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2 - D!ário Oficiál do Município _ Cam as, _quinta-feira, 09 de março de 1995 

ATOS D'O PO-DER PÚBLICO 

- ' 
LEI ~· 8.3_00 DE 08 DE, MARÇO DE 199:r -

· Artigo 1° - _ficam declaradas de. utilidade públiça. · a fim de serem 
desapropriadas, _por via administrativa ou judicial, áreas pertencentes ao 
quarteirão 3.292 do Cadastro Muilicipal, neccssârias à abertura da Avcni<;la An~. 
Be~triz Bierrembach, de propriedade de ABILIO _ DOS SANTOS LOTE, a 
saber: · -

:- 1 -- Parte do lote '01, localizado na quadra 44,:quarteirão 3.292 do 'ca~astro 
Dispõe Sobre a Contriquição Previdenciária. do_ Ocupan.te de Municipal, loteamento Jardim do lago Continuação, com área de 904,00m e as 

_Cargo de Provimei?to em Comissão, Não Jntegra/1te do Quadro de seguintes medidas: 15,48m ónde confronta conr a Rua da Sociedade~ l l,30m 
- em curva de concordância entre os alinhamentos· da Rua da Sociedade e da 

- S.ervidores des(a-P!:_efei~ura e Dá Outras Providências. . Avenida Ana Beatriz -Bicrrcmbach~ '62,80m cm curva óndc confrónta -cõm a 
A Câmara. M~micipal aprovou e cu, Prefeito- do Município de Campii1~s, _ Avenida Ana Beatriz Bierrembach; 9,0_0m onde confronta com parte do lote 02 
sanciono e promulgo a següinte lei: · do mesmo quarteirão~ ~3,32m em curva mais 7,ÇOm mais l 5,46m cm cu~a 
_Artigo 1° - O ocupante do cargo de pro;iinento cm comissão, não integrante do onde confronta con'l__,o rcnian.csccntc do ~~te. . _ _ _ _ _ 
Quadro de· Servidores desta ·Prefcitüra não está abrangido pelo regime próprio _. II - ~~rte do lote 02, local,izado na quadra .44. q~arteirao, 3.292 do Cadastr? 
de previdência estabelecido na Lei .Municipal nº 6888, de-24 de dezembro de · MtmiciJ?UI. lotcan~ento Jarq1m do Lago Contrnuaçao, com_ arca de 26~,00m2 e 
1991. . - - . -- · _ - as segurntcs medidas: 31,00m cm curva onde confronta com a Avemda 01_ do 

. Parágr'lfro (mico. _ Fica a_ Prefcitu;a- riÍitorizada -ª adotar as -providências , mesmo_ loteamento~ 30,00m em curva:011de confronta con~ o rci~1~nescentc do 
-- necessárias para inscrevê-lo como-contribuii1te do Iiistituto· Nacional. do Seguro lote.~ 9~00m ond~ c_onfronta com parte do lote O 1 do mesmo q~artei~o._ 

Social (INSS}. . Artigo 2° - As despesas decorrentes da presente desapropnação correrão por 
· conta de dotação própria do orçamcilto vigeilte, suplementada, se _necessária. -Artigo 2º ~ As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotação 

própria consignada no orçamento, suplementada se necessário. 
Artigo 3° - Esta lei entra em' vigor na dafa de sua pttblicação, retroagindo seus 
efeitos a 23 de dàcmbro de 1994, revogadas as disposições cm contráiio; cm 
especial o artigo 9° e seu parúgrafo único da Lei Municipal nº 8219, de 23 de 
dezenlb1:0 de 1994. · -

Paço tvúmicipal, 08 de março de 1995 - -
JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES TEIXEIRA 

Prefeito Mt;nicipal 

. LEI N. 8.301 DE 08 DE MARÇO DE i995 -
Denomina "Rua °Loiíisiana_,; Uma Via Pública do }vlürÚcipio de 

- Campinas · 

A Câmara Municipal ·aprovou e ~li, Prefeito do Múnicípio de Campinas, -
sanciono e promulgo a seguinte lei: . 
Artigo lo. - Ficq ·denominada "RUA LOUISIANA"; a§ conhecidas: Via de 
Acesso 1, ou Rua B, ou Caminho de Servidão B, do loteamento. Chácaras 

· Campos -Elíseos, com início na divisa do loteamento, e ténnino_ na via ·de 
Acesso 2. - - - - / - _ - - - · _ 

Artigo 2o.- - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições cin contrário. - -

Paço Municipal, 08 de março de 1995_ 

JOSÉ ROBERTO MAGA'LHÃES TEIXEIRA 
Prcfcilo Municipal 

• I 

_-DECRETO Nº ~1.74JD-E 08 DE MARÇO DEi.995 .. -
Declara de Utilidade Pública e AÚtoriza-a Desapropriação de 

Áreas Necessárias à Abertura da Avei1ida'1naBeatriz 
Bierrembach , 

O Prefeito do Munidpio de Campinas, usmiôo da[ atribuições -que- lhe são
conferidas pelos tirtigos 4°, inciso VI, alínea "b"_ e 75, inciso VII, da Lei 
Orgânica do Município de Campinas,_con1binados com os artigos§º, alínea "i" e 
6° do Decreto Lei Federal nº 3.365; de 21 dc'junho de 1.94.1, · 

"DECRETA:-

. ~~I illl llllll llilll1 lillililllllllilllllll li illlllllll lllllilll!l11llll l'lllillilll~llillllllllll li llil ~l lllililllllil 
. GABINETE DO PREFEITO ..................... : ........................................ : ....... 02 

. SECRETARIA D~ ADMINISTRAÇÃO ................... : .. :····· .. ._ ........ ,. ....... : ... 07 
·_ SECRETARIA DE FINANÇAS .......... : .... .' ................... .' .. : ... :-........... ~· .......... 08 
--SECRETARIA: DE OBRAS ............ ::.: .................................. : ...... : .. C ...... : 10 

SECRJffARIA, DE SAÚDÉ ... :.-.. ;.-.' ....... : ........ : ............. ~ ......... : ..... '.· ......... : ... ~o-
SECRETARIA,QE AÇÃO_SOÇIAL ... '._ ........... : ....... : ..... :.::._.:.;~ ... :: ........ .-..... 1 O 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 .. : ......... '. .......... :.;.: .... :~ ....... : .... '. ...... , ......... 10 

SETEC ..... ~-.......... : ...... : .: ... .-......... : ........... :~ .... :. : ............. :: ...... ~ ....... : .. '-··· ·:~ ... :-.. ( 1 
- ·SANÀSA : .. : . .'.: ...... :~ ....... -:: .... :.: ..... ; .. : .... : ...... : .................. , ................. , ...... : .... 11 _ 

EMDEC ... :;.: .... ~.: .... : ....... : .......................................... : ....... -.......... · ......... :: .... .' 11.- -
_ IMA ............ : .. ;: ... :: ..... :.: .. :-......... ;: ....... ; .................... : ................ :.~ ... ~·;--... : ...... n 
. S~R~$UL :·:·:-..:.-... '.· ... _:.-.. _. .. ~._._ ... -.. :···.-... :::_. ... ; ... : ....... :.~·······"·····:······::.: .... , ...... .-~ .. l_~- -

CAMARA MUNICIPAL .. _; . ._ ..... ~ ... : ........... ; .................... :: ...... : ............. : ...... 12 
. : . . ·~ . _.. ~::: ' :.· . . :::. .· . ~ •.· . . . - ... ' ' . - . . .. . 

- \ 

Artigo' 3° - A expropriante podecl invocar caráter de urgência .~10 processo 
judicial de desapropriação, para o fim do disposto ·110 artigo 15: parágrafos 1° e 
2° do Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21-de junho de 1.941. 
Artigo 4° - Este decreto entra cm vigor na data de sua publicaçflo, revogadas as 
disposições cm_ contrário. - . - _ ' - _ 

' -
Campin~, 08 de níai-ço de 1995 

JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES TEIXEIRA 
Prefeito Municipal 

- ROBERTO TELLES SAMPAIO 

Secretário dos Negócios Jurídicos 

GERALDO BIASOTO JÚNIOR 
Secretário das Finanças 

JOSÉ LUIZ CAMARGO GUAZZELLI 

Secretário de Obras 

,ULiSSES CIDADE SEMEGHINI 
Secretário de Planejamento e Meio Ambiente 

Redigido. ifa Secretaria dos Negócios Jurídic'os (Di\'isão Judicial II da 
Procuradoria Geral) da Prefeitura Munjcipal de Campinas, de acordo com os 
elementos constantes do protocolado nº 22.615 de 23 de julho de 1.982 cm 
nome de Arary Pinto de Oliveira. e-publicado no Departamento de Expediente 
do Gabinete do-Prefeito, na data supra. 

FRANCISCO DE ANGELIS FILHO 
Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito_ 

DECRETO N-º 11.744DE 08 DE MARÇO DE 1.995 
~ - - -

Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Aditiona/ Suplementar no 
Va/oi· de R$ 200.000,00·.-(duzento~ mil reciis), destinado ·ao_ 

Orçamento-,Prõgrama (la Setec-Serviços TécÚicos Gerais 
' O Prefeito Municipal de :Campinas, no uso de suas atribuiçõe; legais e de_ 

conformidade com o dispo_sto no artigo 5° da Leh1º 8.239 de 29112/94, . 
DECRETA: 

COMuNICADO. 

AOSUSUÁRJOS DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Por motivos operacionais; face a rec~nte - implantação de Editoração~ 
Eletrônica do Diário Oficial do-Município, solicitamos aos nossos usuários, a 
colaboração para que os -"Balanços/Balancetes-11 sejam. enviados para 
pub}icação, ·com dois di'as de antecedência. - · 

:_ IMA~OOORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S.A. 



'· 

CamJ>inas~ quif!ta-fcira, 09 de març 1995 

Artigo 1°·. - Fica aberto uin Crédito adicional, no valor ~de R$ . 200.000,00 
(DUZENTOS· MIL ·REAIS), suplementar ao Orçamcnto-Progrwna da Setcc - -
Serviços Técnicos .Gerais , . n~ seguinte classificação:. . · , 
01.01 - SERVIÇOS TECNICOS GERAIS 
l l.63.353.1.003-REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL 

. -4.1.1.0· · Obras e lnstalaçõcs ............. R$ 200:000,00 
Artigo· 2º - O C~édito aberto: pelo artigo ;mtcrior. sciá'cobcrto com r~u~os 
prqvcnicíitcs eia ~nulação parcial no referido _Orçamento-Programa da scguiiitc 

·dotação: · · · · 

01.01 - SERVIÇOS TÉ.CNICOS GERAIS . .,' 
11.60.326.2.004 MANUTENÇÃO DOS SETORES DO SERV.FUNERARIO 
4.2.3.0 · . · -Aquisição ele, Bens p/Rcvcnda .... R$ 290.000,00 
Artigo ?º - Este Decreto cnfrará cm vigor. na data de ·sua publicação, 
revogadas as d_isposições cm contrário. . 

' 
Campinas, 08 de março de 1.995 

JOSÉ ROBERTO l\1AGALIIÃES TEIXEIRA 

Prefeito Municipal . 

JOSÉ OSVALDO CORREIA 

. Presidente da Setcc . 
Decreto· elaborado na Gerência Finançcira, da Diret~ria Financeira da Setcc. e 
pÚblicado no Dcpartamcntó .de Expedi~ntc do Gabinete do Prefeito. na data 
supra. 

FRANCISCO DE ANGELIS FILHO 
Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito · 

. . . 1"- DECRETO 'Nº 11.745 DE 08 DE MARÇO DE 1995 
. Retijfca os Itens 2 e 11 do Decreto Nº 11.53 7, de J 6 de Junho de 

· 1.99,4, que Declarou de Utilidade P,úb/ic_a e_Autorizou a . 
Desapropriação de linóveis Necessários à Reurbanização da Area· 

· . Envoltória do Pa[ácio dos Azulejos 

O Prefeito do Município de CanÍpinas, tisando de suas atribuições legáis, 
·DECRETA: . -

Diário 9ficial'do Municít>io - 3 

DECRETO.Nº 11.746 DE 08 DE MARÇO DE 1995 
Declara de Utilidade Pública eAutoriza a Desapropriação por 
·.Valor Simbólico de Áreas Necessárias a Implantação dejÍ1;ea 

. : · Institucional, Prolo'ngamento~e Abertura de Rua 
. . . -

. O Prefeito do Município de· Campinas, usando das atribuições que lhe ~o " 
confeijdas .Pelos artigos 4°, inciso- VI, alínea "b" e 75, .inciso VII, da Lei 

, Orgânica do Município de Campinas, combinados com os artigos 5°, alínea "i" e 
· 6° do Decreto ~ci·Fedcral nº.3.365, de 21 de junlio de 1.941, · 
·DECRETA: 

Artigo· l 0 
· - . Fi_cam declaradas de . utilidade pública, a fim de sere'iü · 

desapropriadas, por via administ.rativa ou judicial áreas pertencentes ti'Gleba 08, 
quarteirão 30.014 do Cadastro Municipal~ de propriedade de IMPAR· -
IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕE.S. SIC LTDA, necessárias a impl~ntação de 
área institucioúal, prolongwuento e abertura de rua, a.saber: . 
I -·Parte da Gleba 08, localizado no quarteirão 30.014. do Cada5tro Municipal, 
do lotcwncnto Bairro das Anhuínas: necessária J?ara árcidnstitucional, com área 
de 4.589,34m2 e as ·seguintes medid~: 85,93m onde confronta com área 
pcrtençente ao loteamento.· Parque Impera.dor,· 52,00m mais 92,00 onde 
confronta com o remanescente da ·Gleba; · 52,35 onde confronta eom 

. remanescente da Gleba, .futuro prolongamento da Rua. 07, .trcchó I- do 
loteamento Parque Imperador.. -
II - Parte da Gleba 08, localizada no quarteirãÓ 30.014 do Cadastro Municii>at, 
loteamento Bairro das Anhumas, nccessári~ para o prolongamento da Rua 07 -
trecho 1 do loteamento Parque Imperador, com área de 2.800,00m2 e as 
seguintes medidas: 14, 1 Om onde confronta com a Rua 07 do loteamento Parque 

~Imperador, 52,35m onde confronta com o remanescente da Gleba, futura área 

. 'instil~1cional; 31,15m mais 104,00m niais 14,50111 cm curva onde confronta com 
o remanescente da Gleba; 42,50m onde éonfronta com o reiuancsccntc da · 
Gleba, fu.tura Rua Projetada; 16,92m mais 95,00m mais 82,00m cm curva onde ·. 
c_onfronla çom o remanescente dà Gleba, futura .Olcba 8-D. 
Ili - Parte da Gfoba 08, localizada no quarteirão 30.014 do Cadastro Municipal, 
loteamento Bairro da.s Anhumas, necessária para a abertura de Rua Projetada, · 

·com área de 5.146,05m2 e as seguintes medidas: 14,00m onde cot1fronta com 
área pertencente à Hcwlelt Packard; 47,00m onde ·confronta com o 
remanescente da Gleba, futura Gleba 08 - D; 42,50m onde confronta com ,o 
remanescente da Gleba, futuro prolongamento da Rua 07 do loteamento.Parque· 

Artigo 1° - Ficam retificadas as descrições constai1tcs dos itens 2 e ll do artigo Imperador trecho 1; 278,50m onde confronta com o remanescente da Gleba; 
1° do Decreto nº 11.537, de 16 de junho de 1 :994, que passam a ter as seguintes 14,08m onde confronta co.m área pertencente às Indústrias de Pápelão e Caixas 
redações: · - Andrade; 260,00m onde confronta com ·o rcnianescentc da Gleba, futura.Gleba 
I : O inióvcl lote nº 02 do quarteirão 1.057 do Çadastro Municipal, que 8 - D;· 40,00m onde confronta com , o remanescente da Gleba, futuro 
corresponde ao terreno do préqio· 8211823 da Av. Francisco Glicério, de prolongamento da Rua 07 .- trecho 2. do loteamento Parque Imperador, 67,15m. 

· propriedade -de ARLEY BONAFE ZARANTINE OU SUCESSORES, com as onde confronta com o remanescente_ da Gleba, futüra Gleba 8 - C. 
seguintes- medidas, confrontações e árcm 7,40m de frente pela Av. Francisco · IV""'._Parte da.Gleba 08, localizada no quarteirão 30.014 do Cadast~ Municipal; 
Glicério; 22,95m lateralmente à esquerda onde confronta com ci terreno do loteamento Bairros Anhumas, necessária para o prol~ngan1ento da Rua 07 -
prédio nº 8311829 da Av. Franc.isco Glicério; 12,2lm mais0,64m mais 10;90m trecho 02 do loteamento Parque Imperador, de propriedade de IMPAR -
em. linha quebrada. onde confronta com os terrenos dos prédios 817 pela Av. . · lmobilliária e Participações SIC LTDA, com área de. l.375,60in2 e as seguintes 
Francisco Glicério esquii1a da Av. Dr. Moracs Sales, nº 5931589 e 5811585 da medidas: 40,00m onde confroí1ta com o reinanescente da Gleba, futura Rua 
Av. Dr. Moraes Sales; 6,45m aos fundó~ ot1dc· éoi1fronta com o terreno do . Projetada; 17,98m mais 65,60m mais l4,20m em curva onde confronta com o 

,prédio nº 569 da Av: Dr. Moracs Sales, encerrando a área de' 164,06m2. _ rcmallesccntc da Gleba, futura Gleba 8 - B; 14,00m onde confronta com área 
II - O imóvel lote n°·21.do qtt?rtcirão 1.057 do Cadastro Municipal, que ~pertencente.à Renato Pares Schroeder.e outros ou sucessores~ l4,20m mais 
comesponde ao terreno do prédio nº 80818101814 da rua Regente· Feijó, de. ,· 71,00m mais 17,00m ~m curva onde confronta com o remanescente da Gleba, 
propriedade de SAVOY HOTÉIS E TURISMO LTDA OU SUCE'SSORES futura gleba 8- C. 
com as scg.1..1~ntes medidas, confrontàçõ~s e área:· 14,29m de frente pela ru~ Artigo 2º - A desaprõpriação autorizada neste Decreto será efetivada por valor 
.Regen!c. F~iJo; 38, l 5m lateralmente ~.' esquc!da onde .confronta ~n~ º. terreno simbólico; independentemente do pagamento de indenização. . · 
do predio 794 da rua R~gcntc. Fc~ó; 33,00m lateralmcnt~ .. ª.direita on~c . Artigo 3° _Este Decreto entra em. vigor na data de sua 'publicação, revogadas as 
conlronta ~om o terrcn9 ~o prédio n 824 da ~ua Regente FciJo~ ll,25m mais dis~sições.cm contrário. · . . · 

. 4,35m mais 3,05m cm lmha quebrada aos iundos onde confronta com os · - · · 
. terrenos dos prédios nºs 85318571863/865 da Av. Franci'sco.GlicériO e terreno do . Campinas, 08 de março de 1995 

prédio 889 da Av. Francisco Glicério esqui.na com a rua Ferreira Pcnlpado, nº JOSÉ ROBERTO MAGALIIÃES TEIXEIRA 
646, encetrnndo a árc,;i de 489,83m2·. Prefeito Municipal 

Artigo 2° - Ficam maritidas as dcn~ais disposições do décrctõ nº 11.537, de 16 ROBERTOTELLES SAMPAIO.· 
de junho de l '.994. . · · . · . Secretário dos Negócios Jurídicos · 

Artigo 3° - ·Éstc De~reto' entra. cm vigor na data de sua publicação, revogadas. as GERALDO BIASOTO JÚNIOR 
disposições cm contrário. . · . . : ' . · . - · Secretário das Finanças 

. · · Cm~1pinas. , 08 d~ março de 1995. JOSÉ LUIZ CAMARGO GUAZZELLI 
Secretário de Obras . 

