC-
CIO, matrícula n° 118710-4, para atuar em caráter de substituição no cargo de Vice 
Diretor, junto ao "CEI Dr. Ruy de Almeida Barbosa".

 PORTARIA N.° 90419/201  8 
A Senhora Secretária Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 2018/10/23169, pela presente,
 RESOLVE 
Autorizar a partir de 03/07/2018, a alteração de jornada de trabalho solicitada pela 
servidora LIDICE FERREIRA MELO, matrícula nº 128098-8, de 36 horas semanais 
para 30 horas semanais.

 PORTARIA N.° 90420/201  8 
A Senhora Secretária Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 2018/10/19378, pela presente,
 RESOLVE 
Autorizar a partir de 01/08/2018, a alteração de jornada de trabalho solicitada pela ser-
vidora SUSANA BARRETTO MORY, matrícula nº 107386-9, de 30 horas semanais 
para 24 horas semanais.

 PORTARIA N.° 90421/201  8 
A Senhora Secretária Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 2018/10/14667, pela presente,
 RESOLVE 
Autorizar a partir de 10/07/2018, a alteração de jornada de trabalho solicitada pela 
servidora LUCIANA FIGUEIRA PEGORER, matrícula nº 122528-6, de 24 horas se-
manais para 30 horas semanais.

 PORTARIA N.° 90422/201  8 
A Senhora Secretária Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 2018/10/18683, pela presente,
 RESOLVE 
Autorizar a partir de 01/07/2018, a alteração de jornada de trabalho solicitada pela 
servidora SARAH MACIEL GONCALVES, matrícula nº 128951-9, de 24 horas se-
manais para 30 horas semanais.
 

  

 CERTIDÃO DE INTEIRO E PARCIAL TEOR   
  Decreto 18.050 de 01 agosto de 2013 

De acordo com a solicitação 2018/10/24721, formulada pelo(a) Sr(a) ANTÔNIO SER-
TÓRIO, decido pelo deferimento integral da Certidão do protocolado 2005/10/18051. 

 ELIZABETE FILIPINI 
 Respondendo pela Diretoria do DARH 

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 006/2014) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Re-
cursos Humanos COMUNICA que o candidato abaixo relacionado foi considerado 
eliminado do Concurso Público relativo ao Edital 006/2014, por não comparecimento 
ao Exame Médico Pré-admissional.
Cargo: AG.EDUCACAO INFANTIL
Nome: JULIANA MEDINA BUTAFAVA
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 MARCELO DE MORAIS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 
  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 005/2014) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos  comunica  os resultados dos Exames Médicos Pré-Admissionais, dos candidatos 
ao cargo público relacionado abaixo:
Cargo: PROFESSOR PEB III INGLES
Nome: KEILA DAIANNY SILVA
Avaliação Médica: APTO

Cargo: PROFESSOR PEB III PORTUGUES
Nome: MARIA RITA DE SOUZA M SANTOS
Avaliação Médica: APTO
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 MARCELO DE MORAIS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 

 PORTARIAS ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO 
    PORTARIA N.° 90330/201  8 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2018/10/25465, pelo presente,
 RESOLVE 
Revogar a portaria n° 87841/2017, que nomeou a servidora SUSELEI APARECIDA 
BEDIN AFFONSO, matrícula nº 125968-7, para exercer o cargo em comissão de Co-
ordenador Setorial, junto à Coordenadoria Setorial de Educação Básica, do Departa-
mento Pedagógico, da Secretaria Municipal de Educação.
Nomear a Sra. LILLIAN APARECIDA CORREIA DE MELO, RG 15.663.032, para 
exercer o cargo em comissão de Coordenador Setorial, junto à Coordenadoria Seto-
rial de Educação Básica, do Departamento Pedagógico, da Secretaria Municipal de 
Educação.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 PORTARIA N.° 90432/201  8 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, em face da Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990 e 
Decreto Municipal nº 11.552 de 01 de julho de 1994, autoriza o afastamento dos ser-
vidores abaixo relacionados, a partir de 07 de julho de 2018, pelo período de 03 (três) 
meses, para concorrerem a Cargos Eletivos nas Eleições de 2018.
Os servidores deverão oportunamente apresentar os comprovantes do registro da can-
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didatura fornecido pela Justiça Eleitoral.
A inobservância do disposto acima implicará no cancelamento do afastamento e atri-
buição de falta ao serviço
JOSE FERREIRA CAMPOS FILHO, matrícula nº 58813-0
MAYRA ROSANNA GAMA DE ARAUJO SILVA DA COSTA, matrícula nº 66088-4 

  

 PORTARIA ASSINADA PELA SENHORA SECRETÁRIA   
 PORTARIA N.° 90347/201  8 
A Senhora Secretária Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 2018/10/2364, pela presente,
 RESOLVE 
Autorizar a partir de 01/05/2018, a alteração de jornada de trabalho solicitada pela 
servidora RITA DE CASSIA CAMPAGNONE COIMBRA, matrícula nº 120039-9, 
de 30 horas semanais para 24 horas semanais.

 PORTARIA N.° 90348/201  8 
A Senhora Secretária Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 2018/10/5128, pela presente,
 RESOLVE 
Autorizar a partir de 02/04/2018, a alteração de jornada de trabalho solicitada pela 
servidora KCENIA CRISTINA KASKANLIAN, matrícula nº 106306-5, de 36 horas 
semanais para 30 horas semanais.

