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Diário Oficial
 GABINETE DO PREFEITO 

 DECRETO Nº 20.910 DE 10 DE JUNHO DE 2020 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 341.388,27 (Trezentos e quarenta e um mil e 
trezentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos) 

O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
o disposto no artigo 4º,§ 1º, inciso II, da Lei nº 15.857 de 16 de Dezembro de 2.019:
DECRETA:
Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de  R$ 341.388,27 (Trezentos e 
quarenta e um mil e trezentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos)  suple-
mentar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classifi cação:
251000  SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
25120  COORDENADORIA ESPECIAL DAS ADM. REGIONAIS E SUB PREFEITURAS
15.122.2015.4087  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.312.000  RECUROS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS .................................. R$ 341.388,27
Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
251000  SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
25120  COORDENADORIA ESPECIAL DAS ADM. REGIONAIS E SUB PREFEITURAS
15.122.2015.4087  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030  MATERIAL DE CONSUMO
01.100.000 GERAL - TOTAL ........................................................................................................... R$ 341.388,27
Artigo 3º-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

 Campinas, 10 de junho de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal de Campinas 
 TARCÍSIO CINTRA 

 Secretário de Finanças 
Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do  ProcessonºPMC.2020.00025209-00/SMSP  e publicado pela Coordenadoria de Expe-
diente da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra. 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
  Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 

 DECRETO Nº 20.911 DE 10 DE JUNHO DE 2020 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR, NO VALOR DE R$ 6.403.000,00 (Seis milhões e quatrocentos e três 

mil reais) 
O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais,:
DECRETA:
Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor  R$ 6.403.000,00 (Seis milhões 
e quatrocentos e três mil reais)  suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas 
seguintes classifi cações:
I -  nos termos do artigo 4º, inciso I, da Lei nº 15.857 de 16 de Dezembro de 2.019 :
071000  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07160  MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
12.365.1002.4016  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030  MATERIAL DE CONSUMO
01.312.000  RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS R$ 3.834.211,00
II -  nos termos do artigo 4º, § 1º, inciso II, da Lei nº 15.857 de 16 de Dezembro de 
2.019 :
071000  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07160  MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
12.361.1002.4016  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030  MATERIAL DE CONSUMO
01.312.000  RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  ............................ R$ 2.568.789,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES .........................................................................................R$ 6.403.000,00
Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos prove-
nientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:
071000  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07160  MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
12.361.1002.4016  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030  MATERIAL DE CONSUMO
01.220.000  ENSINO FUNDAMENTAL .........................................................................  R$ 3.000.000,00
339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.220.000  ENSINO FUNDAMENTAL  ......................................................................... R$ 3.403.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES .......................................................................................................R$ 6.403.000,00
Artigo 3º-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

 Campinas, 10 de junho de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal de Campinas 
 TARCÍSIO CINTRA 

 Secretário de Finanças 
Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do  ProcessonºPMC.2020.00025203-14/SME  e publicado pela Coordenadoria de Expedien-
te da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra. 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
  Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 

 DECRETO Nº 20.912 DE 10 DE JUNHO DE 2020 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 4.807.221,65 (Quatro milhões e oitocentos e sete 
mil e duzentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos) 

O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
o disposto no artigo 4º,§ 1º, inciso I, da Lei nº 15.857 de 16 de Dezembro de 2.019:
DECRETA:

Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de  R$ 4.807.221,65 (Quatro 
milhões e oitocentos e sete mil e duzentos e vinte e um reais e sessenta e cinco 
centavos)  suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classifi cação:
087000  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
08770  DEPARTAMENTO DGDO
 10.302.1003.4021 CONVÊNIOS HOSP. AMB. DE ESPECIALIDADES E OU REFERENCIA PARA SUS
 339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
 05.312.007  REC.P/COMB.AO CORONAVIRUS - REC. ESP. F.A F.PAB/PLENA ... R$ 4.807.221,65

Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos prove-
nientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:
087000  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
08750  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 10.302.1003.4026  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
 339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
 05.312.007  REC.P/COMB.AO CORONAVIRUS - REC. ESP. F.A F.PAB/PLENA .... R$ 3.707.031,65
08770  DEPARTAMENTO DGDO
 10.302.1003.4021  CONVÊNIOS HOSP. AMB. DE ESPECIALIDADES E OU REFERENCIA PARA SUS
 339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
 05.302.007  ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIB. AMB.ESP. F.A F.PAB/PLENA ......... R $ 
1.100.190,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES .......................................................................................................R$ 4.807.221,65

Artigo 3º-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

 Campinas, 10 de junho de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal de Campinas 
 TARCÍSIO CINTRA 

 Secretário de Finanças 
Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do  ProcessonºPMC.2020.00025580-36/SMS  e publicado pela Coordenadoria de Expediente 
da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra. 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
  Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 

 DECRETO Nº 20.913 DE 10 DE JUNHO DE 2020 
 DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), 
DESTINADO AO ORÇAMENTO-PROGRAMA DA SETEC-SERVIÇOS 

TÉCNICOS GERAIS. 
O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º, inciso I, da Lei 15.857 de 16 de Dezembro de 2019:
DECRETA:
Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 540.000,00 (quinhentos e 
quarenta mil reais), suplementar ao Orçamento-Programa vigente da Setec - Serviços 
Técnicos Gerais, na seguinte classifi cação:
523000  SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC
52303  MANUTENÇÃO DOS SETORES DO SERVIÇO FUNERÁRIO
 23.692.2018.4109  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC
 339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04-312-000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS ................................ R$ 540.000,00

Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
523000  SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC
52301  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES EM GERAL
 04.122.2018.4109  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC
 339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04-100-000 GERAL - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA .................................................... R$ 540.000,00

Artigo 3º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

 Campinas, 10 de junho de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal de Campinas 
 ORLANDO MAROTTA FILHO 

 Presidente da SETEC 
Decreto elaborado no Setor de Contabilidade da Diretoria Financeira da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, com 
os elementos constantes do processo nº SETEC.2020.00000241-74 e publicado pela Coordenadoria de Expediente 
da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra. 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
  Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 

 QUITAÇÃO DEFINITIVA DE TERMO DE ACORDO E 
COMPROMISSO 

 Protocolado Administrativo nº 2017/11/12392 
A Prefeitura Municipal de Campinas, por intermédio da Secretaria Municipal de Ges-
tão e Controle concede a Compromissária  MRV MDI D. PEDRO I INCORPORA-
ÇÕES SPE LTDA , a  QUITAÇÃO DEFINITIVA  do Termo de Acordo e Compro-
misso celebrado em 17/10/2018, Protocolado Administrativo nº 2017/11/12392, em 
decorrência do cumprimento de todas as obrigações que foram devidamente atestadas 
pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sutentável 
fl s. 265 e SETRANSP/ EMDEC, fl s. 266/267.

 Campinas, 10 de junho de 2020 
 AFONSO CELSO MORAES SAMPAIO NETO 

 Secretário Municipal de Gestão e Controle 
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O Diário Ofi cial do Município de Campinas (Lei Nº 2.819/63) é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas Site: www.campinas.sp.gov.br

 
CONTEÚDO

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor.
Para informações sobre como contatar o órgão emissor, ligue para 156 - Serviço de Atendimento ao Cidadão.

 
ACERVO

Edições posteriores a 22 de fevereiro de 2002 estão disponíveis para consulta na Internet no seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/ 
Para acessar Suplementos, utilize o seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/suplementos.php Edições anteriores a 22 de fevereiro de 2002 deverão ser pesquisadas junto à 

Biblioteca Pública Municipal “Professor Ernesto Manoel Zink” (Avenida Benjamin Constant, 1.633, Centro, telefone: 2116-0423)
 

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

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

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

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

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo : PMC.2018.00021698-80
 Interessado : Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto : Pregão nº 092/2020 - Eletrônico
 Objeto : Locação de equipamento para realização de exames de coagulação, compre-
endendo a disponibilidade e instalação do equipamento, treinamento da equipe e o 
fornecimento de reagentes, insumos e materiais de suporte.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº2556822, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº2556831, e do disposto no art. 
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e art. 
9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,  HOMOLOGO  
o Pregão nº 092/2020, referente ao objeto em epígrafe, no valor global estimado de 
R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), para 12 (doze) meses, sendo R$ 68.941,56 
para a locação, R$ 750,02 para a instalação, R$ 750,02 para o treinamento da equipe 
e R$ 59.558,40 estimado para o fornecimento de reagentes, insumos e materiais de 
suporte, ofertado pela empresa adjudicatária  CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS 
DIAGNÓSTICOS LTDA. 
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Saúde, para autorização da despesa, nos termos do De-
creto Municipal n° 18.099/13 e suas alterações, observando o Decreto Municipal nº 
20.861/20 ;
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura do Termo de Contrato; e
4. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências.
 