· JOSÉ ROBE~TO MAGALHÃ·ES TEIXEIRA / ULISSES CIDADE' SEMEGHINI 
Prefeíto Municipal Secretário de' Planejamento é Meio Ambiente 

ROBERTO TELLES SAMPAIO 
·Secretário dos Negócios Jurídicos 

Ç!ERALDO UIASOTO JÚNIOR' 
Secret;í'rio das Finanças . . . . 

JOSÉ LUIZ CAMARGO GUAZZELLI -
Secretário de Obras· 

ULISSES CIDADRSEMEGHINl 
. ·secretário de Pla'íiejamento e Meio Ambiente '· , ~ . 1 

Redigido na Secretaria dos Negócios Jurídicos· (Divisão Judicial II da 
Procuradoria Geral) da Prefeitura Municipal de Campinas,. de acordo com os· 
elementos constantes do protocolado nº 34.232 de 04 de outubro de 1.990 em 
nóme : de Impar_ Imobiliária e PartiCipações SIC Ltda, ·e publicado no 
Departamento de-Expediente do.Gabinete do Prefeito, na data supra. . 

F~NCISCODEANGELIS.FILHO -
· ·. Secretário Chefe' do Gab~ete do Prefeito 

· Redigido· na Secretaria dos Negócios . Jurídicos (Divisão . Judicial II da· 
Procuradoria Geral) da. Prefeitura Municipal de CwrÍpinas, de acordo cpui os 

. elementos constántes do protocolado nº 1287, de 12 ~e jaiieifo. de l .995 em · 
nom~ d~· Secr~tar~a de Obras, e publicado no Departa_nicnto· de Expediente do 

DECRETQ ~º l1.74'7'DE 08'DE :MARÇO DE 1995 
pec!ara de Uti/idadeP~blica e Autoriza a Desapropf'.iação de 

., AreCI$ Necessárias à-Duplicação daAvenida John BoydDun /op . 

' . 

Gabmete do Prefeito, na data supra. · · 

· FRA~CISCO DE ANGELIS"FILHO 
Secretário Chefé do Qabincte do Prefeito 

O Pre~eito do Município de C~ri~pinas, us!!lldo. cfus atribuições q~e lhe São·. 
. c~nfendas pelos artigos· 4°; inciso ·v1, alínea "b" e' 75; inciso VH, da Lei 

Orgâniéa: do Município de Campinas, combinados coin os artigos 5º, alfoéa "i" e· 
6° ~o Decretó' Lei Federàl nº 3.365, de 21 deju'nho de l.94L; 

\ 
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DECRETA: 
Artigo · 1° - Ficam declaradas. de utilidade pública, a· fim de serem 
dcsapropriad_as, por via admii1istrativa 'ou judicial, áreas a seguir descri ias e 
caracterizadas, necessárias à duplicação da Avenida John Boyd Dunlop, de 
propriedade do BANCO SAFRA, a saber: · 
1 - Área _l, localizada na Avenida John Boyd Dunlop, com área de 1.769,97m2 e 
as seguintes medidas: -86,53m mais lÔ0,02111 mais 102,68m cm curva onde 

_confronta com o . remanescente da área~ 10,03m ~mdc confronta com área 
pertencente ao loteamento Jurdi1i1 Cidade Satélite· Iris~ 74,88m mais 26,35111 

·mais 22,76m mais 16,87m ·mais 27, 1 lm mais 37,42111mais46,91m tilais 6,40111 
mais 39,45m mais l,90m cm linha quebrada onde confronta com a Avenida 
John Boyd Dunlop. · 
II - Área 2, localizada na Avenida John 13oyd D_unlop, com área de 29,67m2 e 
as seguintes medidas: 1,59m mais 1 l,76m mais 3,54m cm linha quebrada onde 
confronta· com a Avenida·· John Boyd Dunlop; 13,90111 onde confronta com o 
remanescente da ·área. 
III - Área 3, localizada na -Avenida John 13oyd Dunlop, com ·área cJê 
19.128,48m2 e as seguintes.medidas: 2,50m mais 62,33m mais 240,07m mais 
59,311mmais80,98m mais 128,2lm mais 139,32m mais 103,93m mais 34,21111 
mais l 71,67m 11tais 27;99m mais 26,SOm mais 26,82m _mais 90,58m mais 
124,77m mais 114,39m em linha quebràda onde confronta com a Avenida John 
Boyd Dunlop; 4,22m onde confronta com área perténccnte ao loteamento 

- . Jardim Sul América~ 209,44111 mais 229,34m mais 288,15111 mais 50,95m mais 
i65,36m mais 143,80m timls 170;45m mais 139,17m mais 17,28111 ent"linha 
quebrada onde confrónta com o remanescente da área. . 
Artigo 2'' - .As despesas decorrentes da presente desapropriação correrão por_ 
conta de dotação própria do orçamento vigente, suplementada, se necessária. 

.-
Cam s, quinta-feira, 09 de março de 1995 

II - o incentivo do gosto pelo estudo das ciências junto à população cm geral e 
aos estudantes, ancorado é fundamentado numa perspectiva indagadora do 
conhecimento dos fenômenos da natureza~ . _ 
III - a promoção de projetos, programas e atividades que aproximem a ciência e 
a tecnologia dos professores, estudantes e população em geral, propriciando 
condições 'para o·.encontro de .todos esses segmentos com especialistas de
difcrentcs procedências~ . 
IV - a colaboração ç apoio às instituições que se interess"cm pelos seus 
objetivos e :programas, especialmente as de natureza cultural e educativa, 
fomecendo-lhes, dentro- dos limites do possível, subsídios çulturais e 
pedagógicos; ~ 

V - o estabelecimento de intercâmbios, 'transitórios ou permanentes, com 
instituições e cÍ1tidadcs congêneres, nacionais ou estrangeiras. 
Artigo'3°"' O MUSEU DINÂMICO D.E CIÊNCIAS DE CAMPINAS terá como 
sede as seguintes instala~cs situadas 110 Parque Portugal do bairro Taquaral de 
Campinas: · 
1 -_o Planetário de Càmpinas~ 
II - os Laboratórios de Ciências;. 
III - as inst.alaÇõcs do antigo Orquidário Von Humboldt, · atualmente 
dcnomit~adas Espaço Ciência-Escola. 
Parágrafo único - Outras instalações existentes ou a serem construídas no 
ParqucAPortugal ou cm outros.locais poderão integrar o MUSEU DINAMICO 
DE CIENCIAS DE CAMPINAS. . 
Arligo 4° -- Os projetos, programas e atividades do MUSEU DINÂMICO DE 
CIENCIAS DE CAMPINAS poderão·_ ser desenvolvidos e implantados, 
permanentemente ou tmnsitoriamcntc, através das seguintes dinâmicas: 

. 1 - cursos; scminá_rios, palestras, assessorias e mÓnitorias; Artigo 3° - A éxpropriànte poderá invocar caráter de urgência no processo 
judicial de desapropriação, para o fim do disposto no artigo 15, parágrafos 1° e 
2ºdoDccrctoLeiFcderaln"3.365,dc21 dcjunhodc l.941.·- . ' , 

' II - . sessões públicas e escolares do Planetário e outras àtividadcs educacjonais 

Artigo 4° - Este Decreto entra e_m vigor na data de sua'publicação, revogadas as . 
disposições cm contrário. 

Campinas, 08 de março ·de 1995. 
JOSÉ ROBERTO MAGALlJÃES TEIXEIRÂ 

Prefeito Municipal 

ROBERTO TELLES SAMPAIO 
Secretário dos Negócios Jurídicos 

GERALDO llIASOTO JÚNIOR 
Sc.crctário das Finanças 

JOSÉ. LUIZ CAMARGO GUAZZELLI 
Secretário de Obras 

ULISSES CIDADE SEMEGHINI 
-Seeretário de Planejamento e Meio Ambiente 

·Redigido na Secretaria dos Negócios Jurídicos (Divisão Judicial . II da 
Procuradoria Geral) da Prefeitura Municipal de Campinas, de acordo com os 
elementos constantes do protocolado úº 27 .850, de 15 de julho de 1.994 em 
nome de Departamento de Obras e Viação e, publicado 110 Departamento de 
Expediente do Gabinete do Prefeito, na dàta süpra. 

FRANCISCO DE ANGELIS FILHO 
Seeretário Chefe do Gabinete do Prefeito 

DECRETO Nº ll.748 DE O~ DE MARÇO DE 1995 

Aprova Novo Estatuto do 1\íuseu Dinâmico de - _ 
, Ciências de Campinas -
1 

O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, ' 
DI;:CRETA: . . -

Artigo 1° - Fica aprovadÕ novo Estatuto do Museu Dinâmico de Ciências de 
Campinas, órgão da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo. 

·Artigo 2° -·Este Decreto-entra cm vigor ria dàta de sua publicação, revogadas us 
disposições em contrúrio. 

Campinas', 08 de março de 199 5 

JOSE ROBERTO MAGALHÃES TEIXEIRA 
Prefeito Municipal 

ROBERTO TELLES 'SAMPAIO 
. ·. · Secretário dos Negócios Jurídicos 

EZEQUIELTHEODORO DA SILVA' 
· - . · Se~retÓrlo de Cultura, E~poites e.Turismo' 

.. / ' . ~ . . ~" . . 
.,, ·Estatúto. do ]vfuseu Dinâmico de Ciências de Canipinas 

Artigo 1° - . O Jv1lJSEP. DINÂMICO_ DE CIÊNCIAS DE' CAMPINAS, 
instituído através·· de convêriio finnado a 06 _de agosto de 1982 _entre a 
Prefeitura Municipal· de ~CampinaS, a Univer~idadc Estad_ual de Campinas 
(UNICAMP); a "Acadeniia de Ciê1ícias do Estadó de 'São· Pàulo (ACIESP) e a · 
Fm~dação ~dê . pese~vo.lvi1ne~1~; ~a. U~iivc.r:>id~clc E~t~d~ml. d_e Cam~i~as 
(FD_NCAMP), atetidé1ido ao d1sposfo no § 2°, cláus.ula tcrc~1ra desse convemo, 
passa a senêgid~ pelo· presente Estatuto. · · . · . 
Artig0 ·. 2°. ~" São-' objetivos -do MUSEU -DINÂMICO DE CIÊNCIAS DE 
CAJlvíP.Il:'f~~i.·.-;; _ ._ ;. - ... , .. , ... , . .- .. _ .-. .·. --·.:: .':: -_ ,, .. ~ · 

. , .1:- a. dissem__iuação e a divuJga_ção de· infonjíaçõe~ orhn~das.~e to~Oli ps c~mpos 
· da 9~ênc.i~. xi~and_o _,o apr:i1~1oi:ame!1to. e. q. clc_senvól_Y-i.mynt~ da P.9P~lação em 
-gc.ral, especi~l.me1~te ~.de . profo~_sores . ~ -~ estu~n.~c-~ d,C· C!lSin~ fundamental C 
médio;_ · . 

que dele se utilizem; -
Ili - projeções de filmes, vídeos,' diapositivos e audiovisuais; 
IV - exposições é publicações; 
V -·produções de materiais didáticos; 
VI - simulações e experiências didáticas; 
VÍI - obseivações astronômicas com fins didáticos~ 
VIII - cve1itos lúdicos e recreativos de· cunho científico. 
Artigo 5° - O MUSEU DINÂMICO DE CIÊNCIAS DE CAMPINAS ficará 
administrativamente vinculado: 
1 - à Prefeitura Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de 
Educação e da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo~ 
II - à Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), através da Pró-Reitoria 
de De_senvolvimcnto Universitário. 
Artigo 6º - O MUSEU DINÂMICO DE CIÊNCIAS DE CAMPINAS terá _a 
seguinte estmtum organizacional: 
1 - Conselho Diretor, · 
II - Diretoria Executiva; 
III - Coordenadorias de Setor. 
Artig_o 7° - O Cons~lho Diretor é a· máxima instância decisória do MUSEU 
DINAMICO DE CIENCIAS DE ÇAMPINAS e será, fonnado por: 

1 - um representante titular e um suplente da Secretaria Municipal de Cultura, 
Esportes e Turismo, nomeados pelo Prefeito Municipal de Campinas~ 
II - um representante titular e um suplente da Secretaria Municipal dê Educação, 
nomeado's pelo Prefeito Municipal-de Campinas~ 
_Ili - um reprcscntanté titular e· um suplente da Pró-Reitoria de Desenvolvimento 
'Univcr;;itário da UNICAMP, nomeados pelo Reitor da Universidade Estadual 
de Campinas; . 
IV : um representante titular e um suplente do Núcleo Interdisciplinar para a 
Melhoria de Ensino de Ciências da .UNICAMP (NIMEC), nomeados pelo 
Reitor da Universidade Estadual de Campinas~ 
V - um ~cpresentante titular e um suplente da Fundação. de Desenvolvimento da 
Universidade Estadual de Campinas (FUNCAMP), nomeados pelo Diretor 

·Presidente da FUNCAMP; · 
VI - um representante titular e um suplente da Academia de Ciências do Estado 
de São Paulo (ACIESP), nomeados pelo Presidente da ACIESP. 
Ar!_igo 8° - Compete ao Conselho Diretor. do MUSEU DINÂMICO DE 
CIENCIAS DE CAMPINAS: 
1 -·nomear a Diretoria Executiva do MUSEU DINÂMICO DE CIÊNCIAS DE 
CAMPINAS~· . . -

II - avaliar, prçipor e apro~ar !.! prog'ramaçã.o anual de atividades realiiadas pelo 
MUSEU DINAMICO DE CIENCIAS~DE CAMPINAS; : . 
IiI ,. a~aliar o desenvolvi111ento das ·atividades realizadas pelo MUSEU 
DINÂMICO DE .CIÊNCIAS DE CAMPINAS·, ·e. a atuação da Diretoria 
Executiva e· propor as alterações que julgar necessárias; . 

IV -- fiscalizar a aplicação dos recursos finaneeiros disponíveis no MUSEU 
DINÂMICO DE.CIÊNCIAS DE CAMeINAS; . . . 

V - resolver qualquer ql,lestão sobre a interpreta):ão e aplicação-deste Estatuto. 

· § 1°·- Após a p4bliéação· 9~ste Est3:tuto rio Diá~o Oficial do ~fonicípio de 
. -.Cl:lmpinas, ·o· C<>.nselpo Diretor do. MU~EU DINAMIC.O DE CIENCIAS DE 

CAMPINAS se reunirá ordina.riãme1ite, quatn>._ vezes- ·ao -uni. rio~ 1úeses de 
fevereiro, maio, __ agostó e novembro, em . élat:;is a serem acertadas ou, 
extraordinariamente,' por' cà1-lvoê:ação.' de,·' pelo -'menos, um terço de seus 
membros. · ' · 



Campinas,-qui~ta-fcira~. 09 de març.1995 
' . 

·§ -2º - As reuniões do Conselho 'Diretor, para.'scrçm realizadas, deverão contar 
com, pelo mcnós, cinco·dc ·seus membros. . . · _ 

Artigo 9° - A Dirctor~a Executiva do MlJS~U DI,lYÂ~I~O ~E CI~~ÇIAS DE· 
CAMPINAS subordmadà ao Conselho Diretor, e a fnslancia decisona. no que 
diz ~espeito às qtiestõcs executivas-cotidianas e scr_á fonnad~ por. um Di~ctor, · 

• G. • • • 

. nomeado pelo CQ_!1selho Diretor do MUSEU DINÂMICO. DE CIÊNCIAS DE -
CAMPINAS~ com mandato de dois anos; permitida uma recondução_: . · 
Parágrafo único.~ O. Di.rctor do- MUSEU_ D:INÂMICO DE. CIÊNCIAS. D_E. 
CAMPINAS será substituído, cm seus impedimentos, .por ~1111 Diretor. 

, - substituto, por ele indicado, aprovado:pelo Conselho Diretor. 

Artigo 10 - .. compete ri Diretoria Executiva do MUSEU DINÂMICO DE 
CIENCIAS DE CAMPINAS: . ·. . . -

1 • - responder, junto_ ao\ Conselho . Diretor, ·pela ad~ninistraç.ão executiva- e 
fi1íanccira de suas atividades~ 
li - 11omcar os Coordchadorcs de Setor~ . 

r ·• '· l>hííio Oficiàl:do·Município - 5. 

- Õr. Pedro Antui1cs Negrão - Presidente ·da Socicda_~e de Medicina e Cirurgia 
. de· Campinas. -. · ,\e._ 

- Dr. Andcrso.n Roberto dos Santos Ciampc - médico do Hospi'tal Municipal -
-"Dr.'Mário Gatti" · . - · 
- Dr. Aldeinfr João Trcvisan - Diretor do Departamento· de· Recursos Hum anos 
da Secretaria Mu_nicipal de Recursos Humanos. . · 

· Crimpra-sc. ·Eu~ Angela Maria de Oliveira Franco, supênlisóra do serV'iço .de 
Atos, assitio a prcscQ_tc Portaria, ~ cu·, 'Aldcmir João· Trevisan, Diretor do 

· Dcpa_rta1itcnto de Admirlistração.de Recursos Humanos da Secretaria Municipal· 
,de Recursos Humanos, a subscrevo. ' - . . . 

. Campinas, 07 de março de 1995. 
JOSÉ RÓBERTÓ ~GALHÃES TEIXEIRA 

Prefeito ~unicipal · 
ALDEMIR JOÃO TREVISAN 
Resp. p/ Secretaria Municipal de RH 

III - daborar e, propor a prorrogação ·mrnal dê atividades; ·:-- . . 
IV - dctc;rminar a ap.licaç-ão dos recursos. tinanc~iros di_s 1;onívCis~ ~ EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXM.º-
. V- avriliar o desenvolvimento das atividades e a atuação das Coordcnado1ias de 'SR. PREFEITO l\'lUNIClP AL 
·Setor e dCtcr1ninnr· as. n1odiiicaçõcs que julgar lieccssáfias; · ·.' ~ -Em, 14 de fevereiro de 1995 
·_VI - ser, junto ao Conselho DircJor, o cio de ligação entre os.Coordenadores de 

Setor, professores, .funci9núrios, monit9rcs e a~mais pessoas qu~ prcs_tém -. - Dé SA.-DS - Prot. 4493/94 - Face aos elementos constantes no .prcsci1tc..-- -
serviços ao MUSEU DINAMICO DE CIENCIAS DE CAMPINAS. · · . - protocolado, ·rcconhcÇo o débito e Autori~o a.despesa no valor dê R$ 30.405,63 
Artig~ tl _ As -Coord-cnadorias de Setor· do_ MUSEÜ-DINÂMICÓ DE· (trinta mil, quatrocentos ·e cinco reais e sessenta e três ccntav,os) a favor da· 
CIENCIAS DE CAMPINAS- terão .Coordenadores llomeados pela Diretoria c;mprcsa Gramacori Comércio de Gramas; Materiais para Construção 'Ltda. Ao 

·Executiva, sendo a da subordinados._ · Dcp. de Supriínciltos jJara as demais providências e a seguir à Scc.-dc Serviços 
i)arógrafo 1 o.,. ficain estabelecidas as segui_ntcs CC?ordeltadoriasi Públicos .para tomar ciên_cia da co~a ·da . Sra. Secretária Municipal de 

- Administração. · 
I - Coordenadoria· do Planetário~ · · · ·. 