 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA comunica: 

  PROTOCOLO: 16/70/02763 PS 
INTERESSADO: BIOESTERIL ESTERILIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/ CPF: 71.916.043/0001-60
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO 

 PROTOCOLO: 18/07/00992 PAS 
INTERESSADO: VIVÊNCIA PSIQUIATRIA DINÂMICA E GERIATRIA LTDA 
CNPJ/ CPF: 51.914.521/0001-95
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO COM INDICAÇÃO DA NOVA ATIVIDADE NO DOCUMENTO DE LICENCIAMENTO

 PROTOCOLO: 18/07/04354 PAS 
INTERESSADO: CLÍNICA VETERINÁRIA PET SHOP 
CNPJ/ CPF: 11.761.453/0001-57
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE Nº 4807
NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO
PELO PRESENTE, FICA NOTIFICADA MIRANDA E CANTUÁRIA PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA - 
CLÍNICA VETERINÁRIA PET STOP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 11.761.453/0001-57, DE QUE NA DATA 
DE 12/07/2018 FOI INDEFERIDA A SOLICITAÇÃO DE ANULAÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA ATRA-
VÉS DO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE Nº 4807 DE 02/05/2018, REALIZADA NO PROTOCOLO 
Nº 2018/07/04354 PAS; POR NÃO HAVER ATENDIDO AO DISPOSTO NO INCISO XIII DO ARTIGO 122 
DA LEI ESTADUAL 10.083/98 C/C DECRETO ESTADUAL 40.400/95; FATO ESTE QUE TIPIFICA A OCOR-
RÊNCIA DE INFRAÇÃO SANITÁRIA. NO ENTANTO, CONSIDERANDO TRATAR-SE DE INFRATOR 
PRIMÁRIO, DE PEQUENA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 26/03/2010; E, A 
LEI COMPLEMENTAR 123/06, COMUTO O VALOR DA PENALIDADE DE MULTA DE R$ 1.028,00 (HUM 
MIL E VINTE E OITO REAIS) PARA R$ 514,00 (QUINHENTOS E QUATORZE REAIS). DESTA FORMA, O 
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA Nº 4807 DE 02/05/2018 TORNA-SE SEM EFEITO. 
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 ANA LAURA TOSI ZANATTO BORTOLLI 

 COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL 

 PORTARIA Nº 09 DE 04 DE JULHO DE 2018   
 Institui Comissão gestora multidisciplinar, que tem como fi nalidade estabelecer di-
retrizes para a elaboração e implementação de um plano de prevenção de riscos de 
acidentes com materiais perfuro cortantes com probabilidade de exposição a agentes 
biológicos, visando à proteção, segurança e saúde dos trabalhadores dos serviços de 
saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde 
em geral.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS, no uso das atri-
buições, RESOLVE:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, 
Comissão Gestora Multidisciplinar, com a fi nalidade de estabelecer diretrizes para 
a elaboração e implementação de um plano de prevenção de riscos de acidentes com 
materiais perfuro cortantes com probabilidade de exposição a agentes biológicos, vi-
sando à proteção, segurança e saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem 
como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.
Art. 2º A Comissão Gestora tem como objetivo reduzir riscos de acidentes com ma-
teriais perfuro cortantes, com probabilidade de exposição a agentes biológicos, por 
meio da elaboração, implementação e atualização de plano de prevenção de riscos de 
acidentes com materiais perfuro cortante. 
Art. 3º Compete a Comissão Gestora estabelecer diretrizes para a elaboração e im-
plementação de um plano de prevenção de riscos de acidentes com materiais perfuro 
cortantes com probabilidade de exposição a agentes biológicos, visando a proteção, 
segurança e saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que 
exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.
§ 1º Entende-se por serviço de saúde qualquer edifi cação destinada à prestação de 
assistência à saúde da população, e todas as ações de promoção, recuperação, assistên-
cia, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade.
§ 2º Materiais perfuro cortantes são aqueles utilizados na assistência à saúde que têm 
ponta ou gume, ou que possam perfurar ou cortar.
§ 3º - O dispositivo de segurança é um item integrado a um conjunto do qual faça parte 
o elemento perfuro cortante ou uma tecnologia capaz de reduzir o risco de acidente, 
seja qual for o mecanismo de ativação do mesmo.
Art. 4º A Comissão Gestora será constituída, pelos seguintes membros:
I - Pela Secretaria Municipal de Saúde: 
Andrea Paula Bruno Von Zuben - Matrícula 101899-0
Eduardo de Sant Anna Vitor - Matrícula 35677-8
Ilione de Cassia Pinto - Matrícula 99472-3
Marcio Vieira Carvalho - Matrícula 122503-0
Rosana Aparecida Garcia - Matrícula 34316-1
Alessandra Márcia Vaz de Lima Chiste Silva - 58821-0
Valeria Correia De Almeida - Matrícula 36192-5
Mírian Pedrollo Silvestre - Matrícula 98481-3 
Vera Lucia Verdu - Matrícula 98957-6
William Hyppolito Ferreira - Matrícula 36017-1

II - Pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos 
Daniel Taima Costa - Matrícula 132559-0
Gustavo De Freitas Correa - Matricula 126733-7
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 Campinas, 04 de julho de 2018 
 DR. CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 PORTARIA 040/2018 - GS/SMCASP 
 Concessão de Medalha e Diploma de "Honra ao Mérito". 

 Em conformidade com a portaria 002/2014, de 17/01/2014, em seu artigo 1º, parágra-
fos 1º e 2º, o Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança 
Pública, no uso das atribuições de seu cargo, conferidas pela Lei Municipal nº 8.824 
de 30 de Abril de 1996, Resolve:
Conceder Medalha e Diploma de "Honra ao Mérito" para a ocorrência de maior  des-
taque  no período compreendido de  01 de julho de 2017 à 30 de junho de 2018,  aos 
Guardas Municipais:
GM 3ª Classe - Christopher Alan Tuckmantel, matrícula 129.282-0;
GM 3ª Classe - Guilherme Augusto da Costa Pires, matrícula 129.224-2;
GM 3ª Classe - Hualace Duarte de Souza, matrícula 129.252-8.
Publique-se.
 