 Campinas, 10 de junho de 2020 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo : PMC.2019.00036127-01
 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto: Pregão nº 081/2020 - Eletrônico
 Objeto: Fornecimento de vitreófago para o Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo 
Orsi.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº2557140, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº2557167, e do disposto no art. 
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e art. 
9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, HOMOLOGO  o 
Pregão nº 081/2020, referente ao objeto em epígrafe, com os preços unitário e total de 
R$ 422.749,00 (quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais), 
ofertado pela empresa adjudicatária ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚ-
DE LTDA. 
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Saúde, para autorização da despesa nos termos do De-
creto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, observando o Decreto Municipal nº 
20.861/20; 
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura do Termo de Contrato; e
4. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências.
 

 Campinas, 10 de junho de 2020 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECLARAÇÃO DE ITENS FRACASSADOS E HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo: PMC.2019.00037024-41
 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto: Pregão Eletrônico nº 056/2020
 Objeto: Registro de Preços de material de enfermagem (lençóis, máscaras, aventais e 
outros descartáveis) e fraldas para a Rede Municipal de Saúde.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº2555931, acolhido pelo Diretor do De-

partamento Central de Compras - documento SEI nº2555986, e do disposto no art. 7º, 
inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado c/c o art. 3º, inciso II e 
art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:
 1. INFORMAR  que a Pregoeira declarou  DESERTOS  os itens  04, 08, 11  e  18, por 
não acudirem interessados na apresentação de propostas e  FRACASSADOS  os 
itens 01, 05, 09, 10, 12  e 17 por não haver propostas em condições de aceitabilidade.
2. HOMOLOGAR  o Pregão Eletrônico nº 056/2020, referente ao objeto em epígrafe, 
com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados 
pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
- FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA., itens  02 (R$ 2,15), 06 (R$ 
2,15) e  21 (R$ 6,86); e
- FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP,  itens  03 (R$ 
0,86), 07 (R$ 0,86), 13 (R$ 0,41), 14 (R$ 0,44), 15 (R$ 0,94), 16 (R$ 0,96), 19 (R$ 0,36) e 
 20 (R$ 0,97). 
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e
3. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências, em especial a reserva 
orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 7º e 8º do 
Decreto Municipal nº 20.664/20 e a autorização das respectivas despesas, previamente 
à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas, observando o Decreto 
Municipal nº 20.861/20. 
 

 Campinas, 10 de junho de 2020 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. DIRETOR DO 
DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS 

 SUSPENSÃO 
  Processo Administrativo : PMC.2019.00043646-63
 Interessado : Secretaria Municipal de Recursos Humanos
 Assunto :Pregão nº 394/2019 - Presencial
 Objeto : Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales-alimentação 
e/ou vales-refeição, na forma de cartões magnéticos e/ou cartões eletrônicos com chip 
de segurança, destinados aos servidores e empregados públicos ativos da Prefeitura 
Municipal de Campinas.
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, comunica aos interessados a  SUSPENSÃO  "SINE DIE" do procedimento 
licitatório em epígrafe, em virtude das solicitações de esclarecimento formuladas por 
interessados. Oportunamente, será divulgada nova data para abertura da sessão públi-
ca da licitação.
 

 Campinas, 10 de junho de 2020 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 EXTRATO 
  

  Processo Administrativo:  PMC.2020.00004128-59  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Serviços Públicos  Partícipe:  ABREE - Associação Brasileira de Reciclagem 
de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos  CNPJ nº  14.417.113/0001-00  Termo de   Co-
operação  n°  015/20  Objeto:  Esforços para estruturação e implementação de sistema 
de logística reversa, para cumprimento a Lei Federal 12.305/10 e Resolução SMA 
Nº 45/2015, objetivando o recolhimento de eletroeletrônicos e de eletrodomésticos 
no pós-consumo, gerados no Município de Campinas bem como sua destinação fi nal 
ambientalmente adequada.  Prazo:  12 meses  Assinatura:  10/06/2020. 

 Processo Administrativo:  PMC.2020.00007359-41  Interessado  Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer  Termo de  Fomento  n.º 131/20  Entidade:  Associação Pais 
e Filhos no Futebol  CNPJ nº  11.367.219/0001-40  Objeto:  Fomento a execução de 
projeto esportivo  Valor:  R$ 62.800,00  Prazo:  de 01/06/2020 a 23/03/2021  Assina-
tura:  29/05/2020. 

 Processo Administrativo:  PMC.2017.00029521-69  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos  Modalidade:  
Pregão Eletrônico n.º 315/18  Contratada:  Servicentro Automotivo e Peças Ltda. 
 CNPJ nº  07.108.136/0001-69  Termo de Contrato n.º  48/19  Termo de Aditamento 
n.º  066/20  Objeto do Aditamento:  Prorrogação do prazo contratual por 06 meses, a 
partir de 22/05/2020  Valor:  R$ 142.680,48  Assinatura:  22/05/2020. 

 Processo Administrativo:  12/10/38532 e 18/10/10570  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Educação  Modalidade:  Contratação Direta n.º 49/18  Locação  n.º  12/18 
 Termo de   Rescisão  n.º  008/20  Locadores  :  Aloysio da Rocha Pizarro e Martha Cabral 
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dos Santos Pizarro  CNPJ nº  018.049.018-49 e 168.563.368-45  Objeto:  Rescisão do 
termo de locação nº 12/18  Assinatura:  10/06/2020. 

 Processo Administrativo:  PMC.2019.00050751-77  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Cooperação nos Assuntos Segurança Pública  Modalidade:  Pregão Eletrônico 
n° 068/20  Contratada:  RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI  
CNPJ nº  14.190.945/0001-28  Termo de Contrato  n°  084/20  Objeto:  Fornecimento 
contínuo de hortifrutigranjeiros.  Valor:  R$ 108.144,96  Prazo:  12 meses  Assinatura:  
10/06/2020.

 Processo Administrativo:  PMC.2019.00050751-77  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Cooperação nos Assuntos Segurança Pública  Modalidade:  Pregão Eletrônico 
n° 068/20  Contratada:  TROPICAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRAN-
JEIROS LTDA.  CNPJ nº  67.484.378/0001-89  Termo de Contrato  n°  085/20  Objeto:  
Fornecimento contínuo de hortifrutigranjeiros.  Valor:  R$ 92.320,80  Prazo:  12 meses 
 Assinatura:  10/06/2020.

 Processo Administrativo:  PMC.2020.00005884-69  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Cooperação nos Assuntos Segurança Pública  Modalidade:  Pregão Eletrônico 
n° 036/20  Contratada:  SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI.  CNPJ nº  
03.649.725/0001-01  Termo de Contrato  n°  086/20  Objeto:  Contratação de empresa 
para fornecimento parcelado de leite integral.  Valor:  R$ 36.720,00  Prazo:  12 meses 
 Assinatura:  10/06/2020.

 Processo Administrativo:  PMC.2019.00032389-15  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 051/20  Ata de Registro de Preços 
n.º  265/20  Detentora da Ata:  BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A.  CNPJ 
nº  18.269.125/0001-87  Objeto:  Registro de Preços de medicamentos, em atendimen-
to a Mandados Judiciais.  Preço Unitário:  itens 07 (R$ 74,11), 20 (R$ 72,63), 34 (R$ 
3,29) e 58 (R$ 9.281,59)  Prazo:  12 meses  Assinatura:  10/06/2020.