II.:. Coordenadoria de Atividades Educacionais Extra-Classe. 
Parágrafo 2° - Outras Coorde.nadorias poderão se~ cstabclccidas,-·dc·acÓrdo· com 

. a~·nccessidad_çs;a critétjo da Diretoria Executiva, oüvido __ o Conselho Diretor. _ 
A11igo 12:. Compete as Coordenado1ias d_e Setor do Museu: 

. 1 .: organizar e acomp.anh~~ :~.realização das atividades téénicas e cducacio1~ais. 
-de s~u setor; . _ - . ' . · -

II - auxiliar a Diretoria txccutiva na resolução-de qtíaisqucr questões'. dt 
interesse do MUSEU DINAMICO DE.CIE~CI~~ DE CAMPINA_S. 
Al:tigo' 13 -- As despesas. do MUSEU_ DINAMICO D_E ClENCIAS DE 
CAMPINAS· correrão por conta de <lotações.anuais; provc1iientes das .entidades 

. '. signatárias do convênio e de subsídios _com pi ementares de icrceil"os. 
Artigo (4 -- O MUSEU-· DI_NÂMICO D~ CIÊNCIAS DE CAMPIN~S poderá 
receber çolaborações e apoios 1j1_ianceiros ·de órgãos públicos manutci1ção e a 
ampliação de seus equipamentos. _ 

1 
. _ , . _ _ - · _ 

Parágrafo único - CaberA a Fundação de Desenvolvimento da .. Universidade . 
Êstadüal de Campinas· (FUNCAMP) a administração e. ~pliéação âas verbas· 
captadas de financiadores .externos. · 

Artigo 15 - O MUSEU DINÂMICO DE-CIÊNCIAS D_E CAMPINAS poderá 
cobrar ingressos ou taxas de itiscrição ;para as. suas atividades e ·uso de· seus., 
espaços e equipamentos, a critério ~a Direloi-ia Ex<.:Clltiya, Ouvido o Conselho. 
Diretor.- - . - --;. · · 

.-Em, 17 l(efevereiro de 1995 _· 

-~ ·n~ S.A.-DETI ~ Prot~ 44073194 - Face aos clemei1tos cÓ1~sÍruit~s 110 presente 
proto~ólado Autorizo a éôi1tratação decorrclitc da Concorrência n.? 084/94, pcl_o . 
prazo· de 12 (doze) meses, da empresa Eduardo Ghiraldelli-ME - 01 (hum) 
veículo,_ para a prestação· de_ serviços de transporte' de carga e ou passageiros, 
com passageiros, com-veículos utilitários tipo-"Pick-Up" ou Similar, lníni'mo de 
OHmiü1) tonelada, bem como-~ despesa a seu favornQ valor de R$ 16.028,04 
(dezesseis mil, vinte e oito reais e quatro centavos). Ao Dep. ôc Suprinwntos 

- para as de11_tais providêticias c,:a seguir, à SNJ para Javratura do contrato. Após, 
ap DETI ·parâ çmissão da Ordem de Serviço. . - · - - - ,. 

De SA.-'DE-'rI - Prot. 44072/94 - face os elcú1cntos constantes no prcse1Íie 
·.protocolado Autorizá. as_ contratações decorrentes da Concorrência· n.º 983/94,_ ' 

p_elo prazo de 12 (doze) meses, das empresas· abaixo relacionadas,· para a 
prestação de servjços ·de trailsporte de carga e ou passageiros, co1l1 ·veículos· 
Jltilitários tipo caníinhão, mínimc)_de 06 (seis) toneladas, bem como as despesas_ 

· a favor das mesmas, conforme segue: · 
. - Movimento Locadbra e l'ransportadóra Ltda-ME - oC(hum) veículo, i~o valor 
. de R$ 22.735, i 3 (vinte'-e dois n1il, .s'etecc_ntos. e trinta .e çinco reais e treze 

centavos); . · 

- José·1~ozzo-Eilho -ME - 01 (hum) veículo, no valor de R$ 22.735,13 (vi1ite e 
_dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e treze centavos); . · \ · 

·1)arúgral~) -1° - Ain4a qu.e cobre. ingressos· e taxas· de' 'inscriçü~), ~ MUSEU·. 
DINAMICO DE CIENCIAS DJ;::-CAMPlNAS deverú garantir a organização e·-

- Lui_z Munhôz Luque-ME - 01 (hum) vcíCulo, l1o·vafor de ·R$ 22.735, 13 (vinte 
e dois mil, setecentos e' trinta e-cinco reais e treze centavos); ' . . . . . . . . . . 

; __ Manoel Duarte Bczcrr:1-Mc - 01 (hum) veículo, 110 valor.de R$ 22.935,13 
. execução de atividades gratuitas no eleí1c<.l de suas iniciati\1as. . , 
Parúgraf<Y 2°- ~- Qs r2c.ursos provciliç_ntes âa c~brança· dé ingrcss~s_ e ·de· taxas 
pelo MUSEU DINAMIGO DE. CIENCll\S DE GAMPINAS, bem como os 
originfii·ios do convênios, p~trocínio e· doações, ç.léverão ser integralmente 

· aplicados cm scii proveito. · ·. · · 

Artigo 16 .,.· O prcsent~ Estatuto somente poderá ser modificado. mediante _a 
aprO\.'._U'Ção de -dois tq_rços des membros do Conselho _Diretor· do MUSEU 
DINAMICO DE CIIINCIAS DE CAMPINAS,-: cm __i·cunião especialmente 
convocada p~ra esse ·fim. ' _ -_, ' _ .. · · . · . --

Artigo ·17 - Os diretores e coordenadores ·nomeados não receberão ticnht1ma 
espécie de remuneração; · 
Artigo i 8 - Os càsos 011lissos d~stc E~tatut~ serão ·resoividps pelo Conselho 
Qiretor do MUSEU DINAMICO D~ CIENCIAS DE CAMPINAS. 
El~borâdo na Coordetiadoria Técnico-Legisla-tiva da Secretaria dos Negócios . 
Jurídicos, de acordo com o protoéolado nº 46.623, de 3 de 1iovcmbro de 1994, . 
cm nome de Secretaria Municipal de Cultlira, Esportes e Tm:ismo e publicado 
no Departaiúenlo de E~pcdientc do Gabinete dei Prefeito na_data si1pra. _ · 
. Ffü\NCISCO DE ~NGELIS FILHO. - . .. 

Secret4rio-Chefc do Gabinete do Prefeito 

PORTARIA NÚMERO 33701 
-. O P1~efoito Municipal de Campinas, usm;do das-atriouiçõcs de .scu-_-c_argo, pçla · 
_ presente,_ · - - · 

(vintc_c dois niil;s~teccntos e trinta e ciiico reais e treze ccnla~os), ~ 
- José Olílnpio Domíngues~ME 01 (hum) veículo, no \1alor de· R$ 22.735, 13 
(vinte e dois mil, setecentos-e trin_ta e cinco reais e' treze s;~nt_avos). 
Ao Üep. de Suprimentos para áS demais providências ê, a seguir, à S_NJ. para· 
lavratura dos conírato_s: Após, ao DETI para emissão 4a Ordem de ~erviço. 

Em, 20 defeverei1~0 de 1995 

-De SAR-OESTE~ Pí·ot. 5001232/94 - Face aos clcmentps co~1sfa~1tes no 
presente proiocohdo Homologo q Concorrência n.0 074(94, p~ra a execução das_ 
obras de pavimeútaçµo asfúltica e o_bras complementares c1~1 vias .públicas do· 
Jardim Paülicéia, com área de· 2.516;50 m2 corresponde.!_1te a 560,52 m de 
testada, através de· Plano Comupitúrio, conforinc Lei Muilicipal n.º 7 .711/93, 
Autorizo a contr!)tação; pelo prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses, da 
cinprcsa Consfrutora-MHP Ltda, referente à 359,52m, .Qcn.l como a despesa a 
·seu favor.no valor de R$ 38.691,54 (trinta e oito.1niC seisccntos;c npvcnta e um 
reais e cinquenta e q.uatro centavos), devendo onerar do.lação orçari1entúria ·do 
presente exercício o valor de R$ 9.672,84 (nove mil, seiscentos e sefonta·c dois 

· reais e óitcn'ta e quatro centavos), e o restant<.'. a.onerar ôofoçõcs orçamclltárias 
_dos cxercíciõs subseqúeT1tes: Ao' Dep. de Suprimentos· para. as demais 

-_ prQ_vidênciàs e, a seguir, à SNJ. para lavratum do Tcnno Contratual.- Após, ao 
, DOV para emissão de Ordem de'Serviço. . , 

-. RESOLVE 

DC S~10-D0\' -· SAR-Ol~·sTE - PrÕt 25258/94 - Face aÕS etc·n1cntCls -
constántes no presente protocolado Hornologó a Concorrência n.º 046/94, para.a 
CXCCl~ÇãO das obras· de pavimentação asfúJtica e obras comp)e1Úentares llOS 

seguintes bairros: Conjunto Habitacional Chico Mendes (DIC-V) - 49.97lm2, 
Jardim Maria Rosa ·- 23.00lm2 Conjunto Habitacional Santo_ Dias da Silva 

· . . . . ~ · · . ~ . . . · (DIG:.VI) - 94.553m2, através.de Plano .Comunitário, conforme Lei Municipal· 
nomeai~ .OS s~nhore_s ·a_bmxo. rc~ac1pnados para, sob a prc~1d~ncm do .rnme1ro, ·n.º 7.711/93; Aútorizo {! contíatáção, pelo p~azo máximo de'36 (trinta c,seis). 

-co.1_11 Pº~-~n~: ~- _Com~ssao,, s!_ndlCUl!l~' p~ra apu_rn~ -~s ~~l~Uncta~ p~ibhcad~. nq .. - mêses? ~a en1 presa· Bec Bicilchii1i Engenharia 'e 'Çonsrruções Ltda., (item 2.1.2 . 
!~~~~L .. ,~~111 ~ ~?, l ovo de 24.02.199), com 1cfc1cnc1•1 .to.I-Iosp1t.1l Mumcipal ·do objeto licitado --Jardim-Santa Rosa), referente a 3.006,09 metros testada, 

· • 11 _G.itlt _- . . _ . bem com9 ª'despesa a seu.favor no valor de R$ 374.993,92 (-trezentos e setenta 
- Pr: 0vchno Ccsar' <l~. Assm~ç~o - Dirct9r ,d~ D9p~r~~n_1cnto de Processos . e quatro inil, novccen!os e_liovcnt~ _e •três r~aís _'C. !~OVCll!ª. e dois ·centavos), 
D1sc_1plmares da Sccrctm ta Mumc1pal dos Ncgoc10s _Jund1c~s. - devendo onerar dotaçao. orçan1cnlaila do l?r~scntc excrc1c10 o valor de R$ 

-· 
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104:165,00 (cento e quatro mil, ccilto e sessenta e cinco reais), e o restante a 
oncr~r dotações orçamentárias dos cxcrdcios subscqticntes. Ao Dcp. de 
Supnmcnlos para as demais providências e, a seguir, à SNJ. para lavratura do 
Termo Contratual. Ap~s, ao DOV para-emissão d~ Ordc~n de Serviço. 

. Em, 21 de fevereiro de 1995 

De SME - Prot. 18956/94 - Face aos ~lé'mc1Ílos constantes no presente 
protoco~ado, Autorizo _a prorrogação por mais 06 (seis) meses, a partir de 

, 02.03.9:>, do.s contratos .celebrados com as empresas aqaixo especificadas, com 
· su~s respectivas despesas, para prestação de serviços de transporte de gêneros 
aliincnlícios, com veículo tipo Caminhão Baú e com· motoristas: · ; , 

· 01 - M.A. Lopes Transporte -ME, no valor de R$ 8.370,00'(oito mil, trczc;1tos e 
setenta reais); · · ·. . ' · 

· 02 - Waldir Lconc-ME; no valor de R$ 8.370;00 (oito mil, trezentos e setenta 
. reais); . . · · · . - . · · 

03 - Doni~ct~ Aparecido Carli1i, no valor de R$ 8.370,00 (oito mil, trezentos e· 
setenta 1:cais), e . , 

1 

04 - Transportes Sete Flechas Ltda-ME, no valor de R$ 8.370,00 (oito mil, 
trezentos e setenta reais). - . · · . . 1 

Ao Dcp. de Suprimentos para as demais provi<lê11cias c, a seguir, à SNJ. para 
lavrutura dos Tennos de Aditamento. _ 

l}Ji1, 22 de fevereiro ((e 1995_ 

Dt> SJ\'.ICi~T - Prot. 1528/95 - face a({s clcmcnJos cons_lanlcs.-110 prc~cnlc 
protocolado, Autorizo, .com fulcro no art. 29, do Decreto Muiiicipal n.º 11.642, 
de 14. l 0.1994, as despesas a favor das Agremiações Carnavalescas abaixo 
relacionadas, 1~cforcntc a cachês carnavalescos, conforme segue: 

-qRES,. Estrela D'Alv~ (Claudclina Aparecida de Moracs)-'R$ l;OOO,OO (hum 
nul reais); - - -
- GRES. Miscigenação (Ivan Langonc)- R$ 1.000,00 (hum mil reais); 
- qRES. Rcnàscctiça (Aguinaldó AngcÍo Lorcnzi) - R$ 1.000,00 (hum mil 
reais); . _ _ ; 

- GRES. Unidos do Salgueiro (Francisco E. de Oliveira - R$ 1.000,00 (hum mil 
reais); · . · _ . í . 

- GRES. Ro~a _de Prata (Rubens .dos Santos) - R$) .000,00 (hum 1_11il reais); 
-GRES. Unidos do Slumgai (Paulo Gomes da Silva) - R$ 1.000,00 (hum mil 
reais); · · 

- GRES. Unidbs do Grajaunà (Wilson Aparecido Avelino - R$ 1.000,ÓO (-l;üm 
mil rcáis)· · · · · , · 

. ' . . .. . . ' 

- GRES Astronautas do Samba (PcdroRosà).- R$ 1.000,00 (hum mil reais); 
- ORES. Unidos do Sta. Lúcia (Ai1a LúCia da Concciçãp) - R$ .l.000,00 (hum 
mil reais); . 
- GRES. Acadêmicos de Claridade (Carlos Sebastião Ribeiro)- R$ '1.000,00 hm 
mil reais). · · 
Ao Dpp. de Suprimcnt<:>s para as demais providências. 

s, quinta-feira, 09 dç março de 1995 

- Transportadora Gada Dia Ltd;: - 01 (hum) veículo~ no valor de R$ 14.515 49· 
(quatorze !uil, qliinhcntos e quinze reais e quarctita e nove centavos); ' 
- Altair Francisco da Silva - ME- 01 (hum) veículo, no valor de R$ 14.515 49 
(quatorze m_il, quinhentos e quinze reais e quarenta e nove centavos); , ' 
- M.A. LopcsTransportcs -ME - 01 (hum) veículo, no valor de R$ 14'.-515,49 
(quatorze mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e nove centavos); . 
- Silvana Elisabete de Andrade Beato,.. ME - 01 (hum) vc'ículos, no valor c.lc R$ 
14.515,49 (quatorze mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e nove centavos); 
- José.Olímpio D611lingucs~ME - 02 (dois) veículos, no valor de R$ 29.030 98 
(vii1tc e nove mil, trinta reais e-noventa e oito centavos), e ._ . ' 
- V.M. de Souza Trasnportc-ME - 02 (dois) veículos, no valor de R$ 29.030 98 
(vinte e. nove mil, trinta reais e noventa e oito centavos). - . ' 
Ao Dcp. de Suprimentos para as demais providências e, a seguir, à SNJ, para· 
lavratura dos contratos. Após, ao DETI para emissão da Ordem de Serviço . 
De Associação de M.J. MarajÓ\. SAR-OESTE - Prot. 8564/94 - Face aos 
clcmc1itos constantes no presente protocolado Homologo a Concorrência n.º 
076/94, para execução das obras .de pavimentação asfáltica é obras 
complementares . no bairro Jar<lini Marajá, com área de l l .739m2, 
c()rrcsponc.lcntc a 2.332, 92- melros testada, através do Plano Com uni tá rio, 
co!1f~Hmc Lei Mu1.iicipal n.~ 7.711/2,3, Autorizo a contratação, pelo prazo 
m~;-ülllO. de 36 (trmta e seis) mese,s,. da empresa Construtora MHP Ltda., 
rclcrcntc a 1.465, 1 Om, bem· como. a despesa a seu favor no valor de R$ 
205.037,69 (duzentos e cinco mil, trinta e sete reais _e sessenta e ilovc centavos), 
<lcvcnc.lo onerar dotação orçamentária do presente exercício o valor de R$ 

, 51.259,41 (cinquenta e um mil,,du~cnlos e cinquenta e nove rcafs e qmircnta e 
um centavos) e o restante a onerar· dotações orçamentárias dos exercícios 
subsequentes. Ao Dcp. de Suprimentos para as demais providências e, a seguir, 
à SNJ. para lavratura do Termo Contratual. Após, ao DOV para emissão de 
Ordem de Serviço. · · · 

1 
· · · • • · 

De SAR-SUL -·-Proí. 7000623/94 - Face aos elementos col1stantcs no presente 
protocolado Homologo a Concorrência n.0 069/94,. para execução das obras de 
pavimentação asfáltica e obras cqmplemcntarcs no bairro Jardim Nova Ellropa., 
com área de 33.000,00m2, correspondente a 6.536,55 metros de testada, através 
do Plano Comunitário, confonnc Lei Municipal n.º 7.711193, Autorizo -a 
contra~ação, pelo -pr.azo máxi~no de 36. (trinta e seis) meses,. da Empresa 
Invcst1111cntos Camp_mas Ltda, referente a 4.778,95 m, bem ~omo a despesa a 
seu favor no valor de R$ 702.311,65 (setecentos e dois mil, trczci1tos e onze 
reais e sessenta e cinco 'centavos), devendo onerar dotação· orçamentária e.lo 
presente exercício o valor de R$ 175.577,94. (cento e setenta e cinco mil, 
quinhentos e setenta e sete reais e iiovcnta e quatro ccntãvos) e o- rcstanlé a 
onerar dotaçõcs~orçamentárias dos exercícios subsequentes. Ao Dcp. de 
Süprimcntos para as demais providências e, a seguir, _à SNJ. para lavraturn e.lo 
Termo Contratual. Após, ao pov para emissão de Ordem de Serviço. 

- EXPEDIENTE DESPACHADO ;I>ELO SR. DIRETOR DO 
DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 

COMISSÃÓ DE VISTORIA E PREVENÇÃO CONTRA 
. INCÊNDIO E PÂNICO- . 

• 
De SA.-DA ~ Prot. 23156/94 - Face aos elementos constantes no presente 
protocolado; Homologo a Tomada de Preços n.º 001/95, aquisiÇão de um 
veículo "zero. quilômetro", de fabricação nacional, para lrunsportc de até 05 
(cincQ) passag2_iros,· com caructcrísticas especificadas cm edital e Autorizo a Em 08 de J\.farço de 1995 

·despesa no valor de R$ 33.5_72,00·(trinta c·três mil, quinhentos e scténtri e dois Protocolo 06.126194-__ CO.NDOMÍNIO EDIFÍCIO COPA_ 70 ,_ ~onccdo p. razo 
reais), a favor da empresa Siln.wr Mercantil de Veículos Ltda. Ao Dcp. de 

· Suprimciitos par.a as demais providências. _ :- . _ c.lc 90 <lias para cumprir cronograma apresentado de execução c.lc obras e 
serviços dos itens constantes da intimação e.la Comissão de.Vistoria e-Prevenção 

Em, 23 de fevereiro de 1995 . Contra Incêndio e Pânico. / · 

De SMCET-DT _ Prot. 680~95·_ Face aos clct~icntos constantes no presente .Protocolo 12.496/94 - MERCADO MUNiCIPAL concedo prazo de 180 dias 
protocolado, Autorizo, com . fulcro no. Decreto . Municipal n.º 11.642 de para cumprir cronograma apresentado de execução de ohras e serviços dos itens 
14.10.1994, das despesas referentes. aos cachês artísticos do Rei Momo _ Sr. constantes da intimação da Comissãó de Vistoria e Prevenção contra Incêndio e 
Otávio Antônio Silvério - R$ 1.000,00 (hum mil reais); Rai1iha - Rosângela Pânico . 