 Campinas, 28 de junho de 2018 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 
  

 REF. PROTOCOLADO: 2017/215/9 
 MANDADO DE INTIMAÇÃO  

A Presidente da Comissão Processante Permanente da Corregedoria da Guarda Mu-
nicipal de Campinas, designada pela  Portaria nº 03/2018 GS/SMCASP  do Secretá-
rio Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, conforme dispõe 
o artigo 24 da lei 13.351/2008, Intima V.S.ª  Dr. André Luiz Fortuna OAB 230.922 
com escritório em Rua Cherubim Santarém, 70, Centro - Campinas/SP - CEP 
13.013-051  a comparecer à audiência de Instrução a ser realizada no  dia 02/08/2018 
com início às 09h:00m  na sede da referida Comissão situada na Corregedoria da 
Guarda Municipal localizado na Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na ci-
dade de Campinas/SP, para acompanhar o depoimento das testemunhas arroladas pela 
Comissão Processante e pela Defesa onde fi gura como processado(a) o(a)  servidor(a) 
matrícula 29.370-9,  lotado (a) na Guarda Municipal de Campinas da Secretaria Mu-
nicipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública nos autos do  Processo Ad-
ministrativo nº 22/2017 CGMC instaurada pela Portaria nº 38/2017 SMCASP. 
 Obs.: Deverá V.Sa. providenciar o comparecimento do sindicado no ato acima.   

 Campinas, 12 de julho de 2018 
 LUCI APARECIDA SOLCIA 
 Presidente da Comissão Processante 

  

 REF. PROTOCOLADO: 2017/215/9 
 MANDADO DE INTIMAÇÃO  

A Presidente da Comissão Processante Permanente da Corregedoria da Guarda Mu-
nicipal de Campinas, designada pela  Portaria nº 03/2018 GS/SMCASP  do Secretá-
rio Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, conforme dispõe o 
artigo 24 da lei 13.351/2008, Intima V.S.ª  Dr. Luís Ricardo Bernardes dos Santos 
OAB 175.761 com escritório em Av. Francisco Glicério nº 297 - sala 74, Cen-
tro - Campinas/SP - CEP 13.026-501  a comparecer à audiência de Instrução a ser 
realizada no  dia 02/08/2018 com início às 09h:00m  na sede da referida Comissão 
situada na Corregedoria da Guarda Municipal localizado na Avenida Monte Castelo, 
575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP, para acompanhar o depoimento das 
testemunhas arroladas pela Comissão Processante e pela Defesa onde fi gura como 
processado(a) o(a)  servidor(a) matrícula 29.370-9,  lotado (a) na Guarda Munici-
pal de Campinas da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança 
Pública nos autos do  Processo Administrativo nº 22/2017 CGMC instaurada pela 
Portaria nº 38/2017 SMCASP. 
 Obs.: Deverá V.Sa. providenciar o comparecimento da denunciante no ato acima. 
 

 Campinas, 12 de julho de 2018 
 LUCI APARECIDA SOLCIA 
 Presidente da Comissão Processante 

  

 PORTARIA 041/2018 - GS/SMCASP 
 Concessão de Diploma "Amigos da Guarda" 

 O Ilmo. Sr. Secretário de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, no uso das atri-
buições de seu cargo, conferidas pela Lei Municipal nº 8.824 de 30 de Abril de 1996, torna 
pública a Relação de Diplomas de "Amigos da Guarda" concedidos em 16/07/2018 às se-
guintes autoridades e colaboradores da Sociedade Civil, em conformidade com a Portaria 
001/2014, de 17/01/2014.
 Adalberto dos Santos Pereira Júnior  - Investigador de Polícia 2ª Seccional 
 Adelino da Ponte  - Proprietário da Panifi cadora Nico
 Anderson Oliveira  - Engenheiro da Companhia de Habitação de Campinas - COHAB 
 Arly de Lara Romêo  - Presidente da SANASA
 Deuci Fátima Soares  - Diretora da Escola Paulista de Formação de Vigilantes
 Major PM Fagner Alexandre Pompiani -  Cmte. Interino do 1ºBAEP 
 João Augusto Moliane  -  Presidente do Sindicato das Indústrias de Panifi cação - SIPAC 
 Cel. José Ricardo Trevisan Arantes -   Cmte. do CPI-2 / Campinas  
 Laszlo Peter Urmenyi   -   Proprietário da Hyperbyte Informática 
 Gen. Luís Cláudio de Mattos Bastos  -  Cmte. da 11ª Brigada de Infantaria Leve - BIL / 
Campinas  
 Luiz Fernando Abacherly   -   Proprietário do Sítio São José 
 Messias Correa  -  Proprietário da Unicursos 
 Osvaldo José Gonçalves  -  Proprietário do Espaço Mineirinho Eventos 
 Pedro Leone Luporini dos Santos  -  Secretário Municipal de Infraestrutura 
 Raul Reis -   Agente de Contenção da Companhia de Habitação de Campinas - COHAB 
 Rodrigo Gilberto Pietrobom -   Proprietário do Stand Sport Pantboll 
  Cel. Samuel Sidney Freitas de Moraes -   Chefe do Serviço de Fiscalização de Produtos 
Controlados do Exército 
 Sociedade Cultural Teatro Sia Santa -   Sia Santa  
 Wander de Oliveira Villalba -   Presidente das Centrais de Abastecimento de Campinas - 
CEASA  
 Wilson Domingos Dias  -  Maestro da Banda GMC 
Publique-se.  

 Campinas, 12 de julho de 2018 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 
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 PORTARIA Nº 36/2018 SMCASP    
O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 
1.399/55,  
RESOLVE 
Determinar a instauração de  SINDICÂNCIA PREPARATÓRIA Nº 25/2018 CGMC 
 para a regular apuração dos fatos narrados no protocolado  2018/215/380 .
 