 Processo Administrativo:  PMC.2019.00032389-15  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 051/20  Ata de Registro de Pre-
ços n.º  266/20  Detentora da Ata:  INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.  CNPJ nº  
43.295.831/0001-40  Objeto:  Registro de Preços de medicamentos, em atendimento a 
Mandados Judiciais.  Preço Unitário:  itens 13 (R$ 1.100,00), 16 (R$ 617,89), 22 (R$ 
34,45), 31 (R$ 2,55), 37 (R$ 1,44), 41 (R$ 41,00) e 60 (R$ 3,10)  Prazo:  12 meses 
 Assinatura:  10/06/2020.

 Processo Administrativo:  PMC.2019.00032389-15  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 051/20  Ata de Registro de Pre-
ços n.º  267/20  Detentora da Ata:  MEDIMAC COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS 
LTDA. - ME  CNPJ nº  03.596.923/0001-46  Objeto:  Registro de Preços de medica-
mentos, em atendimento a Mandados Judiciais.  Preço Unitário:  item 54 (R$ 2,75) 
 Prazo:  12 meses  Assinatura:  10/06/2020.

 Processo Administrativo:  PMC.2019.00032389-15  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 051/20  Ata de Registro de Preços 
n.º  268/20  Detentora da Ata:  PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS - EIRELI  CNPJ nº  28.123.417/0001-60  Objeto:  Registro de Preços de 
medicamentos, em atendimento a Mandados Judiciais.  Preço Unitário:  item 42 (R$ 
5,68)  Prazo:  12 meses  Assinatura:  10/06/2020.

 Processo Administrativo:  PMC.2016.00005196-11  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Cooperação nos Assuntos Segurança Pública  Modalidade:  Pregão Presencial 
n.º 361/16  Contratada:  Penachin & Cia. Ltda. - EPP  CNPJ nº  46.002.267/0001-19 
 Termo de Contrato n.º  20/17  Termo de Aditamento n.º  067/20  Objeto do Adita-
mento:  Prorrogação do prazo contratual por 12 meses, a partir de 10/03/2020  Valor:  
R$ 129.873,10  Assinatura:  10/03/2020. 
 

 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON 

 NOTIFICAÇÃO - AUTUADA 
 Despacho 

 
Nos termos do artigo 55 do Decreto Municipal nº 18.922/2015, fi ca a parte autuada 
notifi cada para, no prazo de 10 (dez) dias, tomar ciência da r. decisão administrativa 
de primeira instância e querendo, para os casos de aplicação de penalidade, apresente 
recurso, conforme disposto no artigo 49, do Decreto Federal 2.181/97.

NÚMERO DO AUTO RAZÃO SOCIAL

00140/2017/ADC PANETERIA E CASA DE CARNES VENTURA LEMOS LTDA - ME

00201/2017/ADC ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA

00305/2017/ADC P 1 ADMINISTRACAO EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS LTDA

00261/2017/ADC MELIA BRASIL ADMINISTR. HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA

00316/2017/ADC DAN INN HOTEL LTDA

00159/2017/ADC HOTEIS VILA RICA S/A

00399/2017/ADC BARILOCHE HOTEL LTDA

00226/2017/ADC AEROTRIO ALIMENTOS LTDA – ME

02300/2016/ADC ISABELA FERNADES FERRACINI ME

00417/2017/ADC ORGANIZACAO HOTELEIRA EURO LTDA EPP

00010/2017/ADC ARANCINI BAR E RESTAURANTE LTDA

00480/2017/ADC AMERICA JARAGUA HOSPEDAGENS LTDA EPP

00166/2017/ADC SKS ALIMENTOS LTDA ME

00380/2017/ADC ROYAL BISTRO E CAFE LTDA

00309/2017/ADC ISIS MOTEL LTDA - ME

00460/2019/ADC CAMPOS ACAI & ALIMENTACAO SAUDAVEL EIRELI

00464/2017/ADC PRIME MOTEL LTDA - ME

02103/2016/ADC INIPLA VEICULOS LTDA

00395/2017/ADC KIMO MINEMERCADO LTDA - ME

00369/2019/ADC ANA PAULA EDA NISHIO

00427/2017/ADC HOTEL COMERCIO DE ROUPAS DUAS AVENIDAS LTDA

00100/2017/ADC ADIDAS DO BRASIL LTDA

00366/2017/ADC MAGAZINE TORRA TORRA LTDA

00513/2017/ADC CARLA ALMEIDA LIMA HOTEL - ME

00470/2017/ADC JARDEL CESAR MONTEIRO GIACULI

00126/2017/ADC MARTINEZ & MOCO COMERCIO DE CAMISETAS LTDA - ME

00428/2017/ADC ENGCOPIAS ESTACIONAMENTO LTDA - ME

00512/2017/ADC PRO SCAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

00496/2017/ADC ASTRALL HOTEL EIRELI - ME

00115/2017/ADC MALBEC COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA EPP

00250/2017/ADC MAKIS SHOPCPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

00074/2017/ADC ROBKAT COM. DE ROUPAS E ACESS. EM GERAL LTDA – ME

02299/2016/ADC LUIZ GONCALVES DANTAS 01121654860

00718/2017/ADC DROGARIA WALDIR ROLLO FILHO ME

00170/2017/ADC MAGAZINE LUIZA S/A

00128/2017/ADC PEEBLES CONFECCOES EIRELI - EPP

01042/2017/ADC RAFAEL SIMOES GUARNIERI

00880/2017/ADC A B VEICULOS E COM LTDA ME

00321/2017/ADC ORGANIZACAO HOTELEIRA LEONEL LTDA EPP

00099/2017/ADC ADIDAS DO BRASIL LTDA

00720/2017/ADC ATACADO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS AYMORE LTDA

00394/2017/ADC MODOTEL SERVICOS DE HOTELARIA LTDA LTDA

00271/2017/ADC AMERICA JARAGUA HOSPEDAGENS LTDA EPP

00673/2017/ADC VIA VICO PIZZA EXPRESSA LTDA - ME

00392/2017/ADC CARLA ALMEIDA LIMA HOTEL - ME

00378/2017/ADC SAO FRANCISCO PALACE HOTEL DE CAMPINAS LTDA - ME

00610/2017/ADC FLAUDECIR SERAFIM - ME

00130/2017/ADC OPHICINA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS EIRELI

02158/2017/ADC LEANDRO FERREIRA DA SILVA 22539889875

00197/2017/ADC STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA

00141/2017/ADC SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO

00249/2017/ADC ISIS MOTEL LTDA - ME

00868/2017/ADC LAUER E CALIL COMERCIO E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA

00136/2017/ADC UNIAO PAULISTA SERVICOS DE HOTELARIA LTDA - EPP

00123/2017/ADC R.M.M. - HOTEL E CONVENCOES LTDA - EPP

01444/2017/ADC ESTACAO FLORESTA ASSESS. AMBIENTAL E TURISMO LTDA

00893/2017/ADC FINARDI IMPORT., EXPORT. E COM. VEICULOS LTDA EPP

00200/2017/ADC ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA

01618/2017/ADC SELMA DOS SANTOS SILVA - ME

00405/2017/ADC IZABEL DE SOUZA LIMA - ME

00899/2017/ADC AUTO ABOLICAO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

00304/2017/ADC IVAN CARMONA DE SOUZA ME

00217/2017/ADC ENGCOPIAS ESTACIONAMENTO LTDA - ME

00220/2017/ADC IMO EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

01963/2017/ADC RZ MOIA CABELEIREIROS LTDA - ME

02372/2017/ADC TT - COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL EIRELI - ME

00373/2017/ADC LIZE HOTEL LTDA - ME

00108/2017/ADC ATACADO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS AYMORE LTDA