'. Sucli dos Sai1tos Lima - R$ ·1.000,00 (hum· mil reais); - Princesa - Valéria Costa Protocolo 31. 743/94 - EDIFÍCIO RESIDENCIAL E COMERCIAL - concedo 
-' R$ 500,00 (quinhentos reais).· Ao Dcp. de Suprinicntos para as demais prazo de 180 dias para cumprir cronograma apresentado-de execução de obras e 
providências. _ ser\liços do item 1 constante da intima.ção da Comissão de Vistoria e Prevenção 
De S,ME - Prot. · 20467/94 · - Face aos elementos constantes no presente , Contra Incêndio e Pânico .. 
protocolado, reconheço o débito e-Autorizo a despesa no valor de R$ 163,22 Protocolo_ 13.088/94. - -CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILAGE RENOIR -
(cento e,sessenta, e três reais e vinte e dois centavos) a favor da e111presa concedo prazo de 90 dias para cl.ünprir cronograma apresentado de execução de 
Informática dos Municípios· Associados S/ A, referente a prestação de serviços -obras e serviços dos itc1~s const~ntcs da intimação da Comissão de Vistoria e . 
gráficos. Ao Departamento de Suprimentos para as demais providências e, a . · Prevenção Contra Incêndio e Pâmco .. 
seguir: à SME para atendimento da cola da Sra. Secretária de Administração. . Protocolo.41.3l0/,4 - MERCEDEZ BENZ (SAMBAIBA) - concedo prazo de 
De _81\tIE .- P1~t. 16693/94 - Face aos elementos c~nstantcs no. presente· 180 ~ias para cumprir crono'.gr~ma apresentado de c~ec~ção _?e obras e ~c~iços 
protocolado, reconheço o débito e Autorizo a despesa no valor de R$ 9.072,83 _ d<?s 1t~ns 03 e 04, q_uanto ao item ~º6 .consta1~te. da mtuna~ao da Con11ssao de 
(nove mil, setenta e dois reais e.oitenta e três centavos} a favor da empresa V~st~na e P.r~ven~ao Contra· Inccnd10 e Pamco; dev~ra apresentar Laudo 
MCL . Comercial· Agrícola Ltda., referente a fornecimento- de Tecmco do F1s1co citado no cronograma !10 prazo de 20 dias 
hortifrutigranjeiros. Ao Dep. de Suprimentos para as demais providêúcias e, a Protocolo 57.321/93 . - ASSOCIAÇAO BENEFICENTE RECREATIVA 
seguir à SME para ate.ndimenfo da cota da Sra. Secretária de Administração. · S.UBTENENTES E SARGENTOS - concedo prazo de 180 dias para cumprir 

· cronograma apresentado de execução de obras e serviços dos itens constantes da 
-intimação da Comissão de Vistoria e Prevençãq Cotitra Incêndio e Pânico. 

De S.G.-DMÀ - Prot 20939/94 - Homologo o Convite n.º 081/95, Aquisição Protocolo. 9.680/94 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO .lTATIAIA : Ante· as 
de Bebedouro e Autorizo a despesa de R$ 260,QO (duzentos~ sessenta reais), a· infonnações e demais elementos que instrnem este protocolado, acolho o que . 
favor da finúa Macromina Com. Loc. Equip. pi Agua Mineral Ltda. Ao Dep. de ' consta da manifestação do 'Sr. Procurador (fl. 8 verso) e dctenninó a 
Si.1primçntos para.as demais proviôências. · JNTERDIÇÃOADMINISTRATIVA do Condomínio Edificio ltali~:iia, situado h 

. Dc-SA.-DETI -' Prot. 44071/94 - Face· aos elementos constantes no presente /).\1
• Anchieta nº 919 - Centro, nos termos .do que me faculta o artigo 5º do. 

protocolado Autorizo· as contratações decorrentes· da Concorrência n.º 082/94, Decreto 8.890/86 
pelo prazo <l~ 12 (doze) meses, das empresas abaixo rclacionadris, para a Protocolo. 13.090/94 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CAICARA - Ante as' 
prestação de serviços de transporte de carga e ou passageiros, com veículos - informações e demais elementos que instí11cm este· protocolaqo, acolho o que 
ulihtários tipo "Kombi" ou Similar, mfoimo de Ol{uma) tonelada, be·m como as consta da 1uanifestaçã9 do _sr: Procurador (fl. 1 verso) e detennino a 
despesas a seu favor: nos valores indicados, confonne segue: , · INTERDIÇAO ADMINISTRATIVA do Condomínio,Edificio Caicara, situado 

Em, 24-de fevereiro de ·1995 . 

I 



Cam11inaS, 11Uinta:f cii-a, 09 de març~ 1995 

a Rua B~áv~1itura do Amaral nº 76Ó Ccnlto, nos. têrmos do que me faculta ~ 
mtigo 5° do Decreto 8.890/86 .. · ·... . · · · · · 
.. • · ' ·. < SIDNEI FURTADO FERNANDES 

· · · ,. •· Diretor da D~fesa CiviÍ · · 
. ' 

:t ....... .. 
.·, L J • ) . •· . 

<> 

· , -·-DESPACHO EXARADO PELO SR. DIRETOR DO · 
.. : · ·DÉPARTAMENTODE'DEFESAêIVIL . 

. ' - . ~. ~ . 

,:.·.' : ........ . i.i .. Em Q$.dc:1.11arço4e 1995 '-
Dp COMISSÃO :DE VISTORIA'E PREVENÇÃO.CONTRA INCÊNDIO E 

. PANICO (Prot 42.382/94) ,-,. condomínio. Ipê · ~ Ultimo Aviso - lntim~ o 
Condomínio Ipê a apresent~r perante ~ Çomissão cro110grama de execuçqo ~e . 
obras e serviços refcrctites a i1ítimrição 11~ 171/94, ·no prazo d~ 15 dias sob pena 
de imediata interdição ádministrativa da cdificâçüo sem outro aviso. 
Df: COMISSÃO DE VISTORIA E ·PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
PANICO (Prot. 28.313/94) - Centro de Cultura Vitória - Indefiro o pedido de 
executar a opção de.fuga ~lª foryna prq~s!à:,-~u-_syjt,i através de escada dinâmica. 
. '. , ..... ,. • .,. ".. . . '· -.'·· ~ ·i" ..• J. !. .. ' -

·SIDNEI FURTADO F'.ERl'!ANDES 
· Diretor da Defesa Civil 

· ÉXPEDIENTE DO,DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL· 
. \ 

Vistorias realizadas pela Co111issão de Vistoria e Prevenção·· 
Contra Incêndio e Pânico em 08de março de 1995, conf01~me-

, : · .. · relação.abaixo·, · 
PROTO.Ç'C>LO 08.966i95 :~ CAPEMI" ex. PECÚLIO . PENSÕES E 

" MONTEPIUS DENEF. . . 
PROTOCOLO 08 .. 967/9S - PALÁCIO DOS JEQUITII3ÁS. 

SIDNEI .FURTADO FERNANDES 
Diretor da Defesa Civil 

.. !!!!!!!!!!'!!!!l!~!!!!!!.!!!l!!!!!!!l!!I!! . . 

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 

Edital .de ConcorrêÍ1cia 1tº 006195 
· .· P~tocoladc» riº 11.391/8.6 · · 

Interessado - José Maria MartiÍ1s 
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partir do dia· 15/MARÇ0/95. Quaisquer Informações ou· csclarecimc~1tos 
poderão ser obtidos, em.di~-úteis, no focal acima mencionado ou pelo telefone 
(0192) 35-0294, "Fax" (0192) 35-0135. · 

· Campinas, 06' de março de 1995 

MÉRCIA SCARANO BEARZOTI 
: Presidente da Comissão de Licitações 

DEPARTAMENTO DE ~UPRIMENTOS 
Edital de Concorrência nº 009195 

Protocolado nº 34.389/86 
Interessado - Antonio José Rodrigues e outro _ . . 
J\cha-sc aberta nesta Prefeitura Muni~i~l de Campin~. até ~ 09,30 horas dq 
dia 18 de ABRIL de 1995, Concorrencia para: .Venda de faixas de terreno, 
limitada aosproprietários lindeiros, no.s tem1os da Lei'Municipar nº 8165/94. O 
Edital podera ser retirado junto ao Departamento de Suprimentos da Secr_etaria 
Municipal de A~ministra9ão, sito na Avenida Anchiétn nº 200, 16° andar, 
Campinas - SP., nos horános das 09,00 às 12,00 e d~ 14,00 às 17,00 horas, a 
partir do dia l5/MARÇ0/95. Quaisquer infom1ações ou esclarecimentos 
poderão ser obtidos, cm di~ úteis, no local acima mencionado ou pelo telefone 
(0192) 35-0294, "Fax" (01~2) 35-0135. , .. . · . · . _ 

Campinas, 06 de março de·1995 
MÉRCIA SCARANO BEARZOTI 

Presidente da Comissão de Licjtaçõcs 

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 
' Edital de Concorrência nº 010195 

Protocolado nº 27 .218/76 
Interessado - Raimundo Gonçalves Malta 
Acha-se aberta nesta Prefeitura Münicipal~de Campinas, até às 14,30 horas do· 
dia 18 de ABRIL de 1995; Concorrência para: Venda de faixas· de terreno, 
limitada aos proprictário.s lindeiros, nos termos da Lei Municipal nº 7857/94. O 
Edital poderá ser retirado-junto ao Departamento de Suprimei1tos da Secretaria 
Municipal de Administração, sito na Avenida Anchieta nº 200,_16º andar, 
Campinas - ·SP., nos horáriçs das 09,00 às 12,00 e das 14;00 às 17,00 horas, a 
partir do dia 15/MARÇ0/95. Quaisquer infonnações ou esclareciinentos 
poderão ser obtidos, em dias úteis, no local acima mencionado ou peló telefone 
(0192) 35-0294, "Fax" (0192) 35-0135. 

· Campinas, 06 de março de 1995 

MÉRCIA SCARANO BEARZOTI 

Presidente da Comissão de Licitações 
' Acha-se aberta i\csta· Prefeitura Muni~i~l de Campii~a5, até à~ 09,30 horas do . 

dm 17de:ABRILde19~. Concmrenc1a pmx ~nda de fu1x~ de ~rren~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
limit:,tda aos proprietários lindeiros, nos termos da Lei Municipal nº 8093/94. O· •:· · 
Edital poderá ser retirado junto ao Departamento de Suprimentos da Secretaria· ,EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
Municipal de .Administra9ão, sito na Avenida Anchieta nº 200, 16º andar, DE ADMINISTRAÇÃO_·· 
Campinas - SP., i1os horários das 09,00 às 12,00 e d~ 14,00 às 17,00 hor~. a "" 
partir do dia 15/MARC0/95. Quaisquer infonnações ou· esclarecimentos Em 06 de Màrço de 1.995 
poderão ser obtidos, cm dias úteis, no local acima mencionado ou pelo telefone 
(0192) 35-0294, "Fax" (CH92) 35-0135. · · . . 

.~ ... 

. . . 

Cafopiúas, 06 ·de março de 1995 
MÉRCIA SCARANO BEAR~TI 

Presidente da Comissão de Licitações 

DEP~TAMENTO DE SUPRiMENTOS 
·Edital de Concorrência nº 007195 . . . 

Protàcolado nº 17.764/8.8 
Intcressa~o - Sérgio Kawakami 

. Acha-se aberta nesta, Jlrcfoiturn Municipal de Campinas, até às 10,30 horas do 
dia 17 de ABRIL de -1995, .Concorrência para: Venda de faixas de terreno, 
li mi fada aos proprietários lindeirós, nos termos da Lei M~micipal nº 7978194. O 
Edital poderá ser r_etirado juilto ao Departamento de Suprimentos da Secretaria 
Münicipal' de Administração, sito na Avenida Anchieta nº 200, 16° andar, 
Campinas."' SP., nos horários das 09,00 às 12;00 e das 14,00 às 17,00 horas, a 
partir do dia 15/MARÇ0/95. Quaisquer infóm1a.ções ou esclarecimentos 
poderão ser obtidos, eiu dias úteis, no.local· acima mencionado ou pelo telefone 
(0192) 35-0294; "Fax" (0192) 35-0135. · 

' . . 

. ' 

Campinas, 06 de março de 1995. 
MÉR~IÁ. SCARÀNÓ BEARZoTI 

Presidente da 'comissão de Liéitaçõcs · 

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTQS 
·Edital de Cõncorrência nº 008195 

Prot.: 13.516/94 
Int.: SMO - DU - ' -

Face aos elementos coústantes no present~ protocolado, CANCELO os saldos 
· existentes na ·N~L's de números 049593/09 e' 167775/03, no valor total de R$ 

72,90 (setenta e _dois reais e iloventa centavos), ambas à favor da EMDEC -
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE-CAMPINAS S/A. 
À· Secretaria de Finanças· para providências, à Secretaria de Obràs -
Departamento de Urbanismo· para ciência e, finalmente ao Departamento dé 
suprimentos para arquivamento. 

CLAIR DE OLIVEIRA SCAPIN 
Secretária Municipa~ de Administração · 

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 
Empresas com Registros Cadastrais Aprovados.' 

PROTOCOLADO: 4913/95 
INTERESSADO: BIO SERVICF; COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA . 

. ASSµNTO: INSCRIÇÃO éADASTRAL . . 
JULGAMENTO: GRUPOS:.37.41 e 373'0 
PROTOCOLADO: '419fi95 . . /. 

INTERESSADO: MÁQUINA DE BENEFICIO ARROZ SALTINHO LTDA 
ASSUNTO: INSCRIÇÃO CADASTRAL , . . . . 

JULGAMENTO: GRUPOS: 89 .15 . 
PROTOCOLADO: 4699195 
INTERESSADO: .SOCIAL CARO SIC LTDA 

Protocolado nº 40.964/9Q , . . . ASS~TO: INSqRIÇÃO CADASTRAL 
Interessado - Antoni.o Carlos P~ro~o Ferraz . JULGAMENTO: GRUPO: 15.38 
Acha-se aberta nesta ·p·refeitura Muilidpal de Crunpin~. até às 14,30 horas do · PROTOCOLADO: 4189195 ·, . . . 
· ~i~ _ 17 de ABRIL: de .199?, ~oncorrêncià para:_ Vei:tda d~ ~aixa5 de terreno, INTERES.SAOO: VIDEOSAN SANEAMENTO INSTRUMENTAL~LTDA 
1111~1tada aos propnetftnqs·!tndeiros, 1ws tennos dá Lei Mu.111c1pal nº 8135/94. ~ .. ASSUNTO:· RENOVAÇÃO CADASTRAL · ·. :. · 
Edital podera ser rebrado Junto ao Departmnento de Supnmentos da Secretana .. · · · ., · . · · · · . . · 
Municipal de Administra9ão, sito iia Avenida Anchieta 11° 200, 16º andar, . JULGAMENTO:ORU~S:.15.15,.15.84, 15;76e20.l~ .. 
Campinas - SP., nos horános das 09~00 às 12,00ed~·14,00 às 17,00 horas, a PROTOCOLADO: 4094195 

·:· 

;' ,. 

. 
Y. 
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INTERESSADO· ELETISUL CONST.DE REDES -ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS .LTDA . 
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL 
JULGAMENTO: GRUPOS: 15.14, 20.20, 15.21e20.41 
PROTOCOLADO: 4629/95 
INTERESSADO: NUNESFARMA . DIST. . DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS LTDA 
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL 
JULGAMENTO: GRUPOS.: 65.10, 6.25 e 5.20 · 
.PROTOCOLADO: ·4o95/95 
INTERESSAQO: PAULIPAR CONSTRUTORA LTDA . 
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL 
JU~GAMENTO: GRUPOS: 15.21, 20.11, io.14, 40.13, 20.05, 70.03 e lS.14 
PROTOCOLADO: 4089195 . . 
INTERESSADO: CARIOCA CHRISTIAN! NIELSEN ENGENHARIAS/A 
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL 
JULGAMENTO: GRUPOS: 20.01, 1.13, 15.15, 20.05, 20.09, 20.12, 20.10, 
20.02, 20.06, 20.19, 20.17,'20.07 e-20.38 · . 

PROTOCOLADO: 4626/95 · 
INTERESSADO: L.M .. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS· MÉDICOS 
LTDA . 
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL 
JULGAMENTO: GRUPOS.: 65.25, 65.20 e 65.23 

Á Comissão Julgadora, 
. PAULO FERNANDES GOMES 

ANA MARIA FARINAZZO GOMES 
NELSQN VOU.TI UNO 

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 
. : . Resultado de Julgamento 

Protocolado 1iº 001.332/95 
Interessado - S.M.E.-D.P.G. 
Tipo de L~citação - Menor Preço · 
Assunto.,. Tomada de Preços nº 012/95 
Objeto - Contn.1tação de empresa(s) para· fornecimento J?Urcelado de gás. 
liquefeito d~ petróleo. 
A Comissão de Licitações, após a análise. dos D9cumentos e Propostas, 
apresentados na Licitaçãó em.epígrafe, decide pelo seguinte julgamento: 
A) - INABILITAR a empre~a COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS UNIGÁS 
LTDA., por desatender ao item 1.4.1. das Condições Complementares que 
fazem parte i1itegrante do Edital Licitatório. · 
B).: CLASSIFICAR as propostas das empresas, conforme segue: 
l ºlugar -.TRAZGAZ COMÉRCIO DE GÁS LTDA.~ 
2° lugar - COMPANHIA ULTRAGÁZ S/A .. 
C) ·- ,ADJUDICA\l. o objeto licitado, ª· favor da empresa TRAZGAZ 
COMERCIO DE GAS LTDA. 
Os autos do processo estão com vista franqueada .aos interessados no 
Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Administração, ·sito 
na Avenida Anchieta-nº 200,.16° andar - Canipinas.,. SP. 

·Campinas, 08 de março de 199·5 
MÉRCIA SCARANO BEARZOTI 
·FERNANDO PIVA PACHECO 

HELENA PAULA DIASIOLO 

-
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 
Edital de Concorrência Pública Jtº 011195. 

Protocolo nº 045.755/94 . 
Interessado: S.S.P. - D.L.U. 
Tipo de Licitação - Técnica e Preço 
Objeio ~ CONCESS~O DOS SERVIÇOS DE .DESTINA,ÇÃO FINAL. DE 
RESIDUOS .DOMESTICOS E HOSPITALARES · · GERADOS NO' 
MUNICÍPIO, PRECEDIDA DE EXECUÇÃO DE OBRA QE CONST~UÇÃO 
DE UMA USINA DE PROCESSAMENTO. DE RESIDUOS SOLIDOS 
.(US,INA DE .TRATAMENT~rINTEGRADO ÇÇ>M,GERAÇÃO DE ENERGIA 
ELETRICA) . ENVOLVEN,00 REÇICLAGEM, ÇOMPOSTf\GEM . E· 
INClNERAÇÃO ATRAVES DE' TECNOLOGIA ADEQUAD.A E 
ATUALIZADA. . ' . . .... 

Encerramento - Dia 15 de maio de 1.995 às 10:00.lforas~' 
Cqmunicamos aos interessados; que acha-se aberta na PrefeitUra Muiiicipàl de 
Campinas, a licitação em referênciâ. · · · · · ... 