 Campinas, 11 de julho de 2018 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 Secretário de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 
  

 PORTARIA Nº 37/2018 SMCASP   
 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 
1.399/55,
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas, e tendo 
em vista o contido no Processo Administrativo Disciplinar n°40/2016CGMC  nos 
autos do Protocolado  2015/215/515 ,em especial levando em conta a sugestão da Co-
missão Processante de fl s. 172 a 176 e à manifestação do Senhor Corregedor da Guarda 
Municipal de Campinas de fl s. 177 a 179 dos autos, com fulcro no artigo 50, inciso 
III, letra "e" da Lei Municipal no. 13.351/08, como já decidido às fl s. 181 dos autos, 
dar publicidade da aplicação da pena de  REPREENSÃO  aos servidores matrículas nº.  
129.169-6 e 129.255-2 , por violação ao disposto no artigo 184 da Lei Municipal no 
1.399/55 c/c o artigo 2º - incisos XXXI e XXXII da Portaria nº. 001/99 GS/SMCASP.
 Estando as partes, seus advogados e os interessados intimados e cientificados da 
r. decisão, a partir da publicação, em especial o Dr(a). André Luiz de Olivei-
ra - OAB/SP nº. 255.688, André Luiz Fortuna - OAB/SP nº. 230.922, Mauricio 
Takashi Nakashima - OAB/SP nº. 400164.  

 Campinas, 11 de julho de 2018 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 Secretário de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 

 PORTARIA Nº 40/2018 SMCASP   
 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 
1.399/55,
 Em observância ao artigo 149 da lei Orgânica do Município de Campinas, e ten-
do em vista o contido no Protocolado 2016/215/1118 , em especial levando em conta 
o relatório da Comissão Processante de fl s. 84 a 89 e a manifestação do Sr. Corregedor 
da Guarda Municipal de Campinas às fl s. 95 a 97 dos autos, com fulcro no artigo 
50 - inciso III, letra “a” da Lei Municipal 13.351/08, como já decidido às fl s. 98 dos 
autos, dar publicidade da  ABSOLVIÇÃO  do(a) servidor(a) matrícula  34.338-2,  ob-
servando-se a  recomendação  de fl s. 96, com o consequente  arquivamento  dos autos.
 Estando as partes, seus advogados e os interessados intimados e cientificados da 
r. decisão, a partir da publicação, em especial o Dr(a). Lúcia Avary de Campos - 
OAB/SP nº. 126.124.  

 Campinas, 11 de julho de 2018 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 Secretário de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EDITAL - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR   
 Protocolo: 2018/10/25.617 - Requerente: Rosa Maria Rodrigues Urbano.
Diante da análise efetuada, INDEFIRO, com base no artigo 5º e § 2º do Decreto 
Municipal 18.050, de 01 de Agosto de 2013, o pedido de Certidão de Inteiro Teor do 
Protocolado n.º 2016/156/441, posto que não foi comprovada a propriedade do imóvel 
pela requerente.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 LAÉRCIO CLAUDINEI AGUIAR 

 Respondendo pelo Departamento Administrativo e Financeiro/SMSP 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA DE PAGAMENTO 
POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - CDPSA 

 CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DE JULHO DE 2018   
CONVOCAMOS  os senhores(as) Conselheiros(as) titulares e suplentes para reunião 
ordinária, que acontecerá às 14h do dia 20 de julho de 2018 (sexta-feira), no Plena-
rinho (2º andar - Sala 03), na Prefeitura Municipal de Campinas, sito à Av. Anchieta, 
no200, Campinas/SP, oportunidade em que será deliberada a seguinte ordem do dia:
1) Aprovação da Ata da Reunião anterior;
2) Cadastro e Seleção de Propriedades Rurais inscritas no PSA Água;
3) Apresentação de documentos/projetos/enquadramentos dos Provedores de Serviços 
Ambientais selecionados.
 

 13 de julho de 2018 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Presidente do Conselho Diretor do PSA 
  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
  Protocolo:   201  7  /10/2  3  .3  24 
 Auto   de   Infração   Imposição   de   Penalidade   de   Advertência   n°  42  /201  8 
 Autuado:  Alísio Pontes Júnior 
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o CANCELAMENTO do Auto de Infração Imposição Pena-
lidade de Multa citado por deferimento do recurso.
 

 Campinas, 12 de julho de 2018 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES 

 Coordenadora de Fiscalização Ambiental - Matrícula 122.994-0 
  

 CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATAÇÃO   
  Protocolo:   201  8  /10/  3.839 
 Interessado:    Clube Campineiro de Regatas e Natação 

A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna pública a emissão do boleto nº151.863.158 ,  referente ao Auto de In-
fração Imposição Penalidade de Multa n° 33/2018.
O boleto será enviado via correios. Na impossibilidade de recebimento entrar em con-
tato com a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental para retirada da segunda via. 
Agendar pelo telefone (19) 2116-0419. 

 Campinas, 12 de julho de 2018 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES 

 Coordenadora de Fiscalização Ambiental - Matrícula 122.994-0 
  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
  Protocolo: 2018/10/22.955 
 Interessado: Fundação José Pedro de Oliveira 
 Autuado: Usina Açucareira Ester S/A 
 Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa n° 96/2018 
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa citado por 
queimada, com a seguinte redação:
"Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013 a penalidade de multa no valor de 160.000 UFIC.
Além da penalidade ora imposta, esta Secretaria convocará o infrator em momento 
oportuno para fi rmar Termo de Ajustamento de Conduta - TAC para reparação do 
dano causado. 
Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 49/2013 o infrator poderá interpor 
recurso administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do re-
cebimento desta notifi cação ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município na 
impossibilidade de recebimento.
Após o prazo recursal, nos termos do artigo 150, §1° do Decreto Municipal 
n°18.705/2015, será emitido boleto para pagamento com valor correspondente a 60% 
do valor integral da penalidade ora imposta, sendo o restante (40%) cobrado posterior-
mente caso haja o descumprimento do TAC.
 