00307/2017/ADC CARELLI PARAISO AUTO LANCHES LTDA - ME

00143/2017/ADC DANIEL BASTOS FINATO 21940342856

00492/2017/ADC CAMPINAS RESIDENCE APART HOTEL LTDA ME

00997/2017/ADC R. P. PINHO VEICULOS ME

00294/2017/ADC ZIPS COMERCIO E MOTEIS LTDA - ME

00323/2017/ADC HOTEL CASTRO LTDA ME

00082/2017/ADC CARLTON PLAZA HOTEL CAMPINAS LTDA - ME

00279/2017/ADC CAZO MOTEL LTDA

01719/2017/ADC WA E AC PANIFICADORA LTDA ME

00345/2017/ADC DIPLOMATA CAMPINAS HOTEL LTDA

00425/2017/ADC L. L. DE LIMA - ME

00621/2017/ADC RAIA DROGASIL S/A

00296/2017/ADC CHATEAU VILLE CHAIZE HOTELARIA LTDA ME

00354/2017/ADC JARDEL CESAR MONTEIRO GIACULI

00210/2017/ADC ORP COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME

00275/2017/ADC ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

00326/2017/ADC MARIANA DIAS JORGE POUSADA - ME

01607/2017/ADC OLIVEIRA & FURLAN CAMPINAS LTDA

00714/2017/ADC DROGARIA SAO PAULO SA

00291/2017/ADC HOTEL ACAPULCO LTDA ME

00222/2017/ADC SKAPE MOTEL LTDA

00933/2017/ADC GT2 MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA EPP

01131/2017/ADC BG RODRIGUES COMERCIO DE VEICULOS LTDA

00370/2017/ADC HORTEL HOTELARIA LTDA EPP

02396/2017/ADC ELISANGELA MARIA PRESTES

00409/2017/ADC MARQUES ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA - ME

00484/2017/ADC KIMO MINEMERCADO LTDA - ME

00066/2017/ADC TIMBRE PAPELARIA LTDA - ME

00236/2017/ADC CACIQUE HOTEL MORAES EIRELI

00155/2017/ADC P. I. DIAS RESTAURANTE - ME

00830/2017/ADC RENZULLI COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
 

 Campinas, 10 de junho de 2020 
 YARA PUPO 

 DIRETORA DO PROCON DE CAMPINAS 
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 SECRETARIA DE CULTURA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 CREDENCIAMENTO Nº 01/2020 
 ADENDO Nº 02 AO EDITAL 

  Processo Administrativo SEI n°:  PMC.2020.00022306-51
 Interessado:  Secretaria Municipal de Cultura
 Assunto:  Credenciamento nº 01/2020
 Objeto:  Credenciamento de artistas e trabalhadores da cultura residentes no Muni-
cípio de Campinas para a produção de projetos de ações artístico-culturais, os quais 
serão disponibilizados ou divulgados no canal on line Cultura Abraça Campinas da 
Secretaria Municipal de Cultura, dentro do programa Cultura Abraça Campinas, nas 
condições estabelecidas neste edital.

 O Município de Campinas, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, comu-
nica aos interessados que efetuou as  ALTERAÇ  ÕES  abaixo descritas:
 1.  O item 5.2 do edital passa a vigorar com a seguinte redação:
 " 5.2.  O período de inscrição será do dia 29 de maio a 18 de junho de 2020."
 2  .  O item 5.2.1 passa a vigorar com a seguinte redação:
 " 5.2.1.  As inscrições se encerrarão às 23h59m do dia 18 de junho de 2020."
 As demais condições do edital permanecem inalteradas.
 

 Campinas, 10 de junho de 2020 
  CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 
   

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR PRESIDENTE DO FUN-

DO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA 
   Processo Administrativo:   PMC.2019.00009024-15
  Interessado:   Secretaria Municipal de Cultura - Fundo de Assistência à Cultura
 Referência : Pregão Eletrônico nº 061/2019
  Objeto:   Registro de Preços de materiais elétricos

 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, ao disposto 
no artigo 8° do Decreto Municipal nº 18.099/2013 e no documento SEI n.º 2557874, 
AUTORIZO a despesa no valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) a favor da 
empresa LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., referente ao item 71 da Ata 
de Registro de Preços 183/2019. 
 

 Campinas, 10 de junho de 2020 
  CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 PRESIDENTE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 RETOMADA DE ORDEM DE FORNECIMENTO 
 Processo SEI PMC.2018.00025611-43
 Referência: Registro de Preços de móveis escolares, de escritório, colchões e col-
chonetes.

 Considerando a declaração de situação de emergência e calamidade pública, em vir-
tude da pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19), decretadas no Município de 
Campinas por meio do Decreto nº 20.774 de 18 de março de 2020, Decreto nº 20.782 
de 21 de março de 2020 e Decreto nº 20.804 de 08 de abril de 2020;

 Considerando ainda a disponibilidade das empresas em proceder com a entrega dos 
materiais adquiridos;

 A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e regulamen-
tares, resolve:

 1. Retomar as ordens de fornecimentos emitidas em 20 de março de 2020, para as 
empresas Milanfl ex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda, FFN For-
nazari ME e E. Tripode Indústria e Comércio de Móveis EIRELI do processo SEI 
PMC.2018.00025611-43 referente a Ata de Registro de Preço nº 111/2020;
 

 Campinas, 10 de junho de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - 
FUMEC 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 REPUBLICAÇÃO EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES 

NO EDITAL E TERMO E REFERÊNCIA 
 Acha-se  reaberto  na  Fundação Municipal para Educação Comunitária,  com Ins-
trumento Convocatório disponibilizado no Portal da Bolsa Eletrônica de Compras do 
Estado de São Paulo ( www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br  
 Pregão Eletrônico  nº   -  "018  /20  20  " 
 Processo Administrativo  nº  FUMEC.2019.00001714-53  
 OBJETO:  Contratação de empresa especializada para  O FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E VÍDEO  para o auditório 
do  CEPROCAMP , conforme condições e especifi cações constantes do  ANEXO I- 
TERMO DE REFERÊNCIA. 
 DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 
22/06/2020 
 DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 02/07/2020-09:00 hs. 
 OFERTA DE COMPRA- OC N° 824402801002020OC00030 
 Qualquer dúvida ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos até site da BEC: 
( www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br),  através da  opção  Edital 
 
 

 Campinas, 09 de junho de 2020 
 JULIO KATSUHIKO YOSHINO 

  Gestor Público Adm. e Financeiro - FUMEC 
   

 EXTRATO 
  

 Processo Administrativo nº.2019.00001646-78. Interessada: FUMEC. Modalidade: 

Pregão Eletrônico nº. 05/2020. Contratada: BEATO TRANSPORTES RODOVI-
ÁRIOS LTDA. Termo de Contrato nº.16/2020. Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada para prestação de serviços de transporte de passageiros, documentos e 
pequenas cargas, com motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro. Va-
lor: R$ 636.534,70. Assinatura: 08/06/2020. Vigência: 12 meses a contar da data de 
recebimento da ordem de início de serviços (08/06/2020 a 07/06/2021). 

 Campinas, 10 de junho de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da Fumec 
   

 HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 
  

  Processo Administrativo nº   FUMEC 2020.00000366-95 
 Interessada : FUMEC
 Assunto:  Pregão Eletrônico n ° 17/2020 
 OBJETO:  Aquisição de  SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO 
DE ALIMENTOS/LANCHES  para as unidades da  FUMEC , conforme especifi ca-
ções constantes do  ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. 
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, vez que 
não houve recursos e a adjudicação pelo Pregoeiro, em atendimento aos ditames das 
Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93, e demais legislações pertinentes,  RESOLVO :
 1. HOMOLOGAR  o Pregão suprarreferido, referente ao objeto em epígrafe, com 
os preços  UNITÁRIOS  entre parênteses, ofertados respectivamente, pelas empresas 
adjudicatárias:  ECO VIDA COMERCIO E INDÚSTRIA DE EMBALAGENS 
PLÁSTICA EIRELI- EPP - CNPJ nº  24.922.642/0001-06 -  item  01   (R$ 36,00)  ;   CE-
LIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL - CNPJ nº  18.249.454/0001-66 -  item 
 02   (R$ 28,38)  ;   VIDILLI & VIDILLI LTDA - CNPJ nº  14.019.171/0001-77 -  item  
03   (R$ 500,00)  ;   ECOFOREST INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS 
LTDA -ME - CNPJ nº  24.803.547/0001-93 -  item  04   (R$ 28,67)  ; 
 2. AUTORIZAR  a despesa em favor de  ECO VIDA COMERCIO E INDÚSTRIA 
DE EMBALAGENS PLÁSTICA EIRELI- EPP - CNPJ nº  24.922.642/0001-06 , no 
valor total de  R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) , em favor de  CELIO ALVES 
DE OLIVEIRA COMERCIAL - CNPJ nº  18.249.454/0001-66,  no valor total de  R$ 
2.838,00 (dois mil, oitocentos e trinta e oito reais) , em favor de  VIDILLI & VI-
DILLI LTDA - CNPJ nº  14.019.171/0001-77,  no valor total de  R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais)  e em favor de  ECOFOREST INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTI-
COS LTDA-ME - CNPJ nº  24.803.547/0001-93,  no valor total de  R$ 5.734,00 (cinco 
mil, setecentos e trinta e quatro reais) , perfazendo o valor total de  R$ 42.172,00 
(quarenta e dois mil cento e setenta e dois reais) , devendo ser onerada a dotação 
orçamentária abaixo do presente exercício:  60404.12.366.1020.4134.3.3.90.30 
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se à Gestão Administrativa e Financeira da 
FUMEC para as demais providências.
 