Cam., quinta-feira, 09. de m.arço. de 1995 

. form~tla~os por. escrito. a_té o dia. )2.~.95, os q~is serão respondidos pela 
. Conussao Especial de L1c1lações_ate o.dia 25.04.95. .. · . . 
· Somente poderão participar .dest~. ~oncorrêrÍ.cia em.presas brasileiras, 

isoladamente ou consorciadas, ou ainda consórcjos·de empresas brasileiras com 
empresas estrangeiras, dçsde .que liderados . por empr~sa8. brasileiras, que 
atenderem às exigênçias deste Edital e adquirirem a Pasta Técnica. 
Os interessados que já. adquiriram a. P~~á Técnica da Coneorrêricia'nº 001/95, 
· cotlfonne Guia de Recolhimento constante do ·processo administrativo, estarão 
dispensadas dç novo pagamento. -· · · . '·. · , 

Quaisquer infonnações ou ésclareeiiÚento.s poderão ser obtidos no local acima 
mencionado, em dias úteis, das 8:30 às l~:.00. e das 14:00às17:00 horas ou pelo 

telefone ( 0192} 35.0294, "Fa.x" ( 01.92 ) 35:0135.' · · 

Campin~: 08 .de iniµ:ço .de i.995 ..... : _ . 
MARIA EMJLIADEARRUDA FACCIONI :·: 

Prcs_idenle da Comissão Espeçial 

::ii:·::::ri1i:::·:i:rn::\i\.\.::1:::i·!í!ii!iim1:1:i!1::iimt11:i:í;1:~111i~1:11:::11::::·::::1::::::i·i:rn11:·i:1:::1 
t::ftt:.::m'/ttttt:t:r::t::~~.9.~~~lW!!'W~Ht'.1FJ?:~JU!tAl.:W1~tttrf::t=:r::::t:ttirttt? 

-:. • • , • , •· • 1 . • • ·-".' • ~ r .'. · . ~ . . 1 • ',, 

.eart4111°06195 .. · · · ... 
Para os fins de que dispõe a Lei Múnicipal de nº 5.626 de 29/11/85, Capítulo VI, 
Seção 1, .as Secretaria~ das Finanças ~·Obras divulgam ~lo p~sente EDITAL, 
os elementos relativos às· obras· de pavimentação. _asfúltica ,e.· ·ser\iiços 
complementares das ruas do PARQUE CAMBORIU. - .... · · · .· · . · 

' : . • • • . 1 • ~ 1. '; ~ i 1 • , 

A - MEMORIAL DESCRITIVQ PO:PROJET;O · 
1 - Serviços Preliminares 

Instalação, locação e sinalização das obr8;S. 
• • o't • ";"- :i r;· ...... ...:.-: ; .; ..... ,... . ~ ':.- . . .... --; _: -.~ ' '· .;. 

2 - Terraplenagem ·. · : ·~·~ ; . •' ~ , · ·,. . .,- · · .. : ; , ~ ~ · . · . " 
Escavaçã~ mecânica,· regulariiâçã9. ·ê compactação.' do su}>.;.leifo, remoção e 
transporte de material inservível. 
3 - Galeria de águas pluvi~i~, ·,. · : : ; .- .' 

.. ,, 

Abertura de valas para assentamento.de tuboS;·:reaterro, transporte de material 
excedente, . fornecimento e assentamento de tubos d.e concreto, caixas, de 
encontro, poços de visita, construção de ·bocas. de lobo com graCle e 1irnrós de 

• . . . t . . • • • ' 

. ancoragem .. 
'. . : ~ . . . . . : . . . . 

4 - G:uias e Sarjetas . . -. _ · ,, ; ,. 

Assentamento de gui~ e sarjetas· extrusad~ e nos locais onde as existe1Úes se 
encontran~ deterioradas. .. .. . .... · . . :. . · 
5 ~ P.avinientação 
Pavimento tipo II CA - :· 

. B-ORÇAMENTO.E CUSTO DAS OBRAs-· 

Custo das obras (setembro/94.} _72.1.19,4460.l)FMC' S 
C. - DELIMITAÇÃO. DA. ÁREA ~ENEFICIADA PELAS . OBRAS E OS 
IMÓVEIS NELA COMPREENOIDOS · · . . . 

Todos logradouros pertencentes ao· PARQUE CAMBORIU,-descriniinados 
na relação abaixo por nome; Çódigo de Gontribuinte, Quarteirão e lotes. 
D - DETERMINA(;Ão D.A PARCELA DE ·cus\9 DAS OBRAS A SEREM . 
FINANCIADAS PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
100% do custo das obras. 
E - FORMA DE RATEIO ENTRE OS IMÓVEIS BENEFICIADOS 
O pagamento da Contribuição de. Melho.ria s·erá feifo em' ·até 36 . parcelas 
mensais, de'sde que !lenhuma seja inferior a· ·3~0 (três) Unidades .]?íscais do 

.. Município de Campinas, - UFMC .. · b vaíàr do. 'inetro <;le. testada. corresp0nde ao 
rateio do custo total da obra.qividido'pel~·so~atórià.de.'.metragens.dc testada de · 

. t<;>dos os imóveis li!ldeirq~ aos .. logradouros .beneficiados confonne .. cálculo 
demonstrado abaixo: · · . . . . - · ' · · · .. 

Custo da o.bra a ser financiado· 72, l i'9,4460. UFMC'S · . .'·, .' · · 
Somatória das metragens de frente· 2.745,09 111 ' ' . ·. · 

.. , ... 
, •• 1 

Custo do metro de frente' 26,2122 UFMC'S · .' ·;. ·. _ 
Custo do metro de :frente; em" Setembro/94 R$ çiÓ}i . 
F-., É fixado o pr~o .de. 30. (tri~~~)..dias- co;~tados ·désta publicação para a. 
impugnação ~l<.>~ proprieWio.s intçr,essactos 11ª obrl!t. meçl~~nte requerimento ao 

· Prefeito Municipal~ ·de qualquêr dosº eieiuéntos -constantes deste EDITAL, 
. cabendo ao impugnante' flinda1nentar as'àlegaçõe's.· · : : 

Crui1pi.11as, 07 de Março de "Í995. . .. · "··· ·' 
A Pasta Técnica comp6sta do inteiro teor do Edifui e seus "respectivos àilexos, 
avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais) .podera-. ser :adquirida-junto ao . 
Departamento, (.ie. Suprimentos da. _Secretaria Mu.nicip~ ~e Admi1.listr~ção. sito à: .. '. 
~v·enidá Anchieta nº 200, 16° apdflr .. Can~pina.s - .. ~ão .,Pa9lo" a.partir .do dia .. 
13.03.95 das 10:00 às.17:00 e das 14:00 ~sJ6:30 .h.o·ras .. Eyentuai~ 'info1_11í~ções .. -.. · 
ou esclarecimentos· · quailto ·ao conteúdo da '"Pàstà' -Técnica '. poderã<f ser " '. . 

. .. ,:··.~ •.• ; ... -: __ : ~· ... : ;'i. :: : ;·1~ .... ':' ·~,~··. 

.. ... • .•••• ~ •• • .. • • ; • • •• ; .. ~ '~ ,. • • ~; • \. • 1 ' • f. . . ' '! • ') l • ' 

GERALDO BIASOTO JÚNIOR . . - . 
• .-• • •• - : • • • • • 1 .~.~ • , • • • • • • : 1 .. • • • 1 • , • : ... • • • • 

, . . ,. . ·'' s.e_cré.~i:io de,Finança8: ·: .: '.. . · ; . : : ·: , -. . . · 

. . : "JOSÉ LUIZ CAMA'RGO GUA,ZZELLl . ~ ,( ;. .. . ;:, _..= '. 

.. ,, '.:::;: .... : .... ~ .-::-..:·; :-:?.~~~~io.d.~.o~~·:: ·: ".:. :.:..'.. ·' · ... ;.».:.~::: .. : .. i 
' .. •I: ;- •' l '· \ . ' : ~ . .. ... ,·( ; . 
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ÉDITAL.DA ÁREA 014 .. . 08/03/95, 

NOME DO CONTRIDUlNTE · COD.CONTR QUART. LOT FRENTE VAL.TOTAL NO:ME DO'CONTRÍBUINTE 
,. 

COD.CONTR QUART LOT FRENTE VAL:TOTAL . 

AGENOR JOSE GÔNCALVES. 
ALFREDÓ DE FRITAS TELLES 

355073717 
355073801 

08637 
08638. 11 

10,00 
1

1

0,00 
10,00 

.10;04 
10,8·8.· 

26i,7220 -
'262;7220 

ALCIDESWANDÉRLEI DOMINGOS 355073675 · 08636 10 
ALMIRO PEREIRA BARBOSA 355073803 08638 13 

10,ÕO . 262,7220 
20,00 .. 525,4440 

'ANSELMO tv!ENA DA S.STEFANIN 355073683 08636. . 18 
ANTONIO CARLOS BERGANINI 355073810 -08638 20 
ANTONIO DE PAULA E OUTROS : 3S5o'n814 . ,0,8639 i 
APARECIDO ROCHA· 355073795 08638 . S 

·BENEDITO HENRIQUE MONTEIRO 355073707 · · 08637 . 1§ 
. CARLOS DELCIDIO TEIXEIRA 3550'73816 08639· . 3· 
CELSO SOUZA DE OLIVEIRA . 355073755 04026 .. ,, . 5 
CLEtvlENTE TED<EIRA ~ARBOSA 355073768 04021 9 

10,00 
10,00 . 

. 10,00 

12,00 
10,70 

DANIEL-TREVESAN 355073667 
355073678 
355073777 
355073800 
355073669 

08636 2 . 10,00 . 
. DOVILIO SCABELLO . . · 

EDSON FRANCISCO AMARO JUNI 
EURIDES DIGOLI E OUTRO 

· GERALÇ>O BENEDITO DA SILVA_ 
HAMIL TON)OAO BASSf'.N .. 

08636 ... '13 -. 10,00 
04029 9 .;l l ,35 
08638 . Hl . - 10,00 
08636 . 4 l.0;00 

355073713 . 08637 22 ·24,00 
255073738 ·.04023 . 20,00 . 

' 355073742 04023 5. . .10,00 
355073695 '08637. 

. 262;7220 
263,7728 
285,8415 

ANTONJNHO DE JESUS T GUitvIA 355073715 08637 24 
ANTONIO CUNHA 355073773_'. 04029 . 5 
ANTONIO FRANCISCO-EVANGCLI 355073805. 08638 ·.. 15 

10,00 
10,10 
11,50 

262,7220 . ~ZINDO, JOSE OOS SANJ()S 355073712 08.637 · · 21 · 10,00 
. 262,7220 BENEDITQSOARES E OUTRO · 355073825 08639 · 12.. 10,QO . 

262,7220 CAROLINA DOS SANTOS DE OÜ 355073759 Ô4026 9 11,00 
. / 

- 315,2664 CLAUDEMIR APARECIOO DE-OLI 355073751 04026 1 10,70 
281,1125 CLESIO LUIZ CADETE DA SILV ··. 3)507370~ . 08637 17 10,00 
262,1220-;·1 CDAVI SANTIAGO DE ~RAUJO 355073702 Ó8637 1l . 10,00 
262,7220 DURVAL.RODRiGUES DA SILVA 355073769 _04029. 1. 10,70 , 
798,1894 EDSONLUCIO·CAfvIARGOSDASI 355073682 08636: .17 10,00." 
262,7220. FRANCI~CO MARCOLINO DOS SA . 355073757 ~026 . 7 17,00 
262,7220 HAMlLTONJOAO BASSAN 35507366.8 08636 3 10,00 
630,532? IGREJA-EVANG PENTO BRASIL 355073723 08,637 · .32. '10,00 
525,4440 IMOB PQ CAMBORIUSIC-LIDA -, 255.073687 08636 22 10,00 
262,7220 lMOD PQ CÀMBORIU SIC L1DA 355073684 08636 19 . 10,00 
262,7220 IMOB PQ CAtvIDORIU SIC LTDA 355073692 08637 1 . fo;OO 

. 262,7220 
265,3492 

. 302,1303 

762,7220 
262,7220 . 
288,9942 
281,1125 
262,7220 
262,1220 
281,1125 -
262,7220 
446,6274 

. 262,7220 
. 262,7220 

262,7220 
·262,1220 
262,7220 

IM013 PQ CAll.IBORIU SIC LTDA 
IMOD PQ CAtv!J30RIU SIC LTDA 
lMOB PQ .CAMBORIU SIC LTDA 
llvlÔD PQ C;.\lvlBORIU SIC LTDA. ·/ 
lMOB PQ-CAMBORIUSIC LTDA .. 
11'·.íiÓB PQ CAtvIDORIU SIÇ L'iDA 

·35.5073735 08637 
_1_0.00 
10,00 
_21,0Q 
d0,70 

. r "-. - • 

262,1220 IMOB P9CAMBOR1U SIC LTDA 355073694 08637 3 f0,00 262,72~0 
355073743 
355073788 

04023 . ·6· 
04029' . 20 

551,7162 IMOBPQCAtvIDORlU-SICLTDA 355073745 .04025 1 11,68 '_306,8592 

. 'ltv!OB PQ CAMBORIU SIC LTDA 
. Hv!OD PQ.CAMBORlU SIC LTDA. 

iMOB PQ CAl\IBORIU SIC LTDA 
lMOB PQ CAtvIDORiú STC L T.DA 
Il\10B PQ CAl\IBORIU SIC LIDA. 
ÍMOB PQ CAtvIDÓRIU SIC LIDA 

.. 
.,.. 355073688 

355073737 
35507369.8· 

08636 23 
08637 46 
08637 7 

355073746 ·04025 / i 

10,09 
21,00 
10~00 
p;oo 

. 355.073685 08636 
'355073697 08637 

20 10,00 
'6 . ·10,00 

.-· 281,1125 IMOB PQ CAM.DORIU SIC LT.Df.~ .. 355073729 08637 · 38 l0,00 
262,7~20_ ~ou PQ.CAMBÇ>iUU SIC LTD~ 355073750 . 04025 6 14,05 
551,7162 . IMOBPQCAl\IBORIUSICLTDA 355073744 · 04023 .. ,7 .. _10,50 
262,7220 _ · IMOB PQ CAtvIDORIU SIC LIDA 35507~701 -_ OS637 . 10 10,00· · 
-341,5386 IMOB PQ.CAJ\:1-BORIU SIC LTDA 355073693 08637 . 2 10:0_0 

IMQB PQ CAMBORIU.SIC LIDA 355073748 · 04025 . 4 21,00 
IMOB PQ CAtvIDORIU SIC LTDA 355073829 08639 16 :_. 19,00. 

262,7220 
369,1-244 

. 275,8581 
262,7220 
262,1220 
551,7162. 
499;'1718 

. '355073828 
355073731 

. lMOB PQ éAtvrno'RlU SIC LTDA 
IMOB PQ CAMBORIU·SICLTDA. 
lMOB PQ CAlvIBORIU SIC LTDA
lMOB PQ cAtvrnOR;IU s1c I.:mÀ - ' 
IMOB PQ CAMBORIU SIC.LIDA 
'IlvlOB PQ CAtvIDORIU-SIC LIDA 
IMÓB PQ CAMBORIU SIC LTDJ\ 
IMOB PQ CAtvIDORIU SIC LTDA -..· 
IMOB PQ CAtvIDO~IU SIC LTDA. 

08639 
08637_ 
'08637 
04025. 

15 . _ 10,00 . 

262,7220 
262,7220 
.2q2,7220 IMOB PQ CAtvIDORIU SIC LTDA 355073733 . 08637 42 1 10,00 .. . 262,7220 

. 40 

5 
3· 

10,00 
10,00 
24,00 

10!00 
10.00· 

262;7220 
:262,7220 

IMOB PQ CAMBORIU SIC LIDA 355073730 08~3_7 39 .íÕ,00 262,7220 
355073696 
355073747 

Th.JOB.PQ CAtvIDORIU SIC LIDA 355073827 08639 14 10,00 . 262;7220 

355073734. 08637 
37 

.~ 630,5328 . IMOB PQ ÇAtvIDORIU SIC ~TDA 355073700 08637 9 10,00 
· 262,7220. IMOB P9 CAMDORIµ SIC LTDA 355073736 . 08637. 4S · · 10,00 
. 262;7220 IMOB PQ CAMBORIU SIC LTDA . 355·073749~ 04025 5 13,00 

,262,7220 
- 262,7220 

341,5386 355073728 
355073830 

08637 
08639 

355073699 08631 
17 11,30 296,8758 : \~OB_PQGAMBORIUSICLTDA 355073741 ()4023 4 10,0o 262,7220 

. , 8 . 10,00 

22.oo 
'10,00 .J 

262,7220 
577,9884 

IMOB. PQ CAMBORIU SIC LIDA . 355073732 0863.7 . . 4l 10,00 262,7220 
355073689 . 08636 24 IMOB PQ CAMBORIU SIC LTDA 355073727·· 08637 36 10,00 262;7220 

. IMOB PQ CAtvIDORIU S(C LTDA 
ISMAEL DE SOUZA FERREIRA 

355073686 
355073756 

:· 355073820 
355073776 

08636 
04026 . 

' 21 1 

6: 
·262;7220 !SAIAS DE OLIVEIRA 355073703 08637 12 · ·. 10,00 292,7220 

12,00 315,2664 IZAIAS GABRIÉL DOS SANTOS 355073822 08639 - 9 10,00 262,7220 
JAIR DE.OLIVEIRA FANRUCCI 

/ . 08639· 
04029 
08638 
04029 
08637 
08636 ' 
08637 

1 10,00 . 262,7220 JAIR JAKHE GARCIA . 355073753 04026. 3 i9,ÓO · "499,1718 
355073722 08637 . 31 · -10,00-.. 262,7220 JAIR LOPE~ DE SOUZA 11,35-. 298, 1894 

JAlRZINHO·CONZZATTI 
JEOVA DOS REIS RODRIGUES 

'355073813 
355073786 
355073705. 
355073676 
355073710 

23. 20;50_ : · 538,5801 
JAIRO NATANAELPINTO 
JARJ?INO ANTONIO DOS SANTOS 

. JOAO BATISTA .CORREIA DE AN 
JOAO.PEREZ FERNANDES 

355073775 
'355073794 

o4029 
08638• 

7 10,70 281,1125 

JOAO ·CARLOS COSTA 
· JOAÔ RAMOS SOBRINHO 

18 
14 
ll 
19 

10, 1 o 265,3492 
10,00 . 262,7220 

110,00 . · 262,7220 JOR.GE BUENO · 

_10,00. . 262,7220 JOSE AUGUSTO COSTA 

355073797 ' 08638 
355073798 08638 . 
355073765 . 04027 

4 10,00 
7 10,00 
8 10,00 
6_ 10,50 

262,7220. 

~62,7220 
262,7220 
275,8581 'JOSE APARECIDO DOS SANTOS 

" JOSE BONATO . 355073817 . 0_8639. 
35~073719 . 08637 

10,00 262, 7220 . JOSE CARLOS DA SILVÁ 
. 10,00 ·r .262,7220 JOSE HAMILTON DÁ SILVA 

355.073766 04027 . 7 . 20,00 .. 525,4440 ' 
JOSE CARLOS DE SOUZA '-28 355073670 08636. 5 . . 10,00. 262,7220 

.. JO!)E JESU~ GRANDINE E. OUTR 
JOSE NORBERTO FILHOE,OlJTR 
JOSE RAHyIUNbO DE SOUZA PED 

355073677 . 08636 / . 12 
355073i7l ··. 04029 3 
355073811 08638 .. 21 
355073711 / 08637 - 20 

10,00 262,7220 :- · JOSE LUIZ DE· JESUS .. 3.55073807 08638 17 12,00 . 315,2664 

JOSE SEBASTIAO FERJ'!ANDES 
· JOSE TENGH.10 ~ 

JUSCELlNO CJ\NDIDO · 
~EVICORSfNO CARDOSÓ 
LUIZ ROBERTO VALDEMAR 
M V M ENGENrIARIA E COtvlERCI 
M Y. M ENGENJ-IARIA E COtvlERCI 

'MANOEL CLE:MENTE DA SILVA 

355073760 04027 1. . 
355073720· . 08637 29 
355073799 08638 9 
355073704 _08637 ·13 
355073780 
355073781 

04029 . _..12 .. 