 Campinas, 12 de julho de 2018 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES 

 Coordenadora de Fiscalização Ambiental - Matrícula 122.994-0 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação: 2018000576 
Empreendimento: Pessagno Participações Imobiliárias Ltda.  
Favor apresentar os seguintes documentos no prazo de 20 dias, após publicação:
1. Projeto Básico Aprovado pela Secretaria de Urbanismo, com todas as folhas;
2. Projeto aprovado de drenagem;
3. ART do responsável pela elaboração do PCMAO e PGRS;
4. Projeto de drenagem provisória.
Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável através do e-mail ariane.furlanes@campinas.sp.gov.br 
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 ARIANE FURLANES DA SILVA 

 ENGENHEIRA AMBIENTAL 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Prot.: LAO 2018000585 
 Interessado: Serviços Técnicos Gerais 
Para continuidade da análise do licenciamento ambiental desta solicitação são necessários 
os seguintes documentos, a serem anexados no sistema online, no prazo de 20 (vinte) dias:
1. Apresentar PGRS, exigência técnica nº 1 da LP/LI nº199/2016-II;
2. Apresentar Plano de encerramento do Cemitério, exigência técnica nº 4 da LP/LI 
nº199/2016-II;  
Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com Técnico. 
Fone 2116-0104
Atendimento de 3ª e 5ª feira - período da tarde.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 FERNANDO GONÇALVES DE MARTINO 

 Engenheiro Ambiental 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL   
 
De acordo com o estabelecido no artigo 4º da Lei Federal nº 10.650/2003, que dispõe 
sobre o acesso público aos dados e informações ambientais existentes nos órgãos e 
entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, a Lei 
Complementar nº 49/2013 e o Decreto Municipal nº 18.705/ 2015, que versam sobre 
o licenciamento ambiental em âmbito local, informamos as relações de solicitações 
e de documentos emitidos pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e do 
Desenvolvimento Sustentável entre os dias de 10 e 13 de julho de 2018.

DOCUMENTOS EMITIDOS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 
VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 10/07 A 13/07 DE 2018

ATZ = AUTORIZAÇÃO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO / 
CDL = CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / SG = SUPORTE GEOLÓGICO / TCA = TER-

MO DE COMPROMISSO AMBIENTAL / TI =TERMO DE INDEFERIMENTO / TR=TERMO DE RECEBIMEN-
TO / TECA= TERMO DE ENCERRAMENTO DE COMPROMISSO AMBIENTAL

ANE-
XO

Nº PRO-
TOCOLO

DOCU-
MENTO 

EMITIDO
REQUERENTE

EMPREENDIMEN-
TO OU OBRA OU 

ATIVIDADE
ENDEREÇO VALIDA-

DE

I 2018000497 CDL 
71/2017-I

PAULO SERGIO DE 
SALLES GOMES

CONSTRUÇÃO 
RESIDENCIAL 

RUA GIUSEPPE M. 
SCOLFARO, 371 - GL 

12B, QT 30007

I 2018000497
CDL 

72/2018-I-
-RET

PAULO SERGIO DE 
SALLES GOMES

CONSTRUÇÃO 
RESIDENCIAL 

RUA GIUSEPPE M. 
SCOLFARO, 371 - GL 

12B, QT 30007
 07/05/2021

I 2018000039 LI 73/2018-I CONGREGAÇÃO 
CRISTÃ NO BRASIL

CONSTRUÇÃO 
INSTITUCIONAL

RUA ESPANHA, 548 - 
VILA ROSSI BORGHI 

E SIQUEIRA
 07/11/2020

I 2018000536 CDL 
74/2018-I

CELIA LADEIA 
LISBOA

CONSTRUÇÃO 
HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR 

HORIZONTAL

RUA AFRÂNIO PEI-
XOTO, 855 - COND 
FAZ TAQUARAL

II 2018000204 LI 47/2018-II
SOL INVEST EM-

PREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES

BARRAMENTO DE 
CONTENÇÃO DE 

CHEIA
RUA BARTIRA, S/N - 

VILA IPÊ  13/07/2020

III 2017000988
TCA 

137/2018-III-
-RET

EMPRESA DE 
MELHORAMENTO 

FIGUEIRA GRANDE 
LIMITADA

CORTE DE ÁRVORES 
ISOLADAS

RUA DOUTOR 
ANTÔNIO DE SOUZA 

CAMPOS, 201 - 
CAMBUÍ
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III 2018000415
TCA 