 Campinas, 10 de junho de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da Fumec 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS - JRT 

 DESPACHO DA PRESIDÊNCIA DA JUNTA DE 
RECURSOS TRIBUTÁRIOS 

  
  Protocolo SEI PMC.2018.00003886-90 
 Interessado(a): MARCELO COSTA PAIVA 
 Advogado: E  mílio Ayuso Neto?   - O AB/SP263.000 
 Assunto: Recurso Voluntário - IPTU - Revisão de Lançamento - Código Carto-
gráfico3252.52.92.0085.01001 
 
 Com base no art. 83, I, da Lei Municipal 13.104/2007, não conhecemos do recurso 
protocolizado em 05/02/2019 (documento SEI1431457) para a decisão de primeira 
instância administrativa publicada em 19/12/2018.
 

 LUIS FERNANDO GOMES TOJAL MATTOSO 
 Presidente da Junta de Recursos Tributários 

   

 DESPACHO DA PRESIDÊNCIA DA JUNTA DE 
RECURSOS TRIBUTÁRIOS 

  
  Protocolo PMC.2018.00021142-10 
 Interessado:TARHGET CONSULTORIA LTDA. - EPP 
 Advogado: Octávio Teixeira Brilhante Ustra - OAB/SP 196.524 
 Assunto: Recurso Voluntário - Simples Nacional /Termo de Exclusão SEI Nº 
PMC.2018.00016314-15 
 
 Com base no art. 71 e art. 76, §4º, da Lei Municipal 13.104/2007, não admitimos 
o recurso interposto, considerando que a matéria tratada neste protocolado não está 
prevista no art. 4º da mesma lei.
 

 LUIS FERNANDO GOMES TOJAL MATTOSO 
 Presidente da Junta de Recursos Tributários 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo nº COHAB.2020.00002010-50
Interessado: HM 21 Empreendimento Imobiliário Ltda- CNPJ: 10.421.654/0001-
42
  Assunto: Isenção d  o   ITBI - Programa Federal Minha Casa, Minha Vida - Lei 
Municipal nº 13.580/2009 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do art. 
66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  fica concedida 
a isenção do   ITBI  pela transmissão dos imóveis do Empreendimento denominado 
 Residencial Moradas do Valle  relacionados na Tabela abaixo, para os respectivos 
adquirentes, com base nos CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE TERRENO 
E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL, ALIENA-
ÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, FIANÇA E OUTRAS OBRIGAÇÕES - PRO-
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GRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV) - RECURSOS DO FGTS COM 
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA CONTA VINCULADA DO FGTS DO(S) 
DEVEDORES(S), contrato particular com força de escritura pública na forma do § 
5º do art. 61 da Lei nº 4.380/64, tendo como alienante a sociedade denominada HM 
21 Empreendimento Imobiliário Ltda- CNPJ:10.421.654/0001-42 e como credora fi -
duciária a Caixa Econômica Federal, por se tratar de empreendimento produzido com 
base na Lei nº 13.580/09 que dispõe sobre o Programa Federal Minha Casa, Minha 
Vida, cujas unidades habitacionais são destinadas ao atendimento das famílias com 
renda mensal de até 6 salários mínimos e regularmente cadastradas no CIM - Cadas-
tro de Interesse em Moradia, em conformidade com as disposições da Lei Municipal 
13.580/2009, c.c. o art. 5º, VIII, alínea 'd', da Lei Municipal nº 12.391/05.  Fica dis-
pensada a exigência de certidão expedida pela Prefeitura Municipal de Campinas 
pelo Oficial de Registro de Imóveis , para fi ns de registro e demais atos relacionados 
à primeira transmissão dos referidos imóveis aos respectivos benefi ciários, nos termos 
da presente decisão.

NOME CPF ENDEREÇO
BLOCO/ 
APARTA-
MENTO

CAMILA LEITE DA MATA 346.680.388-81 RUA 04 Nº 540, RESIDENCIAL MORA-
DAS DO VALLE E-1

DEBORAH MATILDES DA 
SILVA 398.077.618-24 RUA 04 Nº 540, RESIDENCIAL MORA-

DAS DO VALLE C-24

NATHALIA SILVA DOS 
SANTOS 388.623.818-08 RUA 04 Nº 540, RESIDENCIAL MORA-

DAS DO VALLE D-23

ROMARIO BENEDITO 
BATISTA 098.739.086-41 RUA 04 Nº 540, RESIDENCIAL MORA-

DAS DO VALLE E-2
 

 Campinas, 08 de junho de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor do DRI/SMF 

   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  
Protocolo nº COHAB.2020.00002052-17
Interessado: NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS LTDA- CNPJ: 
13.182.445/0001-81 
 Assunto: Isenção d  o   ITBI - Programa Federal Minha Casa, Minha Vida - Lei 
Municipal nº 13.580/2009 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do art. 
66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  fica conce-
dida a isenção do   ITBI  pela transmissão dos imóveis do Empreendimento deno-
minado  Condomínio Alamedas Ouro Verde I  relacionados na Tabela abaixo, para 
os respectivos adquirentes, com base nos CONTRATOS DE COMPRA E VENDA 
DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIO-
NAL, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, FIANÇA E OUTRAS OBRI-
GAÇÕES - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV) - RECURSOS 
DO FGTS COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA CONTA VINCULADA DO 
FGTS DO(S) DEVEDORES(S), contrato particular com força de escritura pública na 
forma do § 5º do art. 61 da Lei nº 4.380/64, tendo como alienante a sociedade denomi-
nada NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ:  13.182.445/0001-81 e 
como credora fi duciária a Caixa Econômica Federal, por se tratar de empreendimento 
produzido com base na Lei nº 13.580/09 que dispõe sobre o Programa Federal Minha 
Casa, Minha Vida, cujas unidades habitacionais são destinadas ao atendimento das 
famílias com renda mensal de até 6 salários mínimos e regularmente cadastradas no 
CIM - Cadastro de Interesse em Moradia, em conformidade com as disposições da Lei 
Municipal 13.580/2009, c.c. o art. 5º, VIII, alínea 'd', da Lei Municipal nº 12.391/05.  
Fica dispensada a exigência de certidão expedida pela Prefeitura Municipal de 
Campinas pelo Oficial de Registro de Imóveis , para fi ns de registro e demais atos 
relacionados à primeira transmissão dos referidos imóveis aos respectivos benefi ciá-
rios, nos termos da presente decisão.