04029' 13 

· IÕ 70 '-, ' . 
. ·10.o:i 
·10,00. 
·10,90 
10,00_ 

_.; 10,00 
10,00 
12,50. 

281,1125 . - JOSE OMITTO NETO. .. 
263,7728 JOSE ROCHA MACHADO ' . 

" 262,7220 .,JOSE SOARES -· -
2_86,3669 JOVELINO FRANCISCO DO NàSC 
262,7220 LAERCIO GRAVA 
262,7220 · LUIZ GONZAGADE SOUZ('\ 

-355073679 .· 08636 
355073821 . 08639 
355073826. _Q8639 
355073815 
355073666-

355073714 

. 08639 
08636 
08637 

. ~62,722(} M V ENGENI-~ARIA E COMERCIO. · .355073778 04029 
328,4025 -. •. M VM ENGENHARIA E COMERCI 355073782 . · 04029 

· 525,4440 M V M ENGENHARIA E COMERCI · 355073779 04029 
281,112S MARCOS ALBINO . 355073806 . 08638 
27_5,8581 MÂRIA APAREC]pA POLONÍO 355073709 -08637 

355073721 08637 

~ 14 10,00 
8 10,00 

13 . 10,00 ,. 
2 . 18,00-._ 
1 ~1.00. 

23 26,00. 
10 11.00"" 
14' 11,35. 

· 11 12,50 
16 . 10,00 ' 
18 ... 10,00 . 

10,00: .. 30 
. :MARCOS BUENO SANTANA . 

lvIARÍA.APARECIDA SANTOS SOU 
MAURICIO ANAI\JIAS .. 

355073770 . 04029 
355073764 04027 
355073763. 04027 
35507375_4 .· 04026 
355073796 . 08638 .. 

2 
5 
4 
4 
6 

:20,00. 
,0,70 
.10.so · · 
11,00 
12,00 
ro.09 

288,9942' 
3l5,266;l 

MARIO SCABELLO, · 
MAURICIO LOPES 355073808 . _08638 18 12,00 

MAURO HARUOISHII .. 262,7220 
MISAEJ... YITAL E OUTRO 355073783 04029 ~ 15 10,62 279,0l_0.1 
NATÁNAEL--NOGUEIRA A~1ARO 355073716. 08637 25 10,00 .;.- 2.62,7220 
ODAIR.GONCALVES DE OLIVÉIR 355073784 04029 Í6 10,20 . · 267,9764 
.OTAVIO DE LIMA 355073725 08637- . 34 10;00 · 262,7220 
PAULO.PIRES DE CAMPOS 355073792 08638 2 10,00 . 262,7220 
PAULÇ) SERGIO DA SILVA E OU 355073787 0402,9 19 . ·10,10 281,1125 

MINÊRVINO DE MORAÊS NETO 3'55013726 .08637 35 10,00 ·. 
NATANAEL CLEMENTE FERREIRA: 355073793 08638 · ·3 . 10,00 ...... 
NILTON LUIZ ROSSI . 355073706 08637 15 10,00 
ORESTES. ALVES DOS SANTOS 355Õ73774 04029 
OTONIO PEREIRA DE MATOS 355073762 04027 
PAULO ROB!!RTO BJMNCO ANTUN ·35507371_8 · ·. 08637 
PEDRO HONORIO DA SILVA · 355073818 , 08639 

3 
10,60 
19,00 

27. 10,00 . 
5 . 10,00 

:PEDRO PALtvlEIRADA SII~VA 355073791 08638 · . 1 J9,00 · 499,1718 .. PEDRO PAL:MEIRA DA SILVA '355073724 . 08637. 33 - . 10;00 
·REINALDO FELIPE RODRIGUES 355073802° .08638 · . 12 , _ 10'.0Q 262,7220 RICJ\RDO :MENDES DE SOUZA 
ROB.ERTO_ HADA · ~55073680 08636 . · 15 10,00 2?2,7220 SANDRA APARI;;CIDA PEREIRA E 
SAULO AUGUSTO 355073824 · OS639 ... 11 10,00 262,7220 
SEBASTIA0 JOSE DOS SANTOS 355073804 08638, · . ·14 .. - . 35,92 ·943,6974. 
SERGIO TEODORO DA SILVA E - '355073_672 08636 . 7 10,00 262,7220 · 

355073671 08636 
355073905 '.''3636 

SEBASTIAO BERTOLOTIO ~55073761 04027 
SELMA.LOURDES BARAO 355073674 · 08636 · 
_SIDIMAR LOURENCO DE CARVAL 355073772. 04029 

SIMAO D. HOBBEIKO · 355073790 o4029. 22 10,70 · 281,ÚfS 
'TEREZINHA DE LOURbES L OLI 355073758 04026 8 ,10,70 281) 125 

SIMAO D.HOBBEIKO 355073789 04029 
1

_ . 

VALDER BRASIL DA CRUZ 355073823 . 08639 

6 .10,00~ 

16 10,00 
2 . 10,80 
9 . 10,00 
4 

·21 
10-

10,73 
10,70 1 

10,00 
VALMIR APARECIDO DE OLIVEI 35~073752 .' 04026' 2. 10,7.0 281,1125 VALTER FERREIRA DA SILVA E 355073785 04029' . ) 7 . . 10,20 
VALTERORLANDO,GESSI . ;~5507381_9 08639 · 6 10,00 262,7220 . VALTER PEREIRA BARROS 
VICENTE AUGUSTO DE SANTANA 355073812 08<,}38 22 '-.. W,04 263,7728 . .WALDIR THIMOTEÓ 
WILSON DE SOUZA _,.,. ·' . 355073809 · 08638 ' 19 18,00 . 472,8996 · \ .. f ,,· 

355073767 / 04027 8 10,70 
'355073673 0_8636 . 8 10,00 

/-
. ! \ 

\. 

262,1220 
262,7220 
262,7220 
472,8996 
551,7162. 

. 683;0772 
446,6274 
298,1894 
328,4025 
262,7220 
262,7220 
262,7220 
315,2664 
262,7220 
262,7220 
262,7220 
278,4853 
499,1718 

. '262,7220 
262;7220 
262,7220 
262,7220 
262,7220 
283,7397 
262,7220 
281,9007 
281,1125 
262,7220 
267,9764 
281,1125 
262,7220 

.1 
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· DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

"Pe7o Sr. Diretor" 

De Walter Quadrado =. prot.33547/94; De Pereim e Cordeiro Llda 
prot,47135/93: "DEFERIDOS" De Assessora Assessores e Auditorcs·S/C = 
prot.3205/9?, De Mauro da Costa Figo = prot.45976/94: De·Ctáudio Henrique 
Magalhães = ptot.3522/95, De 13enedito Làurenço Custódio = prot.49391/94, 
De _ Babalu Festas e Eventos S/C Ltda = prot.49092/94, De Santoro 
Empreendimentos e Negócios Imobiliários . SIC qda = prot.3321/95: 
"INDEFERIDOS" De Luiz Riguctti ·= prot.2083/95: "CONCEDIDO O 
PRAZO DE 90 DIAS A PARTIR DE 18/01/95" 

"Pela Divisão dé Aprovação dé Projetos" 

De Frank fraséati ':" · prot.6821/95; De Emanuel Jv1clato = prot.2895/95, De -
Scncsio Meira filho= prot.51368/94, De José Flávio Dyna = prot.1140/95, De 
Unitec-Sociedade Constr.utora Llda = prot.6698/95; De Silvandir Maura ,,,; 
prot.6820/95, De Luigi Terzoni = prot.6412/95, De Jeber' dos Santos = prot. 
7284/95, De Aluizio Alves Peres = prot. .425/95, De João Baptista 

·francalan = prot.3350/95, De Maria Jos·é dos Santos Leite = prot.50035/94, De. 
Unitec Sociedade Construtora Ilda= prot.3779/95:"0llRAS LICENCIADAS" 

;'Pela Divis'ão de Fiscali.zaçã~ de Obr;s"' 

De Gcnor Bitlar = prot.51750/94: "INDEFERIDO" De Homero da Cunha= 
. prot.6094/95:"CONCEDIDO O PRAZO DE 30 DIAS" De Atria Eng. e 
Comércio Ltda = prot.7148/95;: "CONCEDIDO O PRAZO DE 45 DIAS" De 
José Alcaldc Erguy Jr = prot.5317/95, -De .Antonio Wilson da Silva =· 
prot.6902/95, De Gocrgc Nissin = prot.3907/95, De Condomínio Edillcio Sol 
Nascente= prot.4422/95:"CONCEDI'DO O PRAZO DE 60 DIAS" De Maria 
F. M. Pardinho = prol.6072/95, De Maria F. M. Parcli'nho = prot.4880/95; De· 
Joiio Gilbertó Gurgrl = prot.4236/95,. De José Anal<lino dos Santos = 

prot.6853/95:"COt-JCEDIDO O_ PRAZO DE .90 DIAS, De. Aristides de 
Almeida= protA?93/95:"CONC.EDIDO O Pl~A~O DE 12Q DIAS" . 

ENGº EMlLSON LUIZ ZANETTI 

Diretor Dcp.lº de Urbanismo. 

-·}:: .. ::·':.: .. ::::::::1rn.:_:.:.::::·:::·:§::§'.~]§.ê.i~B:1~.·:·p:~.·:ª~·~0$,:~-:.:H·.::::::-::.:::1:rn:::·:.::t.:·Il:-: 
- :.::::r:::X\\t:L<:?/\\:X/L)~.~9..1~~I~.W.~W:N.~9 1'.~fo':>.~::~!.~Y.°.~.~:::::::\::.:t:L:.::::xr/t: L X:t\:O:X 

· O Centro de Referência de·Controle de Zoonoses infornia ao público cm geral 
que se encontram apreendidos nas dependências, sito à Rua das Sapucaias n~ 
115, Vila Boa Vista os seguintes animais: " 

Cavalo Alazão.'.·.~ ............ ~-·-··························:::······· Chapa 101/A 
Egua Rosilha ............. : ............... ~ ......... ;-.................. Chapa 1 92/A 
Égua Baia ...... .' ........ : ............ : ....... ." .. ~ ....................... Chapa 97/A 
Égua Castanha ................ : .. ~ ......... :.: ....... ; .............. ~ Chapa 91/A 
Égua Tordilha ... ." .................... ." ....... · ....................... :. Chapa 33/13 
Cavalo Pampa ............................ '. ........ ~ .................. Chapa 34113 

. . Cavalo Baio ................................................ : ..... · ....... Chapa 36/13 
Estando vencido- o prazo para rcsgaie dos mesmos, avisamo~ que os referidos 
animais serão leiloados no <lia 09/03/95, às 14:00 horas, nas depéndêneias ·<lo 
Centro de Referência de Controle de Zoonoscs. 

: .. :1.::•::::1:::•1·11-:1~:§.:~:~·;·m~:f.{11:~·1.::g,_§:!:::~ç~~::§:~:~~~'.~:1:::::.::r::·.1::•:.:::· 
:.::.:.:::'~.1~:<;H~;oi:~g1A:M\.!:N.,.Çl.MJ;:µi\l!'.i\M.l.LJA;:.c~.li\l'\Ç.ó;AOO.LE.~.CEMTWWA~~;:'\O:~.O.GIAl.i::.:::::.:·: 
···············.·······································:······················································································ 

,, PARECER CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE ANÁLISE 
DE PRESTAÇÃO.DE CONTAS: _ 

. ~ . . . 
Nós d:fcomissiio de prestaçiio de contas, vcrilicando os relatos do protocolo nº . 

. 02404 cli.: l9\0 l \95, referente ao Lar Campincnse do Be!n l·'.star ao Menor. , , 
diante a Justific~1tiva e alegações apresentadas pela Sra presidente, da cüti<lade 
en1 questão," apresentado e anexado os documentos contápcis.~ que havia sidos 
extraviados na época. · 
CONCLUIMC?S QUE 
A referida entidade se encontra cm 
referente ao exercício de l.993. · 
Total Rc~cbidoTotal Comprovado 
474.862,99474.862,99 

ordem com a sua prestação de contas ,., . . ~ 

A Comissão 
·JORGE LUIZ DOS SANTOS 

JESSÉ VIEIRA DE FARIA 

_ ERRATA 
Referente a publicação no D.O. 09/02/95, concedendo auxilio subvenções para 
o exercício de 1.995. · · · 

Categoria Criança e Adolescçnte . 
'· 

. /· 

Cam1>i.quinta..:feira, 09 de março de 1995 . 

ONDE LÊ 
Serviço de Promoção Social da Paróquia de São Paulo Apóstolo - SPES 
LEIA:. SE . . 

G!upo Primavera 

LAURA MARIA C.R.SILV A 

·secretária Municipal da F.C.A e Ação Social · 

.. :::.::1::--::'.:•.:::.:::::::.:,.::::§g~Ji·i.:i~B.lli!··::~:1i'1:::1:~W::G:~.~~·~•::::11·:::·•:·•::::.:1:::.:.:·:·:.:: 
(:\\ ::(){\\YL:':C::::y::::::~~S~W~.~·~·~~~.1SW4.YP.:~:JPWS.49:~::: út\:r'/\\/::::::::::::::r: . 

GABINETE D.O SECRETÁRIO 
. 

· , Publicação Após Recui·so · -
. . 

· -Class/jicação dos Especiplis~as da j~ede A1unicipafde Cmúpinas 
· Para nEstolh.a-do Cm~1po de.Atuação/1995, de Acordo com a 

· f.ortaria SA1E nº 07195 

SUPERVISOR EDUCACIONAL - ~fETIVO 
Nº · NOME ·TEMPO TÍTULOS 
01 Maria do Carmo Iorio Carbonari 29;00 ~ .. 25 
02 Lucia Maria Montali de Oliveira 26,50 2,~~ 
03 Silvia Helena Cáprini C. Pacheco 26,50 1,20 
04 .Maria Ligia Üueno Pires · 26,50 0,10 
05 Ivone Garcia Silva 13atista 23,00 0,00 
06 Dcnize Thcrezinha T. 13ethiol · l l,50 ' _ - 7,40 
07 ,,..-- Elda A~palice Cecconi Li serre_ 15,00 _· 0,90 
08 Regina ótifia Pires Barbosa . 9,00 - , 0,80 
09- Sueli Salim M. Senritore 9,00 0,80 · 
l O Maria Eliznbcte faulin _ 6,00 ·3,65 
11 .Roscld3argas Collistochi 6,00 · 0;05 
12 Sucly Ap. _Cezar Paterno- 6,0ó l,40 

SUPERVISOR EDUCACIONAL - ESTÁVEL-
Nº NOME 
01 Maria Cristina Iorio de Oliveira 
02 Juracy J(ibeiro 13ottignon 
03 13ermadette M·aria Patiaziolo 
04 Celia de Campos Amaro 
05 Maria Heloisape Tol.edo Piza. 

· 06 Maria Jose de Paula Lima 

TEMPO 
- 237,00 

23.1.00 
231,00 
231,00 
206,00 
103,00 

COORDENADOR PEDAGÓGICO EFETIVO 
N" NOME /. TEMPO 
01 Nilza Maria Nunes 23,00 
02 Maria Cecilia Lacerdda F. Zink 23,00 
03 ,Maria 13catriz Gonç"alvesS()ssai 23,00 
04 Anna Christina C. M. de Campos 23,00 
05 Angela Fefraz · 23,00 
06 Roscli Cardoso Barradas 23,00 
07 Marlcne Ramos Gomes ·. · · ' · 23,00 
08 .Cleide Regina de C. l3araçi 23,00 · 
09 Julió Antonio Morcto 9,00 
1 O GlaÚcia Ultimia Coluccini 9,00 

ORIENTADOR PEDAGÓGICO., EFETIVO 
N" NOME TEMPO 
O l - Jurnndir de Lima Souza " 47,00 
02 Lca T~rallo Lo! 35,00 
03 ~ lsabcla Cristiane Zago _ 38,50 
04 Mariq Rita on·anfo forg~ Lanaro· · 36,00-
05 l'{eusa Rodrigües de Oliveira 33,00 
06 _:.. 13eatriz :~incl Je Souza Cruz 37,00 
07 Netlta Helena D . .'.feixeim 37,00 
08 Fernanda SilveiraA1ítcinelli 35,00 
09 Marili Aparecida Thomas 35,00 
10 Elizabcth Lucchini Goulart 34;50 . 
11 Ma,ria Helena PeixÓto ferreira 35;00 
12 Maria dndina Teixeira da Silva 35,00 
13 Fen~anda Maia Gasnicnga 34,00 
14 Regina HelcÍia de Abreu 35,00 
15 Paulo Correu.Neto. 35,00 

TÍTULOS 
o:Go 
3,70 
3,65 
r.10-
4,30 
0,25 -

TÍTULOS 
11,55 
8,60 
7,60 
7,25 
6,60 

·6,35' 
5,70• -
0,90 
3,85 -
2,60 

tíTULOS 
--- 2,25 

ll,30 
- 4,35 

4,30 
6,50 
1,95 
1,45 

·-' 

. 16 Irene Pires 27,50 · 

3,1~ 
2;55. 
2,65 
l,80 ' 
l,50 
2,10 
1,00 
0,80 
8;05 
4,40 17 Luiza Maria de Abreu Mello 31,00 

l 8 · Maria Concilia de Falco 22,00 ll,55 

TOTAL 
31,25 
29,40 
27,70 
26,60 
23,00 
18,90 
15,90 
9,80 
9,80 
9,65 
7,45 
7,40 

TOTÀL 
23.7,60 
234,70 
234,65 
232,10 
210,30 

' 103,25 

TOTAL 
34,55 
31,60 
30,60 
30,25 
29,60 
29,35 
28,70 
23,90 
12,85 
11,60 

TO'J'/\L 
49,25 

º46,30 
42,85 
40,30 
39,50 
38,95 
38,45 
38,15 
37,55 

. 37,15 
36~80 

36,50 
36,10 

. 36,00 

35,80 
-35,55 
35,40 
33,55 

/ 
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' i,70 19 Maria Inez Ferraz de S. Bame -31,00 32,70. da Lei·M~nicipal 1i. 4.369 de 11.de fey~rejro de 1974, é cm confonnidade com. 
o Protocõlo nº 0845 de 02.03~ 1995, · • . :- .. · · . · . · 

20 Vera ·Lucia Capato Leone 23,00 7,80 30,80 

21 . Ãna Cristina K. Antoniazzi 25',50 5,20 30,7q ·.RESOLVE: . . . . 

22. Maria Cristina R. do A. Polezel 25,50 5,1'5 30,65' 

23 Isabel Savitci . 29,00 0~50 29,50 

24 . Antonieta Ma.ria Rabelo Leite .25,50 3,90 29,40 

25 CJeusa Nelci Sailt' Ana Orlando· 25,5_0 3,70 29,20 

26 · Mareia D. de A. Signorcl!i 25,5Ó 3,50 29,00 

27 . Eliane Ceccato Nascimento . 23,00 5,85 . 28,85 
28 Denise K .. Padüla Furgeri '23,'00 5,75" . '2875. 

' 
29 Marilcne SJí1tos Pimenta 23,00 4,60 

-... 
:. 27,60 

3Q Rosan~ Maria Trevisan Lino 
.. 