138/2018-III-
-RET

CLUBE SEMANAL 
DE CULTURA AR-

TÍSTICA
CORTE DE ÁRVORES 

ISOLADAS
ROD HEITOR 

PENTEADO KM 06, 
SOUSAS

 2017000445 ATZ 
139/2018-III

DANIEL BASSO 
REDAELLI

CORTE DE ÁRVORES 
ISOLADAS

RUA LIDIO LEONE, 
S/N - MORADA DAS 

NASCENTES
 07/12/2020

III 2017000329 ATZ 
140/2018-III

SOL INVEST EM-
PREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES

CORTE DE ÁRVORES 
ISOLADAS E INTER-

VENÇÃO EM APP
RUA BARTIRA, S/N - 

VILA IPÊ  03/12/2020

III 2017001045 TCA 
141/2018-III

SOUZA RAMOS 
COMÉRCIO E IMPOR-

TAÇÃO

CORTE DE ÁRVORES 
ISOLADAS E COM-

PENSAÇÃO

AVENIDA JOHN 
BOYD DUNLOP, 

552 - CHÁCARAS DA 
REPÚBLICA

IV 2018000335 RLO 
138/2018-IV M. DIAS BARBOSA

FABRICAÇÃO DE 
MÁQUINAS E EQUI-
PAMENTOS PARA A 

AGRICULTURA

RUA SEBASTIÃO 
PEDRO FRANCES-

CHINI, 86 - PARQUE 
VIA NORTE

 07/10/2022

IV 2018000492 ETM 
139/2018-IV

TOTALICA AMBIEN-
TAL LUBRIFICAN-
TES E SOLUÇÕES 

INDUSTRIAIS

DEPÓSITOS DE MER-
CADORIAS PARA 

TERCEIROS

RUA FERNANDO BA-
RON, 580 - RECANTO 

FORTUNA
 07/11/2020

IV 2018000188 LP/LI 
140/2018-IV

VIRGON INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO

SERVIÇOS DE 
USINAGEM, TRONE-

ARIA E SOLDA

RUA FERNÃO POM-
PÊO DE CAMARGO, 
1704 - JARDIM DO 

TREVO
 07/12/2020

ENTRADAS DE PROTOCOLADOS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DO VERDE, 
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 10/07 A 13/07/2018

ATZ = AUTORIZAÇÃO / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO /

CDL= CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL/ LE= 
LICENÇA ESPECÍFICA/ CVA= CERTIFICADO DE VIABILIDADE AMBIENTAL/ CRA= CERTIFICADO DE REGU-

LARIZAÇÃO AMBIENTAL /TR = TERMO DE RECEBIMENTO

Nº SOLICI-
TAÇÃO

DATA DE 
ENTRADA 

ANE-
XO

SOLICI-
TAÇÃO REQUERENTE

EMPREENDIMEN-
TO, OBRA OU 
ATIVIDADE

ENDEREÇO

2018000561  10/07/2018 III ATZ LUCIANA TOGEIRO 
DE AKMEIDA

FRAGMENTO DE 
VEGETAÇÃO

RUA ARISTIDES 
LOBO, S/N - CIDADE 

UNIVERSITÁRIA

2018000535  11/07/2018 IV LP/LI/LO M. DIAS BARBOSA

FABRICAÇÃO DE 
MAQUINAS E EQUI-

PAMENTOS PARA 
AGRICULTURA E 

PECUÁRIAS

RUA SEBASTIÃO 
PEDRO FRANCES-

CHINI, 86 - PARQUE 
VIA NORTE

2018000576  11/07/2018 I LI
PESSAGNO PARTICI-
PAÇÕES IMOBILIÁ-

RIAS LTDA.

CONSTRUÇÃO RESI-
DENCIAL MULTIFA-
MILIAR VERTICAL 

- HCSE3

AVENIDA BARÃO 
DE ITAPURA, 106 - 

BOTAFOGO

2018000566  12/07/2018 IV LO
BERTOLDO GOMES 

MARCENARIA E 
CARPINTARIA LTDA 

FABRICAÇÃO 
DE MÓVEIS COM 

PREDOMINÂNCIA DE 
MADEIRA

AVENIDA SANTA 
IZABEL, 1810 - VILA 

SANTA IZABEL

2018000585  13/07/2018 II LO SERVIÇOS TÉCNICOS 
GERAIS

REGULARIZAÇÃO 
CEMITÉRIO DE 

SOUSAS

AVENIDA DONA JÚ-
LIA CONCEIÇÃO AL-
VES, 001 - CONJUNTO 
HABITACIONAL VILA 
SANTANA - SOUSAS

 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 ROGÉRIO MENEZES  

 SECRETÁRIO DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE 
CAMPINAS - CONGEAPA 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE 
ENTIDADES INTERESSADAS EM COMPOR O CONSELHO 

GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE 
CAMPINAS - CONGEAPA BIÊNIO AGOSTO DE 2018 A 

AGOSTO DE 2020 
 "ERRATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 04/07/2018." 

 O Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental de Campinas, no uso de suas atri-
buições legais, e de acordo com o Decreto Municipal nº 14.102/2002 que aprovou o 
Regimento Interno do CONGEAPA, CONVOCA as Entidades constantes nos itens II e 
III do Artigo 3º Decreto Municipal nº 18.229 de 16 de janeiro de 2014, a se inscreverem 
para a Assembleia de eleição do CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL DE CAMPINAS, para o Biênio de agosto de 2018 a agosto de 2020.

  DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO  
As entidades interessadas deverão se inscrever  no período de 02 de julho a 03 de 
agosto de 2018,  protocolizando os documentos elencados abaixo endereçado à Secre-
taria Executiva do Congeapa, no Protocolo Geral, Av. Anchieta, nº 200, térreo, Paço 
Municipal, Campinas/SP.
- Cópia simples do estatuto registrado em cartório, ou da assembleia geral que instituiu 
a entidade também com o respectivo registro em cartório; 
- Cópia simples da ata da assembleia geral que elegeu a diretoria atual com duração de 
mandato com o respectivo registro em cartório; 
- Carta da entidade digitada com o nome completo dos três membros indicados (um 
titular e dois suplentes), com documento comprobatório de vínculo dos mesmos com 
a entidade e informações pessoais: telefone (fi xo e celular), endereço completo, e-mail 
e número do RG.
- Indicação da vaga a que a entidade está se candidatando.