NOME CPF ENDEREÇO BLOCO/ APAR-
TAMENTO

JHONES CASSIMIRO 
SANTOS DOS REIS 431.171.428-94

RUA UM, 593 - RESIDENCIAL NOVO 
TEMPO - LOTE 01 - QUADRA A - QT. 17.272 

- CAMPINAS, SP
BL 8 / AP 33

ANDERSON BORO-
TA DE OLIVEIRA 350.804.728-80

RUA UM, 593 - RESIDENCIAL NOVO 
TEMPO - LOTE 01 - QUADRA A - QT. 17.272 

- CAMPINAS, SP
BL 7 / AP 13

 

 Campinas, 08 de junho de 2020 
  PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0  
   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
 
 Protocolo nº COHAB.2020.00001940-96
Interessado: HM 21 Empreendimento Imobiliário Ltda - CNPJ: 10.421.654/0001-
42 
 Assunto:   Isenção d  o   ITBI - Programa Federal Minha Casa, Minha Vida - Lei 
Municipal nº 13.580/2009 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do art. 
66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  fica concedida 
a isenção do   ITBI  pela transmissão dos imóveis do Empreendimento denominado  
Residencial Moradas do Valle  relacionados na Tabela abaixo, para os respectivos 
adquirentes, com base nos CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE TERRENO 
E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL, ALIENA-
ÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, FIANÇA E OUTRAS OBRIGAÇÕES - PRO-
GRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV) - RECURSOS DO FGTS COM 
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA CONTA VINCULADA DO FGTS DO(S) 
DEVEDORES(S), contrato particular com força de escritura pública na forma do § 5º 
do art. 61 da Lei nº 4.380/64, tendo como alienante a sociedade denominada HM 21 
Empreendimento Imobiliário Ltda . , inscrita no CNPJ sob o nº10.421.654/0001-42 e 
como credora fi duciária a Caixa Econômica Federal, por se tratar de empreendimento 
produzido com base na Lei nº 13.580/09 que dispõe sobre o Programa Federal Minha 
Casa, Minha Vida, cujas unidades habitacionais são destinadas ao atendimento das 
famílias com renda mensal de até 6 salários mínimos e regularmente cadastradas no 
CIM - Cadastro de Interesse em Moradia, em conformidade com as disposições da Lei 
Municipal 13.580/2009, c.c. o art. 5º, VIII, alínea 'd', da Lei Municipal nº 12.391/05. 
 Fica dispensada a exigência de certidão expedida pela Prefeitura Municipal de 

Campinas pelo Oficial de Registro de Imóveis,  para fi ns de registro e demais atos 
relacionados à primeira transmissão dos referidos imóveis aos respectivos benefi ciá-
rios, nos termos da presente decisão.

NOME CPF BLOCO/ APARTAMENTO

JONATHAN MURIEL DE BARROS SOUZA 475.508.958-13 A - 23
 

 Campinas, 08 de junho de 2020 
  PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0  

 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO 
 NOTIFICAÇÃO 

 REF.: Protocolado Administrativo n.º 2017/10/36540
 Interessado: HM Engenharia e Construções S/A
 NOTIFICAÇÃO n.º 02 
 Vimos pelo presente novamente  NOTIFICAR  V. Sª. a tomar as medidas necessárias 
para fi nalizar a implantação da rede de drenagem conforme projetos aprovados no 
presente protocolo num prazo de até  90 (noventa) dias .
 A presente Notifi cação prevalece para todos os fi ns das legislações administrativas, 
cível e penal.
 A HM Engenharia e Construções S/A
 A/C Eng.º Ivo Xavier - (19) 99970.0369 

 Campinas, 02 de junho de 2020 
 ENG.º ANTÕNIO CARLOS VIOTTI FILHO 

 ENGENHEIRO FISCAL - CSO/SEINFRA 
 ENG.º MAURÍCIO GIACHINI ZAMBADI 

 COORDENADOR SETORIAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS. 

 Com base nas informações e demais elementos que instruem os protocolos, 
defi ro 30 (trinta) dias de licença - prêmio aos requerentes relacionados 

abaixo, para que sejam usufruídos a partir das datas consignadas: 
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 05 de junho de 2020 
 ELIZABETE FILIPINI 

 Secretária Municipal de Recursos Humanos 
   

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO 
  

  PORTARIA N.° 93778/20  20 

 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI.PMC.2020.00022741-94, pelo presente,

 RESOLVE 

 Revogar a partir de 01/05/2020, o item da Portaria nº 83361/2014, que designou 
a servidora Viviane Batista Faber da Silva, matrícula 110.395-4, como Autoridade 
Sanitária nível I.

 PORTARIA N.°93783/2020 

 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI.PMC.2020.00021560-78, pelo presente,

 RESOLVE 

 Exonerar a pedido a partir de 01/06/2020, a servidora EVA LORENA ARANTES 
BUGNI, matrícula nº 128358-8, do cargo de Enfermeiro. 

 PORTARIA Nº 93801/2020 
  
 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI.PMC.2020.00023892-51, pela presente,

 RESOLVE 
  
  
 Revogar a partir de 01/06/2020, a portaria 72866/2010, que nomeou a servidora ANA 
LUCIA SOARES SOUTELLO, matrícula 121550-7, para exercer o cargo em comis-
são de Chefe de Setor, junto ao Centro de Saúde Santa Lúcia, da Coordenadoria Dis-
trital de Saúde Sudoeste, do Departamento de Saúde, da Secretaria Municipal Saúde.

 Nomear a partir de 01/06/2020, a servidora MICHELE GRAZIELA HASS SILVA, 
matrícula 128499-1, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao 
Centro de Saúde Santa Lúcia, da Coordenadoria Distrital de Saúde Sudoeste, do De-
partamento de Saúde, da Secretaria Municipal Saúde.

 PORTARIA Nº 93802/2020 
  
 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI.PMC.2020.00024179-98, pela presente,

 RESOLVE   
  
 Revogar a partir de 01/06/2020, a portaria 92333/2019, que designou o servidor RE-
GINALDO SOUSA MARTINS, matrícula 65855-3, para exercer a Gratifi cação de 
Função nível IV, junto à Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

 Designar a partir de 01/06/2020, o servidor GERALDO ROCHA DA SILVA, ma-
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trícula nº 85898-6, para exercer a Gratifi cação de Função nível IV, junto à Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos.

 PORTARIA N.° 93804/2020 

 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2020.00024201-91, pelo presente,
 RESOLVE 

 Designar o servidor CLAUDIO FERRARI, matrícula 90972-6, para responder pela 
Diretoria do Departamento de Contabilidade e Orçamento, da Secretaria Municipal de 
Finanças, durante o afastamento do servidor JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA, 
matrícula 110286-9, período de 08/06/2020 a 22/06/2020, por férias regulamentares.
 

   

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 003/2019) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Re-
cursos Humanos COMUNICA que o candidato abaixo relacionado foi considerado 
eliminado do Concurso Público Edital 003/2019 por não comparecimento ao Exame 
Médico Pré-admissional.

CARGO: MÉDICO - GERAL
Nome: URIEL MENGUE JUNIOR 

 Campinas, 10 de junho de 2020 
  MARCELO DE MORAIS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO 
  

  PORTARIA N.93824/2020 

 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC. PMC.2020.00025299-58,
 RESOLVE 

 Exonerar a pedido, a partir de 09/06/2020, o Sr. VAGNER DOS SANTOS BELLINI, 
matrícula nº 132940-5, do cargo em comissão de Assessor Superior nível V, junto à 
Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

 Exonerar a pedido, a partir de 09/06/2020, o Sr AMANDI BUZON RODELLI, matrí-
cula nº 134222-3, do cargo em comissão de Assessor Setorial nível IX, junto à Secre-
taria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

 Exonerar a pedido, a partir de 09/06/2020, a senhora DOMINIQUE MISSIO DE FA-
RIA, matrícula nº 131237-5, do cargo em comissão de Coordenador Setorial, junto à 
Coordenadoria Setorial de Projetos e Educação Ambiental, do Departamento do Verde 
e do Desenvolvimento Sustentável, da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável. 

 PORTARIA N.93827/2020 

 O Exmo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo 
e, nos termos do Edital n° 03/2016, do concurso público homologado em 10/10/2016, 
em decorrência do Processo Judicial de n° 1018263-51.2019.8.26.0114, da Comarca 
de Campinas, de acordo o SEI PMC- PMC.2019.00020732-71, pela presente, 

 RESOLVE 

 Nomear a senhora LILIAN DE FATIMA PARTICELLI, para exercer em caráter efe-
tivo o cargo vago denominado Agente de Organização Escolar, junto à Secretaria Mu-
nicipal de Educação.