23,0Ó-· 4,20 27,20 
31 .. Antonio Bisin ; 22,00 4,75 . . 26,75 
32 Maria· Ivone Calais Garlipp. · · 24,50 li20 25,70 

33 ~ Kali Maria Trombeta Robig · - . 2°3,00 2,35 
1 

25,3? ... 
34 Aparecida forrcira de M. Qoldini · . 23,00. 2,15 . " 25,15 

. ' . 
3,80 .. . 24,80 35 Ana Rita Porto V. Moscatolli 21,00 

36' Maria Lucia Almeida Abdalla 23,0Ó' . 1,65 . 24,65 . 

,37 Maria Aparecida Q. AnmurQ '23,00 1,60 24,60 
38 Maria Regina.Arriei 23,00 1,55 24,55 
39 Eneida Marfa G. Pasian ·. 23,00 1,40. 24,40 
40' Atia Lucia de Oliveira· Alonso 23,00 1, 15 24,15 
41 ·Maria LuciaDias de C. Vicente 16,50 . 7,20 23,70 

42 1 Maria Ingracia AA:F. da Silveira . 19,50 4,00 . 23,50 
43 

1 

.Maria Jose Daniel R. Manuel 22,50 - Q,90 23,40 
44 ..... Maria de Canno CarValho · . 22,00 1,30 23,30 

. .45 Solânge Aparecida Cliiavcgato_ 20,50 ·0,95 . 21,45 

46 Neuza Regina Fernandes . · 16,00 . 3,80 19,80 
47 Vania _Aparecida IYL Bomvart 18,00 i,65 19,65 
.48 Adagmar Costa Grillo 16,00 2,65 18,65 
49 · · Adriana.Ap. Cassiano Aniaral : lt,~O 4,8ô' 16,30, '. 
50 · Maria AuXili.adora Ag.new · · 1 Cóo- 4;65 15,65 

. 51 . Adriana Stella Ayck . 11,50 3,95. 15,45 
52 Magda ~azzolini Faria . · . 11,00 ·. 3,65 14,65 
53 .Esmeralda Gomes Espindola · 11,00· 3,50 14,50 
54. Iris Rodrigues Maldonade p,oo 2,75 _13,75 
55 · Eunice Ap. Pcllcgrino - ·9,50 3,90 '13,40 
56 Vera Lucia Rogieri · ll;OO 2,20 13;20 

- '.57 Mareia Sucli P.L.Baltistoni 7,00 5 60 . ·12,69 
' 

58 . Neusa.Maria Teixeira Mambri~i.: 1,1,00 1,45 . 12,45 

59 Rosimar Feirumola" 11,00 0,70 ... 11 70 
' " 

Campit~as, 08 de.Março de 1995 · 

: EZEQUIEL THEODORO DA SILVA· 

. ' Secretário Municipal de Educação 

A Comissão Organizadora de Con~tirs~s. Públicos. d.a· SETEC · - Serviços 
Técnicos _Gerais comunica aos candidatos inscritos para os cargos de Agente 
Funerúrio, Motorista Funerário e- Atendente Funerário, a realização das provris · 
escritas. · . · .. . · · · · ·· - · · · . . · . · 

· 1. as provas com questões de. Português, Matemática e Conhecimentos · 
Gerais serão realizadas no dia .18/03/1995 com início 'as 8:30 hs. e término 
às i2:00hs. 

· Artigo L) - conceder· a exoneração solicitada pelo Sr.· JOSE VALDELEI 
BENATTI, .Matrícula n. 1017-01, ~o cargo de Motorista Funerário I, lotado· 
junto à Divis.ão Funerária da.SETEC - Serviços Técnicos Gerais . 
Artigo 2.) - Esta,Portaria vige a partir desta <;lata, e se arilpara nos artigos 80 e 

· 81 da Lei Municipal n. L399 -.de 08.11.1.95~ - (Estatuto- dos Funcionários. do 
Mutúcípio de Campinas) e Leis Municipais nºs. 7.521 de 18.06.93 e 8.219 de 
23.12.94. . 
CUMPRA-SE . 

Campinas, 03 de março de 1.995 .. 

. JOSÉ OSVALDO CORREIA 

Presidente 

.PORTARIA Nº 022 DE 01 DÉJ\'IARÇO DE 1~995 . 
--

. O Exmo .. Sr; Presidente da SETEC-Senliços Técnicos Gerais no uso dm1 
atribuições.de seu cargo p~lo disposto no~ incisos l .e III do m:tigo 8. da Lei 
.Mt~nicipal n. 4.369 de 11 de fevereiro de ·1.~74, .... · . · - -
RESOLVE: 
Artigo 1.) -·co1icede.r a exoneração solicitada p~Ú> ·sr. A.DRIANO RICARDO 
REIS, Matrícula n. 1175-01, do cargo de Fiscal de Serviço Público, lotado junto 

· à Divisão de Ocupação do Sol'o·da SETEC :- Setviço.s Téct)icos.Gerais.' 
·Artigo 2.) - Està portaria vige a partir desta data; e se ampara nos artigos 80 e 
81 da Lei Municipal n. 1.399 de 08.11.1.955 - (Estatuto dos Funcionários·do 

·Município de Campinas) e· Leis Munieipais nºs. 7.521 de.18.06.93 e 8.219 de · 
23.12.94. . 
Cumpra-se . 

,t 

Campinas, 07 de março de 1.995 · 

Jostosv ALDO CORREIA 

Presidente · : 

-~::=:·:·:.:=::::i:::::::,:::::·.:m:.::::::r:::;:·::::::::::·;:::1:::::1:::::::::!::::::::::=:·:i:.:i:i:::is1:N:1í:1:i::::::·:\:ll:::1:::::i:::::::::rn:i.:::::::::::::·.:::::::•:::•:::::::::::.:::~::::::::::=::.~:::::.•::· 
•••••••••••••••:••••••••••••••:::••••:••:~qç~~J.),~~:lii..P:~:~~:F.Sl..M.m.JP::l.).J.!;:Â.GYA•~:~M.~.Mm:!g;~~~··•••:••t:t•:•t:1::••••::;:::::::::•:•••••• 

.. , 

. . 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES. · ._ . 

. Aviso de Publicação 

MODALIDADE: Concorrêticia nº 10/95 .. , 
OBJETO: Registro de Preços R' Fornecimento ·de Carvão Ativado Pulverizado 
por o~ (um} ano. . . . - . 
ENTREGA DAS PROPOSTAS: Até às 9:00 horas 'do dia.11104/95. . / 

_ CONSULTA E RETIRADA DOS EDITAIS:. Rua Regente Feiió nº 859, sala 51, · 
setor de Compras das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 15:00 horas. 

/ Caij1p!nas, 07 de .. Marçó de 199;i. 

ENGº LUIZ CARLOS LIMA · · . · 

Prc5idente da CÓLSANASA . 

. EDITAL DE LICITAÇÃO 
. . - ·, . 

l.A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS 
· S/A - EMDEC, Av. Anchieta nº 200 .:. ·15° w1dar, Campinas - SP, realizando . 
· licitaç.ão por TOMADA . DE PREÇOS, para_ (ornecimento a seguir 
discriminado: ., 
PROT.T.P. N°OBJETODATAHORA · ' · 

1.2. as pro:vas.ser--lo realizadas no.: Insthilto Popul~r Humberto <Je CamPós 058)95001195FORNECIMENTO DE RADAR 
. · (Alan Kardec ), sito. à Rua Irmã Serafina n.674 Centro .; Campinas/SP. . · ·. MÓVEL PARA DETECTAR 

. · i.'3. os candidatos deverão ·se apresentar no local da realização das próvãs 0,30 
minutos antes do início das' provas, e os portões serão focJla~os às 8: l 511s, não · · EXCESSO DE VELOCIDADE24.03:95f,O:OO ... 
·sendo pennitida ~ el'ltra da· ele ·nenhum candidato retardatário. · . . . . 2.0 Edital respectivo. encontra-se à ciisposiçã~ dos interessados na' Gerência 
· i .4. os candidatas devérao portar cédula dé Identidade e·Coniprovante pe . .. Comercial,. no endtfreço supra citado da 08:QO às-12:00 e das 14:00 às 17:00 

Inscrição. / , · · hor~. , · · · , 

: .i · L5. os. ~andidatos d~verão e~tarmunido de IÓp~s· pretq~ bornrcha. e:cà!1eta:· . Campinas, 07.de março de 1995· ".· ' 
.. , esfcrograftca azul.,. : . . . . . . ". - .. ~., : e ': . . " . " . . . • ·º" " : . .. . ' . ' 

l'.6. tião-~erá pen.nitidotia §alâ·de·provas o canôidato que se aprese'i1tar'após O'. .. ·-:.: ._ ·, . ; ·. ::· ADILSON JOSÉ PEREIRA. DE MORAES ....... 
·11orári.oestabelecido ... ::··· .,... ~ .. · ·-., ·"· .. - .·.·· ,. '·" ..... ·"; Pr 'd <l'c · - p ·";d.L'~ .. - · · 

1 7 · - . . . . 
1 

. . . 
1 

. , . · · . _,· . .,,; ·; ': .. . e51 ~nt~. a . O~ISsaOl . erin.ane!}'P ,e,'. IÇJtaçã~ ":' . 

-· cm~~~'.~~~'~utraau~~bcam~•~_;lllllll~lllllllllllllll~lllllllllllllllllllllll 
· · : · ·:.· ~ : · -. · .t'ol\1Ús.sKó 0Rci1\Ní'z1\nonA nE coNcÜRsos Punucos·· · .. <•=:tt:::tr:t?Fttt•H~fR~~1=~ImA!WNW~mHW?~&~flPJ1W?M?.NH\Hlf)\ftt<:t::> 

• .... - • ~... ~ l • • • . : • • •• . • ~ ·• ' • 

- · ' .. · .· · · .,. ,, .. ~· "" :-:"DIRETORIA AnMINISTRATIVA E' FINANCEIRA . 

. . ~ ~ORTARIAN~ 021 DE.03 DE MARÇO DE 1.995··· - Ei~1 atendimen~~ -ao .·artig~· 16. da ·L~i'. Fcde~t-~666i93;· ~ort1uni~~mos que 
•.· , .... _, . ·. : ·. ·~, • .•• :, ; . · ·; · - •. ., ··~. i · ,.. '·· ·. • .:· • ' . . . . ,encontra-s,e a d1spos1ção dos, mteressados no ·quadro de avisos da IMA -

. · ... 0 .. Ex~np. ~Sr. :Pre,~14ente .. da ~.ETEC-Sei;vtço~ .Tec.n.tco~ · Gerats·:.no ::uS? das - . :· INFORMATICA DE MUNICIPIOS: ASSOCIADOS S/A, a relação de 'to-das as 
~ atnb91çoe~·d~:scu car~o confendas pelo disposto nos mct~~ I~ Ili do·arttgo 8.- :- <comprrui efetuàda5 pela Divisão de _Supriinentos no mês i;le'Fcv~reiro/95· .. 

. ·; 

; 
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A Coordenadora·da Vigilância Sanitária da SAR-Sul do município de Campinas 
coiuunica: · · · · · · · 

Protocolo Nº95/7000332-PS 
' .. 

Interessado: Ivan Antonio de Lucena-ME 
Assunto: Solicitação de. prazo 
Indeferido 
Pl'Otocolo Nº95/7000333-PS 
Interessado: Ivan .Antonio de Lucena-ME 
Assunto: Desconto dé multa 
Indeferido 

.. DR• TEREZA DE J. MARTINS 

Coordenadoria Visa Sar-Sul 

LEI No. 8.303 DE 08 DE MARÇO DE 1995, 

OBRIGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, A UTILIZAÇÃO DE PROTETORES 
FÍSICO-QUÍMICQS NAS INSTALAÇÕES COLETIVAS E PARTICULARES DE 
SANEAMENTO BASICO. · . . 

. . 
A Câmara Municipal aprovou e. seu Presidente. Romeu Santini. 
promulgo, nos termos' do · artigo 51. #50. da Lei Orgânica do 
Município, a seguinte lei: · · _ : · . 

Artigo 1 o~ -: A partir do próximo exercício financeiro, a cqntar da 
publicação desta lei. é obrigatória no âmbito do Município a 

. utilização de protetores físico-químicos· nas instala<_(ões coletivas e 
particulares de saneamento básico. com vistas a. prevenção e 
combqte à formação .de incrustações e sedimentações corrosivas. 
que danificam e deterioram a. rede de coleta •. distribuição e 
esgotamento de·água e resíduos. . · · 

Cam1>" quinta-feira, 09 de março de 1995 

que realizarem o procedimento de iiltcrrupção da gravidez, fazendo o . 
· atendimento _de urgência e orientação à paciente. -

Artigo 4o . .., O ato de interrupção da gravidez deverá ser notificado à 
Se~retaria Muniçipal de Saúde em f?rmulário próprio assinado pelo 
medico responsavel. no qual constara: 

1 - médico responsável pelo ato; 
. . . ' 

li - identificação do podente por código ou núm.ero no prontuário; · 

Ili - idade gestacioinal; 

IV - motivo da interrupção .. 

Ar!igo 5o. -:- O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 
(noventà) dias a contar da data de sua publicação. . . . ~· 

Artigo 60.· - Esta lei entra em ViQor na· data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario. · 

Campinas •. 8 de março de 1995. 

Dr. Romeu Sàntini . 
·Presidente 

autor: vereadores Sér,gio Benassi ·e Arly de Lara Romêo. 

PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA-MUNICIPAL DE CAMPINAS 
AOS 8 DE MARÇO DE 1995. . . 

.Eurico Serra 
Secretário Geral 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 70/95 . . 
AUTORIA DA COMISSAO DE ELABORAÇÃO DE REG.IMENTO INTERNO 

DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO A SER ADOTADO NOS TRABALHOS 
DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DA REFORMA DO REGIMENTO 
INTERNO. CRIADA PELA RESOLUÇÃO Nº 652 DE_l 7 DE FE~EREIRO DE 
1995, DETERMINA AS FORMAS DE· VOTAÇAO E DA OUTRAS 
PROVIDtNCIAS. 

Artigo 2o. _Os órgãos técnicos competentes da Prefeitura produzirão, . A CÂMARA MUNICIP~L APROVOU E EU. SEU PRESIDENTE. PROM\JLGO 
. em tempo hábil, a regulamentação da presente lei. nela incluindo: A SEGUINTE RESOLUÇAO: 

, d) as normas técnicas a serem observadas na instalação e uso dos 
protetores físico-químicos;· · : · · . . . .· . 
b) os meGanismos de financiamento tarifário de sua aquisição e 
instalação. , · 

. . 
Artigo 3o. - As despesas com a execução_ desta lei correrão por 
conta de dotação orçamentária própria, consignadas no orçamento 
do próximO exercício financeiro. suplementadas,, se necessário. 

Artigo 4o.· - Esta Íei entra em vigor na· data de sua publicaÇão. · 
revogadas as qisposições em Gontrário~ 
Campinas. 8. de março .de 1995. 

Dr. Romeu-Santini 
Presidente 

Art. 1 ~ - A elaboração e a votação da reforma do Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Campinas for-se-á com. observância das 
normas estabelecidas nesta Resolução, suplementadas pelo 
Regimento Interno vigente • ·no . tocante ao funcionamento dos 
trabalhos da Comissão e das Sessões Legislativas convocadas para 
votação doprojeto. · 

DO ANTE-PROJETO 

·Art. 2° - A Comissão de Reforma deverá. no prazo de 30 (trinta) dias. a· 
contar da data.-qa publicação da presente resolução na Imprensa 
Oficial. apresentar um Ante-Projeto do Regimento Interno. 
incorporando, a seu critério. as sugestões dos Senhores Vereadores. 

Art. 3º - Fica estabelecido o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias. 
a contar da publicação da present~ resolução, para que os 

: t · 1 d A Senhores Vereadores· encaminhem propostas de· reforma do · 
ou or: Ar Y e Lara. ~omeo. ·Regimento •. através de protocolo especial para tal fim, com as 
PUBLICADO NA SECRETARIA DA· CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS . devi~ds justificativas. . . 

AOS 8 DE MARÇO DE 1 ~95 · . .. . ·Parágrafo único - As propostas não aceitas serão apartadas,-com a 
Eurico ~Serrá respectiva justificativa da negativa. sendo que aquelas rejeitadas por 
secretário Geral· qL,Jestão de mérito poderão ser reapresentadas em forma de 

emenda. 

LEI N. 8,;302 DE 08 DE MARÇO DE 1995. 

OBRIGA A.' REDE· PÚBLICA MUNICIPAL DE. SAÚDE A REALIZAR o 
PROCEDIMENTO MEDICO DENOMINADO ABORTO -NOS . CASOS 
PREVISTOS PELO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. . . 

. . . 
A Câmara Munldpal aprovou e. eu. seu· Presidente; Romeu Santini. · 
promulgo nos termos do artigo 51. # ·so. da Lei Orgânica do 
Município a seguinte lei: ·. ··, 

·ArfiQO 1 o. ·- Rca a Rede Pública Municipal de Saúde obrigada a 
· realizar o procedimento· médico denominado aborto nos casos 

previstos no artigo 128, incisos f e li do Código Penal Brasileiro. 

Paragrafo único~· A interrupção da gravidez nos casos previstos no 
inciso li çlo artigq .128 do Código Penal Brqsile!ro será precedida 
apenas de.apresentoção de Bo.letim de Ocorrenc1a. 

Artigo 2o. - O atendiment~ à gestanfo contará com a assistência de 
uma equipe multldisciplinm composta por um médico. um psicólogo 
e um assiste·nte social. · 

Artigo 3~ .. :. A Rede Básicc::i de· SaÚde P.úblÍca encaminhará. às 
· gestantes que se enquadrarem no disposto no artigo l 0. Aos hospitais 

Art. 4° - Após a apresentação do Ante-Projeto será concedido o 
prazo de 7 (sete) dias para oferecimento de emendas pelos Senhores 
Vereadores. . : 

Art. 5° - A Comis~ão de Reforma do Regimento. após transcorrido o 
prazo estabelecido no artigo anterior. anàlisará as emendas no prazo 
de 5 (cinco) dias. · 

Parágrafo único - As emendas poderão ser aprovadas ou rejei.tadas 
na forma original pela Comissão de Reforma. a qual também poderá 
apresentar- subemendas ,para· unificação das propostas ou para 
torná-las adequadas à técnica legislativa· correta. 

DO PROJETO: 

Art. 6º - Findo o prazo pard Opresentação e análise das emendas. 
caberá ao Relator da Comissão de Reforma. no prazo de 7 (sete) 

· dias. elaborar o Projeto de Regimento Interno. tendo como base o 
· Ante-Projeto. com a incorporação das emendas.aprovadas e com a 
.- elaboraç,ão da redação a·dequada. 

Art. 7~ - A Comissão de Reforma t'm,caminhará ao Presidente d9 
Câmara o Projeto· de Reforma do· novo Regimento •. que devera 
imediatc:imente ser ·distribuído •. mediante cópia a. cada Uf!l dos 
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b) Auxiliar o Relator no exercício de suas funções. s·enhores Vereadores, através -de protocolo para c'ontrole do seu 
. ·,·recebimento. · 

. DOQUOR.UM 
DAS EMENDAS: 

~ 

Art: -8º - As emendas -ao Pr'ojeto- do . nõvo ~egimento P?~erão ser 
·apresentadas pelos Senhores Vereadores ate o prazo maximo de 7· 
(sete)-dias, a partir da data do protocolo do Projeto. 