  SEGMENTOS  
 Segundo Setor: representado por organizações representativas da população re-
sidente, da população tradicional e dos proprietários de imóveis no interior da 
Unidade de Conservação, com as seguintes vagas: 
a) 2 entidades da área urbana da AR-14;
b) 2 entidades da área urbana do Distrito de Sousas;
c) 1 entidade da área urbana do Distrito de Joaquim Egídio;
d) 1 entidade da área rural da AR-14;
e) 1 entidade da área rural do Distrito de Sousas;
f) 2 entidades da área rural do Distrito de Joaquim Egídio.
 Terceiro Setor: representado por organizações da sociedade civil, comunidade 
técnica e/ou científica, organizações não governamentais ambientalistas, priori-
tariamente com atuação na Unidade de Conservação, com as seguintes vagas: 
a) 1 entidade representante de associações comerciais e de serviços da gastronomia, 
ecoturismo, cultura, artesanato e afi ns;
b) 1 entidade representante dos produtores rurais associados em cooperativas, sindica-
tos, entidades e associações (sociedades organizadas) com prioridade para produção 

orgânica;
c) 2 entidades representantes de universidades e faculdades públicas e privadas com 
cursos na área ambiental, prioritariamente com atuação comprovada na Unidade de 
Conservação
d) 2 entidades representantes de entidades técnico-científi cas;
e) 3 entidades representantes de organizações não-governamentais ambientalistas, 
prioritariamente com atuação comprovada de no mínimo 2 (dois) anos na Unidade 
de Conservação.

  CRONOGRAMA

  

DATA ATIVIDADES
* Publicação do Edital no  Diário Oficial do Município
* Início do prazo de inscrição das Entidades
* Fim do prazo de inscrição das Entidades
* Início da análise dos protocolos pela Comissão Eleitoral
* Publicação das Entidades Deferidas e Indeferidas pela Comissão
Eleitoral com justificativa no caso de indeferimento
* Início do prazo de apresentação de recurso no caso das Entidades
Indeferidas
* Fim de prazo para apresentação de recurso pelas Entidades Indeferidas
* Início da análise dos recursos pela Comissão Eleitoral
* Publicação do resultado dos recursos Deferidos e Indeferidos, com 
justificativa no caso de Indeferimento
* Convocação da Assembleia de Eleição das Entidades aptas a participar
do processo eleitoral

28/08/2018
* Assembleia de Eleição das Entidades que comporão o CONGEAPA
biênio 2018-2020

03/09/2018 * Publicação das Entidades Eleitas
* Reunião Ordinária -  Posse dos Conselheiros para o Biênio 2018-2020
* Reunião Extraordinária - Eleição da mesa Diretora do CONGEAPA

02/07/2018

03/08/2018

13/08/2018

17/08/2018

22/08/2018

25/09/2018

 Nota:  As entidades inscritas no período supra citado concorrerão entre seus pares somente 
com as inscritas neste período.
 Dúvidas e esclarecimentos (19) 2116-0659 
 congeapa@campinas.sp.gov.br 
 

 Campinas, 02 de julho de 2018 
 RAFAEL DUARTE MOYA 

 Presidente do CONGEAPA 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 Decreto 18050 / 2013 

 De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de nº 2018/25/2372 nos 
termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal nº 18.050 de01 de agostode 2013, 
autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do protocolo 2015/25/3281, formulado pelo (a) Sr./
(Srª) ALEXANDRE DE OLIVEIRA E SILVA . O requerente deverá retirar a certidão requi-
sitada no Setor de Expediente do Camprev

De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de 
nº 2018/25/2341 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal nº 18.050 
de01 de agostode 2013, autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do protocolo 2010
//14/00882, formulado pelo (a) Sr./(Srª) ANTONIO BENEDITO DE ALCANTARA . O 
requerente deverá retirar a certidão requisitada no Setor de Expediente do Camprev

De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de nº 2018/25/2337 nos 
termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal nº 18.050 de01 de agostode 2013, 
autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do protocolo 2017/25/3276, formulado pelo (a) Sr./
(Srª) ROBERTO CARLOS TADEU RODRIGUES . O requerente deverá retirar a certidão 
requisitada no Setor de Expediente do Camprev

De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de 
nº 2018/25/2340 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal 
nº 18.050 de01 de agostode 2013, autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do 
protocolo 2018/25/263, formulado pelo (a) Sr./(Srª) BEATRIZ VIANA DIAS PEREIRA . 
O requerente deverá retirar a certidão requisitada no Setor de Expediente do Camprev

De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de nº 2018/25/2327 nos 
termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal nº 18.050 de01 de agostode 2013, 
autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do protocolo 2011/25/3887, formulado pelo (a) Sr./
(Srª) ROSEMEIRE GONÇALVES DE OLIVEIRA . O requerente deverá retirar a certidão 
requisitada no Setor de Expediente do Camprev
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 MARIA CRISTINA DE CAMPOS PAIVA 

 DIRETORA ADMINISTRATIVA 

 PORTARIA CAMPREV Nº 14/2018   
 O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Social do Município - CAMPREV, 
no uso de suas atribuições, especialmente as dispostas na Lei Complementar nº 10, de 
30 de junho de 2004, RESOLVE: 
- Designar o servidor Marionaldo Fernandes Maciel, matrícula nº 1006, Diretor Pre-
sidente do Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV, 
para responder interinamente e cumulativamente pela Diretoria Administrativa do 
Instituto, durante férias regulamentares da servidora Maria Cristina de Campos Paiva, 
matrícula nº 1001, no período de16/07/2018a30/07/2018.
A presente designação não acarretará despesas para o CAMPREV.
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 DIRETOR PRESIDENTE 
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 PORTARIA CAMPREV Nº 15/2018   
 O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Campinas 
- CAMPREV, no uso de suas atribuições, especialmente as dispostas na Lei Comple-
mentar nº 10, de 30 de junho de 2004 e de acordo com a Lei Complementar nº 58 de 
09 de janeiro de 2014, RESOLVE: 
- Exonerar a pedido, a partir de 02/07/2018, a servidora Júlia Namy Borges Sato 
Myauti, matrícula nº 39, do cargo de Técnico em Contabilidade junto ao Instituto de 
Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV. 
 