 PORTARIA N.93828/2020 

 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições 
de seu cargo
 RESOLVE 

 Revogar a partir de 04/06/2020, o item da portaria n° 93876/2020, que nomeou a 
Sra. ERIKA DA SOLEDADE SANTOS, RG 41.021.606-9, do cargo em comissão de 
Assessor Departamental nível IX, junto à Secretaria Municipal de Serviços Públicos,

 Nomear a partir de 04/06/2020, o Sr. ISAAC AUGUSTO SANTOS SOUZA, RG 
50.459.564-7, para exercer o cargo em comissão de Assessor Departamental nível IX, 
junto à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, 

 SECRETARIA DE SAÚDE 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS RELACIONADOS 

À SAÚDE comunica: 
 PROTOCOLO: PMC.2019.00047706-53
 INTERESSADO: HOSPITAL SANTA SOFIA LTDA
 CNPJ/ CPF: 46.012.944/0001-80
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO

 PROTOCOLO: PMC.2020.00001806-21
 INTERESSADO: G F GUEVARA AMAZONAS SERVIÇOS MÉDICOS EPP
 CNPJ/ CPF: 31.790.508/0001-64
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO: PMC.2020.00006736-52
 INTERESSADO: UNIQUE CLINICA MEDICA LTDA ME 
 CNPJ/ CPF: 28.653.743/0001-80
 ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA DE VICTOR HUGO DAMASCENO FERNANDES CRM 144.449
DEFERIDO 

 PROTOCOLO: PMC.2020.00024822-00
 INTERESSADO: LIDICE FERREIRA MELO
 CNPJ/ CPF: 086.652.128-33
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO

 PROTOCOLO: PMC.2019.00047954-86
 INTERESSADO: CLINICA MEDICA E OCUPACIONAL CAMARGO LTDA

 CNPJ/ CPF: 11.831.842/0001-01

 ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA DE NELSON DE CAMARGO LIMA JUNIOR CRM - 41.935
 DEFERIDO

 PROTOCOLO: PMC.2020.00005474-36
 INTERESSADO: CENTRO DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E TERAPIA CELULAR S/S LTDA
 CNPJ/ CPF: 08.149.815/0001-49
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO

 PROTOCOLO: PMC.2020.00024515-84
 INTERESSADO: PAULO RICARDO FORTUNATO SANTA ROSA
 CNPJ/ CPF: 257.500.848-41
 ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA DE PAULO RICARDO FORTUNATO SANTA ROSA , CPF 257.500.848-41
 DEFERIDO

 PROTOCOLO: PMC.2020.00024483-62
 INTERESSADO: ARIES ALVES BORGES
 CNPJ/ CPF: 609.980.408-00
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO

 PROTOCOLO: PMC.2019.00046038-38
 INTERESSADO: INSTITUTO DRA. ALBA GINECOLOGIA SS LTDA
 CNPJ/ CPF: 13.127.374/0001-14
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO

 PROTOCOLO:  PMC.2020.00022573-46 
 INTERESSADO:  CLINICA TONELLO EIRELI 
 CNPJ/ CPF:  00.121.736/0001-18 
 ASSUNTO:  LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA 
 INDEFERIDO

 PROTOCOLO: PMC.2020.00005517-19
 INTERESSADO: CENTRO DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E TERAPIA CELULAR S/S LTDA
 CNPJ/ CPF: 08.149.815/0003-00
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO 

 Campinas, 10 de junho de 2020 
 ANA LUCIA MONTINI RIBEIRO 

 CHEFE DE SETOR 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS RELACIONADOS 

À SAÚDE comunica: 
  PROTOCOLO:  PMC.2020.00005466-26
 INTERESSADO :CENTRO DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E TERAPIA CELULAR S/S LTDA
 CPF/CNPJ:   08.149.815/0002-20
 ASSUNTO : RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO  
  
 PROTOCOLO: PMC.2020.00024332-50 
 INTERESSADO : NILTON CESAR ARANHA
 CPF/CNPJ : 742.252.357-34
 ASSUNTO : RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO 
  
 PROTOCOLO: PMC.2020.00022106-25 
 INTERESSADO : CONSULTARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
 CPF/CNPJ : 24.639.016/0003-79
 ASSUNTO : LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA DE CARLA TATIANA RODRIGUES ARAÚJO, CRM: 100.125
 DEFERIDO 
  
 PROTOCOLO:  PMC.2020.00023268-44
 RAZÃO SOCIAL : SÉRGIO DE SOUSA MAIA ME, CNPJ: 33.223.134/0001-20
 NOME FANTASIA : SOMA RADIOLOGIA FACIAL
 ENDEREÇO:  AV. DR. CAMPOS SALES, 715 - SALA 1507, CENTRO, CAMPINAS
 A)DESINTERDIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRAORAL DABI 
ATLANTE SPECTRO 70X NS 001133, PARA A FINALIDADE EXCLUSIVA DE SEU TRANSPORTE 
 B) DESINTERDIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO EXTRAORALDABI 
ATLANTE NS 500000532632. 
  
 PROTOCOLO: PMC.2020.00010504-62 
 INTERESSADO : CLÍNICA DE CARDIOLOGIA OTÁVIO RIZZI COELHO LTDA
 CPF/CNPJ : 04.327.879/0001-31
 ASSUNTO : LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA DE OTAVIO RIZZI COELHO - CRM Nº 18460
 DEFERIDO 
  
 PROTOCOLO: PMC.2020.00023537-36 
 INTERESSADO : HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO- PUCC CAMPINAS
 CPF/CNPJ : 46.020.301/0002-69
 ASSUNTO :  LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO -   LTA  
 DEFERIDO COM CONDICIONANTES 
  
 PROTOCOLO: PMC.2020.00024990-13 
 INTERESSADO : MONICA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
 CPF/CNPJ : 461.543.106-68
 ASSUNTO : RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO   
   

 Campinas, 10 de junho de 2020 
 ANA LUCIA MONTINI RIBEIRO 

 CHEFE DE SETOR 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS DE INTERESSE 

À SAÚDE comunica: 
  PROTOCOLO: PMC.2020.00012487-34 
 INTERESSADO : NEOFARMA CAMPINAS MANIPULAÇÃO LTDA
 CPF/CNPJ : 71.869.770/0001-13
 ASSUNTO : DEFESA/RECURSO
 "INDEFIRO A PRESENTE DEFESA E MANTENHO O AUTO DE INFRAÇÃO (AI) Nº 5767, RECEBIDO 
EM 17/02/2020"

 PROTOCOLO: PMC.2020.00015764-05 
 INTERESSADO : SANTACÊUTICA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
 CPF/CNPJ : 29.028.639/0001-67
 ASSUNTO : DEFESA/RECURSO
 "INDEFIRO A PRESENTE DEFESA E MANTENHO O AUTO DE INFRAÇÃO (AI) Nº 5768, RECEBIDO 
EM 03/03/2020."  
  
 PROTOCOLO: PMC.2020.00015969-37 
 INTERESSADO : DROGARIA MASCHIO LTDA ME
 CPF/CNPJ : 04.202.581/0001-03
 ASSUNTO : DEFESA/RECURSO
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 "MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 5967 DE 10/03/2020 E DO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE 
PENALIDADE Nº 4999 DE INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE PRODUTO."

 PROTOCOLO: PMC.2020.00022064-31 
 INTERESSADO : BIOGENETIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
 CPF/CNPJ : 08.427.422/0001-50
 ASSUNTO : RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO  
  
 PROTOCOLO: PMC.2020.00022063-51 
 INTERESSADO : BIOGENETIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
 CPF/CNPJ : 08.427.422/0001-50
 ASSUNTO : RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO  
  
 PROTOCOLO: PMC.2020.00016286-42 
 INTERESSADO : DROGARIA AQUIDABÃ LTDA ME
 CPF/CNPJ : 01.017.025/0001-60
 ASSUNTO : DEFESA/RECURSO
 "INDEFIRO A PRESENTE DEFESA E MANTENHO O AUTO DE INFRAÇÃO (AI) Nº 5769, RECEBIDO 
EM 13/03/2020." 

 Campinas, 10 de junho de 2020 
 CLÉRIA M.M. GIRALDELO 

 CHEFE DE SETOR 

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

PÚBLICA 

 PORTARIA Nº 69/2020 SMCASP 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Seguran-
ça Pública, no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 
13.351/08 c/c 1.399/55,  
 

 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas , e ten-
do em vista o contido no  Processo Administrativo Disciplinar    nº 14/2018  CGMC 
 nos autos do Protocolado nº.  2018/215/387,  em especial levando em conta o  PEDI-
DO DE RECONSIDERAÇÃO  nos autos apartados ao epígrafe e, como já decidido 
às fl s. 09-verso do mesmo, dar publicidade do provimento parcial do Recurso, que 
nos termos do artigo197, § único da Lei Municipal nº. 1.399/55 e diante da neces-
sidade, conveniência, oportunidade ao servidor público e a supremacia do interesse 
público,  converter  a penalidade de  suspensão de 90(noventa) dias  aplicada ao ser-
vidor  matrícula nº. 129.218-8 , em  multa de 50% (cinquenta por cento) por dia de 
remuneração , devendo o servidor permanecer em serviço durante todo o tempo de 
cumprimento da penalidade.