' . . -
Art. 9º - A Comissôo de Reforma do Regimento emitirá parecer sobre 
as emendas no prazo máxirno .de ·3 (três) dias, COQf_Od()S do prazo 
final para apre~entação das emendas QO Projeto. _ 

.· _Parágrafo- l º - - .. As e.mendas apresentadas a~· Projeto· do· novo 
Regimento serão apreciadas pelo Plenário da Câmara Municipal de 
Ca.mpinas. · - · ' 

Paráguafo 2° - Fica vedada a apresentqção de e·mendas que visem 
substitujr integralmer;)te ·O Projeto ou alterar conjuntamente mais de 
uma dispqsição, excetuando-se a hipótese da referida alteração 
tornar disposições incompatíveis entre si:. _ 

DOS PRAZOS: 

Art. 15:- Os trâbalhos da Comissão de.Reforma do'Regimento Interno 
serão .instalados se constcitada ·a presença mír-iima de um terço dos 
seus membros. . .• 

. ' . --
Art. 16 - As .deliberações da Comissão ·de Reforma-do Regimento. 
Interno somente poderão ser tomadas se houver a presença. do . 
maioria absoluta dos seús membros, considerando-se aprovadas .as 
matérias que obtiverem votação favorável da maioria dos presentes. 

1 ' 

DOS DEBATES · 

Art .. i 7 - Os debates das matériàs .em. discussão na Comissão serão 
realizados somente ema vei, sem direito"a réplica cabendo a cada 
tJm dos Mémbros ou demais Vereadores.o uso da palavra pelo prazo 
de 5(cinco) minutos, na conformidade·da ordem de .inscrição em liyro 
próprio. · · 

. . . 

Parág(afo único - O Vereador Autor ·da proposta ou emenda do 
Regimento .poderá utilizar-·se da . palavra por até l O( dez) _.minutos, 
desde que. autorizado pela Comissão_ para tal fim. 

DA VOTAÇÃO. 
Art:. l Oº - Os prazos previstos na presente resolução são c-ontínuos, 
ininterruptos e peremptórios, considerando.:se para a sua contagem 
tanto o dia do início como o do sei.J ·término. · · · . . .. . . 

. . . Art. 18 - O Proje.to . de Reforma do Regimento Interno deverá ser 
Ptirágrafo único ~·Na hipóte~e d~ termo firial dos prazos previstos ri0 votado por capítulo, podendo, através de requerim~nto do· Líder de 
"'caput" ocorrer em feriado, recesso parlamentar ou final de semc;ina, _ Bancadó, ser <;iodo destaque a de_terininada mat~ria. - · . 
fie.a o mesmo prorrogado para o.prirneiro dia útil subsequente.· · _ - . 

~-" , DAS-ATRIBUIÇÕES-DOS MEMBROS 
· / Parágrafo lº - As emendas· serão votadas, em ordem· sistemática, 

. conjuntamente com a votação do p.(ojeto. 

.... ' -

Art. 11 - O Presidente da Comissão de Reforma do Regimenfo lnternó . 
terá as seguintes atribuições: · · 

, . 
a) Convocar as reuniões da Comissão.- . 
b) Ordenar e dirigir os trabalhos para· a elaboração .da reforma do 
Regimento. _ · · . _ · · . 
c) ·Desempatar as votações, votando especificamente para tal 
finalidade quando ne.cessário. _ . · · · 
d) Desempenhar · as dernais atribuições que lhé 'Compete o. 
ReQimento Interno da Câmara Municipal de Campin9s.. . 

. Art. -12 -- 'cab~rá ao _Vice-Presidente da C.omissao de. Reformó do 
~egimento o seg~inte: · · · · ./ , · · - · 

-a) Substituir .o Presidente na ·sua ausência. 
.b) Sistematizar as propo~tas e emendas elaboradas pelos Se.nhórés 
Vereadores e as forem aprovadas pela Comissão. · . · - · , 
e) Controlar os registrós·de inscrição para os debates. · 

/ . 

Art. 13 - Caberá ao Relator da Comissão de Reforma do Regimento· 
lntern9 o seguinte: : - ' -

a) Elaborar as justificOtivas para à réjeição de propostas· ou emendas 
dos Senhores Vereadores. · . · · - . 
b) Emitir parecer qúanto a legalidade das proposituras·apresernddas. 
e) Relatar os poreceres da Comissôo sobre as emendas 
apresentadas aq projeto. .. 

· d) Elaborar o projeto de Reforma de Regimento·1nterno. 
p - • 

Art. 14 - Caberá ao Sl:Jb-Relator da Cor(lissão de Regimento Interno_ o 
seguir.ite: . . · - · · . · _ 

- . 
a) Substituir o Relator na sua ausêndci 

. RELATÓRIO OE COMPRAS 

-
Períod~:.01 /01/95a31 /01 /95 

DATA N.F. QTDE .. - DESCRIÇÃO 
-

10/01 /95 85431 · 20 café _ . . 
- 13/01 /?5 23 l peças.acessórios p/rhanut.maq.e-equip. 

13/01 /95 24 O peças.acessórios p/manut.maq.e equip. 
13/01 /9.5 
13/01 /95 

5501 · O materiais de consumo-automóveis ". 
5502 · 4 - materiais de cónsumo-Óütomóveis 

13/01 /95 
. 13/01/95 - 5503 . 4 . materiais-de consl'..lmo-àutomóveis. 

·5504 O.. materiais de cónsumo-automóVeis 
13/01 /95 5508. o materiais de consumo-automóveis . 
13/01 /95 . 5509 ' .. .' l materiais de consumo-automóveis 
13/0.l /95' 
13/01 /95 

551 O . r materiais. de consumo-automóveis 
1·4988: O materiais de consumo-automóveis 

)3/01 /95 14995 º· . materiais de consumo~automóv~is . 
13/01 /95 . 21776 O mqteriais de consumo-avtomóveis. 
13/01 /95 73330 · O- materiqis de.consumo-automóveis • 
13/01 /95 79429 11 - materiais de consumo-automóveis· 
13/01 /95 161945 · O · materiais de consumó-automóveis 
16/01./95 1990 5 materiais de consuniÓ-diversos 

Parágrafo 2º - o requerimento de destaque sub~crito por .um líder de. 
Bancaea permitirá a votação em separado de capítulo, secção,. 
subsecção, artigo;parágrafo, inciso, ítem, alínea Ou expressão. 

1 • • . • ~ • 
. . .· .· ' ,,__ 

Parágrafo 3° - Caberá do Presidente'deliberar sobre. o requerimento 
de · destaque, ficando .ressalvado_ na .hipótese de indef.erimento 
recurso ao Plenário. - : .. · · · 

-Art. 19º ~o Presidente -da Câmara podera· dete.rminar a vot.ação do . 
. Projeto de Reforma do ~egimento em .Sessões Ordinárias da Câmara, 

com a inclusão dos "Capítulos", nas·respectivas pautas,· ou convocar 
· -tantas S~ssões Extraoroinárias·pa~a td firn quanto forem.necessárias. 

~ - . ' 
DiSPOSIÇÕES _~ERAIS · 

\ 
. ' ~ . . 

Art.20- O presidente da.Câmara deverá garantir os recurs.os humanos 
e materiais necessários -ao desenvolvimento dos trabalhos da_. 
Comissão de Reforma do Regimento Interno. , - . 

. Art-. 21 - Esta Resolução entrará em 'vigor na data de sua 'públicação 
revogadas as disposições em contrário .. 

~ . 
- . . 

Sala das ~essões, 03 de março de 1995. 

AUTORIA: COMISSÃO DE -REFOR.MA E ELABORAÇÃO bO REGIMENTO 
INTERNO . 

- : PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
AOS 08 .DE MARÇO DE 1995; EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO 
NO ARTIGO 24°- DO REGIMENTO INTERNO. - . _ . 

EURICO SERRA _ 1 

-·sECRETÁRIO GERAL 

VL. UNIT. VL. TOTAL . FORNECEDOR 

5,60_ · 112,00 - · M.Ferreira Jorge S/ A Com. e· lnd. 
· 196~20 196,20 · José Nilton Costa da Silva 
~ . o.oo .· 580,00 Jos~ Ni\ton Costa da Silva 

0,00. 235 •. 2Q · Sprocatti .& Sprocatti Ltda -
' 4,25 · 17,00 Sprocatti & Sprocatti Ltda 
56,00 224,o'l Sprocatti & Sprocatti Lt.d.a 
0,00 · 43, 1 O Sprqcotti & Sproéotti Ltda-

- o,oo . · 36,70 Sprocatti & Sp1 v-.. •. :ltti L:tdá · 
. 13,78 .13,78 .Sprocatti & SprOcatti Ltda / 

33,80 33,80 Sprocatti & Sprocatli Ltda . 
0,00 92,80 Auto Freio Independente Ltda 
o;oo - · -· 2.1,80 - AutO fr,eio Independente ltda 
0,00 100,00 -Comercial Deli Ltda-_ " 

:o.ao ·. 156,72 Clau_dine Gonçalves Costa· é Cio 
3,oo· 33,00 · Campinagua-Campinas Águas Minerais Ltda 
0,00 33.6,02 : . DPaschoal Automóveis Ltda · 

. 5,50 27,50 Ultrac.asa Coméreio de Gás·Ltda 
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16/01 /95 , 
1-6/01 /95 
17/01/95 
18/0,1 /95 
19/01/95 
19/01/95 
19/01/95" 
19/01/95 
24/01 /95 
30/01 /95 
31 /01 /95 
31 /01 /95 
3·1 /01 /95 
31 /01 /95 
31/01 /95 
31 /01 /95 

. 31 /01 /95 
31 /01 /95 

. 31 /01/95 
31 /Ol /95 
31 /01 /95 

. 31 /01 /95 
31 /01 /95 
31 /01./95 

·31 /01 /95 
31 /01 /95 
31/01/95 
31 /01 /95 
31./01 /95 

17246 
162257 
85498 

. 162279 
73 

5515 
14368 
14372 
87560 

100 
29 
30 
31' 

2188 
2190 
2198 
2574 

, 2574 
2574 
5519 
5520 
5524 
5756 

17270 
20329 
2l808 
78881. 
79616 

.'87621 

2809 
4 

20 
o 
O· 
o 
1 
o· 

I 20 

4 
O' 
1 
8 
1 
1 
o 
1 
1 
1 
2 
o 
o 
2 

1572 
9 

"o 
13 
22 
20 

combustível 
materiais de consumo-automóveis 
café 
materiais de consumo-automóveis 
materiais permanentés-móveis e equiptos 

· materiais pe consúmo-aufomóveis 
materiais de consumo-automóveis 

·materiais de consumo-autor:nóve.is. 
·café '" 
água.mineral . 
peças,dcessórios p/manut.de maq. e equip. 
peças.acessórios p/m,anüt.de maq: e equip. 

. peças.acessórios p/manuLde mdq. e equip. 
materiais de consumo-automóveis 
materiais.de consumo-automóveis 

, rnatêriais de consumo-automóveis 
.. materiais de consumo-diversos 

. materiais de consumo-diversos 
materiais de consumo-diversos 

. materiais de consumo-automõveis 
materiais de consumo-automóveis 
máteriais de consumo-automóve!c; 
materiais permanentes-outros 
combustível 
materiais permanentes-outros, 
materiais çje ·consumo-automóveis 
materiais de consumo~dive~sos 

. materiais de consumo-diversos 
-café · · 

RELATORIO DE COMPRAS 

Período: 01/02/95a28/02/95 

DATA N.F. · QTDE. DESCRIÇÃO 

03/02/95 171 30 água mineral 
03/02/95 -171 · ' 100 açúcar. · · 
06/02/95 102 
07 /02/95 87684 . 

. ,30' água mineral . 
20 café 

14/02/95 4.7 ~ 30 · bloco de serviço taquigrafico 
14/02/95 47 10 bloco de controle-geral de vo'tação 
14/02/95 87739 - 20 café , 
20/02/95 134 1 . 1 mat~riais de consumo-diversos 
20/02/95 ,..175 - 60 água rnineral 
20/02/95 454 O materiais de consumo-fotográficos 
20/02/95 619 1 ·materiais permanentes-outros· 
20/02/95 667 / O materiais de consumo-automóveis -
20/02/95 799 o materiais de consumo-diversos 
20/02/95. 804 1 'materiais de consumo-diversos 
20/02/95 1189 4~ materiais de consumo-diversos 
20/02/95 2587 1 materiais de consumo-diversos 
20/02/95 4895 . 1 materiais de consum'o-automóveis 
20/0~/95 . 5531 o materiais de consumo-automóveis 
20/02/95 5535 O materiais de consumo-E:Jutomóveis 
20/02/95 5546 O . materiais de consumo-automóveis 

- 20/02/95 l 0927 O materiais de consumo-diversos -
20/02/95 15125 o_ materiais de consumo-automóveis 
20/02/95 . 17299 l 616 combustível 
20/02/95 20342 18 materiais permanentes-out~os 
20/02/95 79864 
20/02/95 79893 

o materiais de-consumo-diversos 
O materiais de cons0mo-diversos 

20/02/95 . 81073 . 12 materiais de consumq-diversos 
21/02/95. 33 

- 21 /02/95 . 36 
O · peças.acessórios p/manut .de maq.e equip. 

1 

O .. peças.acessórios p/maQut.de maq.e equip. 
21 /02/95 3364 O peças,acessqrios p/manut .de maq.e equip. 
21/02/95 8195 

. 21 /02/95 25360 
1 materiais de consumo-manut .e instalações 

. ·O mat~riais de consumo-manut.e instalaçõ_es 
21/02/95 25361 
21/02/95 25393 

O materiais de consumo-manut .e instcilações 
O ;materiais de consumo:manut.e instalações 

21 /02/95 77140. 
21 Í02/95 .. 87808' 

O materiais de consumo-manut.e instalaçõe's 
20 ~~ . ' . 

23/02/95 ' 754 15 água mineral . 
24/Ó2/95 " 173 
24/02/95 326 

o materiais de consumo-manut .e instalações 
o materiais de' cons.umo-diversos 

24/02/95 346 
24/02/95 81082 

l 000 materiais de consumo-diversos. 
· O . materiais de consumo-diversos 

0,34 947,61 
78, 11 312,44 
5,60 112,00 . 

. 0,00 178,97 . 
. 0,00 27 .680,00 
º·ºº . 19,43 

24,30 24,30 
0,00· 20,30 
5,60: . . 112,00 
5.40 21,60 

, 0,00 '224, lo 
31Ó,OO. 310,00 

9,80· 78,40 . 
25,00 25,00 
25,00- 25,00 
0,00 42,00 
6,00 . 6,00 
6,00 6,00 

15,00 15,00-
31 ;00. 62,00. 
0,00 110,59 

- 0,00 60,20 
. 24,50 45.oo 

0,65 l.018,99 
82,71 703,00 

º·ºº 69,80 
3.oo :39,oo 

: 3,00 . -66,00 
5,60 . 112,00 

VL. UNIT. VL. TOTAL 

8,40 
0,80 
5,40 
5,60· 
6,33 

11,00 
5,60 

35,00 -
4,80 

º·ºº ·303,00 
0,00 
0,00 

15,00 
5.46 
6,00 

48,10 
0,00 
0,00 

º·ºº 0,00 
0,00 
0,57 

· 12,00_ 
0,00· 
0,00 
3,00' 

252,00 
- 80,00 
162,00 
112,00 

· 190,00 
110,00 

. 112,00 
-3~,00 
288,00 

. - 549.40. 
303,00 

36,30 
148,80 
15,00 
21.84 

6,00 
48,10 

1.398,08 
99,40 

196,43 
84,10 

112.70; 
916,54 . 
216,00 

.. 81,00 

·o.oo 
0,00 
0,00 

31,00 -
. 0,00 

45:00 
36,00 

266,00 
526,50 

66,41 
·31,00 
407,71 · 
103,50 
966,46 

0,00 
0,00 
0,00. 
5,60 
6,00 
0,00-
0,00 

·. 0,67 
0,00 

1.123,86 
112,00 
. 90,00 
140,00 
34,00 

670,00 
54,00 

Publicado ~à Secretariá d~ Câm~ra Municipal .de Campinas aos 8 de março de 1°995 . 

. EURICO SERRA 
Secretário Geral 

\. 

lsete Malfatti Serra 
DPaschoal Automotiva Ltda 
M.Ferreira Jorge-S/A Com. e lnd.· 
DPaschoal Automotiva Ltda 
Databras Sistemás Informática Ltda 
Sprocatti & Sprocatti Ltda 
W9ldyr Sartori & Cio Ltda 
Waldyr.sarto~i & Cio Ltda 
M.Ferreira Jorge S/ A Com. e lnd. 
Antonio R.S.Arciujo & Ciçi Ltda 
José Nilton Costa da Silva 
José Nilton Cosfa da Silva 
José Nilton Costa da Sllva 
Arisom Com.de Som e Acessórios p/veículo Ltda 
Arisom Com.de Som e Acessórios p/veículo Ltda · 
Arisom Com.de Som e Acessórios p/veícülo Ltda 
Ananias de P. Magalhães Filho ME 
Ananias de P. Magalhães Filho ME 
Ananias de P. Magalhães Filho ME 
Sprocatti & Sprocatti Ltdo --
Sprocatti &·Sprocatti Ltda 
Sprocatti & Sprocat'i Ltda · 
Copola-Livros Ltda 
lsette Malfatti Serra 
Revestec Com_l.e Aplic. de·Revest.Ltda 
Comercial·Deli Ltda 
Càmpinagua-Campinas Águas MinerOis Ltda 

. Campinagua~Campinas Águas Minerais Ltda 
M.Ferreira Jorge S/A. Com. e lnd. 

FORNECEDOR 

· R.C.Sampaio e Cio Ltda ME 
R.C.Sampaio e Cio Ltda ME 
Antônio R.S.Araujo & Cio ltda 

. M.Ferreira Jorge S/A Coní. e lnd. 
Vera Lúcia Crepaldi P.ereirO'ME 
Vera Lúcià Crepaldi Pereir9 ME 
M.Ferreira Jorge S/A Com.~ lnd. 
lnksmat Comercio Dê)ivados Plásticos LtdaME 

. Aguabessa Comércio de Bebidas Ltda ME 
Gildo Serafim Pereira ME 
Mount lnf ormática· Ltda 
Irmãos Robertti Costa Com.Vidros e Acess. Ltda 
Extincamp Sistemas de Segurança Ltda 
Extincamp Sistemas de Segurança Ltda 
Cip Central de Informática e· Papelaria Ltda 
Ananias de. P.Magalhães Filho ME ·. 
L.Robertti Costa & Cio Ltda 
Sprocatti & Sprocatti Ltda 
Sprocatti & Sprocàtti Lt.da 
Sprocatti & Sprocattiltda · 
M.Smanio Franceschini & Cio Ltda 

·Auto Freio Independente Ltda 
lsete Malfatti Serra .. 

. Revestec Comi.e Aplic.de Revest. Ltda 
Campinagua-Campinas Águas Minerais'uda 
Campinagua-Campinas Águas Minerais Ltda 
Campinagua-Campinas Águas Minerais Ltda 
José Nilton Costa da Silva · 
José Nilton Costa da Silva _ 
J.L.G.R. Com.de Equip. Telefônicos Ltda 
B & B Materiais para Construção Ltda 
Wàdematel Materiais Elétricos Ltdá 
Wadematel Materiais Elétricos Ltda 

. Wadematei Materiais Elétricos Ltqa 
Nevoeiro S/ A ·comercio de Pneus· 

. M.Ferreira Jorge S/ A Com;e lnd. 
Mineradora Polaris Ltda' 
José Nilton Costq da Silva 
Comercial Campineira de Extintores Ltda 
Antônio Rui Bias de Almeida - ME 
éampinagua-Campinas Águas.Minerais Ltda 

/ 