 Campinas, 13 de julho de 2018 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 DIRETOR PRESIDENTE 

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI - HMMG 

 RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E 
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

 (substitui publicação em Diário Ofi cial do Município de Campinas do dia 
03 de julho, folha 23) 

  CARTA CONVITE Nº 07/2018 
 PROCESSO Nº 610/2018 
 OBJETO:  Contratação de empresa especializada para realizar recarga de extintores 
de incêndio portáteis e testes hidrostáticos.  
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, nas observações 
feitas pela Comissão Permanente de Licitações, pela área técnica solicitante e Asses-
soria Jurídica, ora partes integrantes da presente decisão,  resolvo HOMOLOGAR  a 
licitação em epigrafe ,  bem como  ADJUDICAR  e  AUTORIZAR  a despesa a favor da 
Empresa  Fávero e Esteves Equipamentos de Segurança LTDA. - EPP  para o objeto 
deste protocolado no valor total de  R$ 4.527,50  (Quatro mil, quinhentos e vinte e sete 
reais e cinqüenta centavos).
 

 Campinas, 11 de julho de 2018 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

 Diretor-Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA 

 HOMOLOGAÇÃO   
  PREGÃO ELETRÔNICO N. 2018/103  - Objeto:  prestação de serviços para instala-
ção do novo padrão de entrada do CRD taquaral, com fornecimento de mão-de-obra, 
materiais e equipamentos .  Comunicamos a homologação do objeto do pregão pelo 
preço total à empresa:  TOP POWER ENGENHARIA LTDA. Lote 1: R$ 54.900,00, 
pelo período de 04 (quatro) meses.
 PREGÃO ELETRÔNICO N. 2018/65  - Objeto:  prestação de serviços especializados 
de inspeção, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de proteção catódica 
da SANASA.Comunicamos a homologação do objeto do pregão pelo preço total à 
empresa: MAAS ENGENHARIA & PROTEÇÃO CATÓDICA EIRELI. Lote 1: R$ 
499.500,00, pelo período de 12 (doze) meses.  
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES    
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão Eletrônico n. 154/2018  - Objeto: aquisição de guindaste hidráulico veicular 
completo, construção tipo canivete, com cesto aéreo, instalado e montado em cami-
nhão novo, zero quilômetro, com carroceria metálica, também fornecido pela contra-
tada. Recebimento das propostas até às 8h do dia 01/08/2018 e início da disputa de 
preços dia 01/08/2018 às 9h. A informação dos dados para acesso e o edital poderão 
ser obtidos nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br ou na Gerência 

de Compras e Licitações das 8h às 12h e 14h às 17h.     
 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA 

PRÉVIA 
 Protocolo Interno nº 21.684/2013 - Contrato nº 01/2014 

 A Câmara Municipal de Campinas, neste ato representada pela Central de Contratos e Con-
vênios, vem NOTIFICAR  COLT SERVIÇOS LTDA , CNPJ nº 04.081.577/0001-26, para 
que apresente  DEFESA PRÉVIA ,  no prazo de 05 (cinco) dias úteis,   IMPRETERIVEL-
MENTE  , contados d  a publicação desta notificação , acerca da pendência elencada abai-
xo,  sob pena de aplicação das penalidades .
Pendência: Ausência de Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas quando da apresentação 
das Notas de Locação nºs 216, 217 e 218.
O documento deverá ser encaminhado à Câmara Municipal de Campinas, aos cuidados da 
Central de Contratos e Convênios, na Avenida da Saudade, nº 1.004, Ponte Preta, Campinas-
-SP, CEP: 13.041-670.
 

 Campinas, 12 de julho de 2018 
 JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES 

 Chefe da Central de Contratos e Convênios 
  

 PUBLICAÇÃO DE PORTARIA DA MESA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2017/2018   

  PORTARIA DA MESA Nº 147/2018 
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições nos termos 
do artigo 24, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Campinas,
 RESOLVE :
 I  - Instaurar Sindicância Administrativa Investigatória para apurar objeto expresso no Pro-
tocolo Interno nº 26.169/2018.
 II  - Os trabalhos da sindicância ora instaurada serão conduzidos pela Comissão Permanente 
de Sindicância, designada pela Portaria da Mesa nº 82/2017, publicada no Diário Ofi cial do 
Município de Campinas em 18 de maio de 2017.
 III  - A Comissão Permanente de Sindicância terá o prazo de sessenta dias para concluir o 
processo, contados da publicação desta Portaria.
 IV  - Autue-se o expediente, instruído com cópia da publicação desta Portaria e da Portaria 
da Mesa nº 82/2017 e, em seguida, encaminhe-se o processo à Comissão Permanente de 
Sindicância.
 V  - Publique-se. Cumpra-se.

Campinas, 11 de julho de 2018.
 

 RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI 
 PRESIDENTE 

 ELIAS HERNANE AZEVEDO 
 1º SECRETÁRIO 

 FILIPE BATISTA MARCHESI 
 2º SECRETÁRIO 

 ADITAMENTO Nº 1 AO CONTRATO Nº 19/2017   
 Protocolo Interno n.º 24.911/2016 - Pregão Presencial nº 09/2017 - Contratante: Câ-
mara Municipal de Campinas - Contratada: TROUPE PRODUÇOESLTDA - EPP - 
CNPJ: 66.106.600/0001-47 - Objeto: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE 
OPERAÇAO DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE CAMPINAS - Valor: R$ 318.240,00 (trezentos e dezoito mil, duzentos e quarenta 
reais) - Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, de 03 de julho de 
2018 a 03 de julho de 2019 - Fundamento legal: Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/02 e Lei 
Complementar nº 123/2006 - Assinatura: 03/07/2018.
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