 Estando as partes, seus advogados e os interessados intimados e cientificados da 
r. decisão, a partir da publicação, em especial o Dr(a). Simone Silva Isac - OAB/
SP nº. 351.322 e Dr. Argeu Alencar da Silva - OAB/SP nº. 439.585.  

 Campinas, 09 de junho de 2020 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EDITAL - NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA 
  

 Fica o proprietário abaixo relacionado, intimado a desobstruir a passagem de pedes-
tres lindeira ao imóvel ( lote 18 ) localizado na rua Ernestina Xavier de Abreu, no prazo 
de 20 (vinte) dias, a contar da data desta publicação, sob pena de adoção das medidas 
pertinentes ao caso.

 Protocolo N° 2019/30/701 - Proprietário:  Ivo Francisco de Melo  - Rua Ernestina Xa-
vier de Abreu - Lote 018- Quadra L- Quarteirão 10131- do loteamento Jardim Rossim. 
 

 Campinas, 10 de junho de 2020 
 ADERVAL FERNANDES JÚNIOR 

 Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro - DAF - SMSP 

 SECRETARIA DE TRANSPORTES 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

 CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES 

  
 O Presidente do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, no uso das suas 
atribuições legais, informa que, conforme registrado na ata da reunião ordinária do 
CMTTdo dia 13/02/2020, o então presidente Sr Edilson da Silva verifi cou a presença 
de cada representação, convocando seus membros para deliberar sobre a eleição da 
Comissão Executiva do Conselho, tendo sido eleitos os Srs. João Vicente Gaido - 
Presidente, Walther Rocha de Oliveira - 1º Secretário e João Ramos dos Santos - 2º 
Secretário, sendo devidamente empossados na mesma data, conforme disposição do 
§3º do art. 2º do Regimento Interno do CMTT.
 

 Campinas, 10 de junho de 2020 
 JOÃO VICENTE GAIDO 

 Presidente do CMTT 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

  SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Protocolo: 2020000425
Interessado: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TORRES DO BONFIM 

Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado no Siste-
ma Licenciamento Ambiental OnLine (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a partir da 
data desta publicação, os documentos abaixo, constates no Anexo III-A-I do Decreto 
18.705/2015:
1. Preenchimento do formulário eletrônico do Licenciamento Ambiental OnLine 
(LAO). Aba - justifi cativa de Corte.
2. Matrícula atualizada em até 180 (cento e oitenta) dias;
3. Ata de eleição da Síndica;
4. Esclarecer quantas Palmeiras existem na área e qual o motivo da supressão desses 
indivíduos. Indicar nas fotos, através de setas ou círculos por exemplo, quais indiví-
duos serão suprimidos.

Para eventuais dúvidas, entrar em contato através do email: luiz.vogel@campinas.
sp.gov.br. 

 Campinas, 09 de junho de 2020 
 LUIZ FERNANDO VOGEL 

 Engenheiro Agrônomo 

 DEPARTAMENTO DO VERDE E DO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 COMUNICADO 
  Protocolo: 2016-10-32168
 Interessado: Celso Frederico Nielsson

 Assunto: Diretrizes Urbanísticas

 Considerando a nova solicitação de prazo às folhas 339, fi ca concedido a dilação de 
prazo em 90 (noventa) dias corridos, a partir desta publicação, acerca das adequações 
exigidas. 
 

 Campinas, 10 de junho de 2020 
 GERALDO RIBEIRO DE ANDRADE NETO 

 Coordenador de Planejamento e Gestão Ambiental - Matrícula: 124.995-9 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO PRESIDENTE 
  

 Protocolado SEI - CAMPREV.2019.0000.1177-51 - Interessado: CAMPREV
 Despacho:

 Diante da solicitação da Diretoria Financeira (Doc. 2507515), e à vista dos pareceres 
de Docs. 2540674 e 2546560 da Procuradoria do CAMPREV que indicam a ausência 
de impedimentos legais, AUTORIZO:

 1 - O aditamento de 500 (quinhentos) processos para compensação, que corresponde 
a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade inicialmente contratada.

 2 - A despesa decorrente, no valor total de R$ 5.246,06 (cinco mil duzentos e quarenta 
e seis reais e seis centavos) por processo compensado.

 3 - Publique-se. Na sequência, à Diretoria Administrativa para formalização do Termo 
de Aditamento.
 

 10 de junho de 2020 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 Diretor Presidente do CAMPREV 

 COHAB 
  COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

 EXTRATO DE CONTRATOS 
  

  Contrato nº:  3244/20
 Contratante:   Zezito Agrícola, Empreendimentos, Administração e Participações 
de Bens Imóveis e Patrimoniais LTDA. 
 Contratada: Companhia de Habitação Popular de Campinas.
 Objeto: Parceria EHIS-COHAB, visando o estudo de viabilidade técnica e fi nanceira 
para o desenvolvimento de empreendimento habitacional no imóvel objeto da Matrí-
cula sob o número 14.691 - Área 378. 
 Data da Assinatura: 04/03/2020
 Prazo de Vigência: Indeterminado
 Processo Interno:  SEI.COHAB.2019.00003768-53 

 Contrato nº:  3245/20
 Contratante:   Zezito Agrícola, Empreendimentos, Administração e Participações 
de Bens Imóveis e Patrimoniais LTDA. 
 Contratada: Companhia de Habitação Popular de Campinas.
 Objeto: Parceria EHIS-COHAB, visando o estudo de viabilidade técnica e fi nanceira 
para o desenvolvimento de empreendimento habitacional no imóvel objeto da Matrí-
cula sob o número 14.691 - Área 203. 
 Data da Assinatura: 04/03/2020
 Prazo de Vigência: Indeterminado
 Processo Interno:  SEI.COHAB.2019.00003760-04 
 

 Campinas, 09 de junho de 2020 
 ANTONIO ABREU DE LUCENA FILHO 

 Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro 
   

 EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/20 

  A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS,  comunica a 
 ADJUDICAÇÃO  e a  HOMOLOGAÇÃO  do  Processo Licitatório nº 001/20 , 
desenvolvido sob o rito do Pregão Presencial, que teve por objeto  a contratação da 
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prestação de serviços técnicos especializados consistentes à  Elaboração de Diag-
nósticos Situacionais e Laudos Técnicos (ambientais, hidrológicos e geológicos), 
necessários para até 26 (vinte e seis) Núcleos Urbanos Informais de Interesse 
Social, localizados no Município de Campinas/SP.,  com a fi nalidade de subsidiar a 
COHAB/CAMPINAS, nos processos de Regularização Fundiária Urbana de Interesse 
Social - REURB-S e respectivo licenciamento ambiental, tudo em conformidade com 
as disposições do Edital e seus Anexos, à Proponente Vencedora,  ALTO URUGUAI 
ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES LTDA  ,  por ter cumprido in-
tegralmente as disposições do Edital e ter apresentado o  Menor Valor Global de  R$ 
444.465,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e cin-
co reais  ).  Licitação devidamente Adjudicada e Homologada em 04/06/2020, pelo Sr. 
Diretor Presidente.
 

 Campinas, 08 de junho de 2020 
 ANTÔNIO ABREU DE LUCENA FILHO 

 Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro 

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

 EXTRATO 
  

 TERMO DE ADITAMENTO

 Protocolo nº 1926/2018. Modalidade: PP n° 05/2019. Termo de Aditamen-
to: n° 83/2020 Contratada: PERINATAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. CNPJ: 
06.227.199/0001-71. Objeto do Contrato: Aditamento contratual de 50%, por 03 (três) 
meses, sobre o valor atual do contrato para atendimento a necessidade dos postos 
de trabalho de serviços médicos para ampliação dos leitos da UTI Adulto para en-
frentamento à Pandemia COVID - 19, conforme Lei Federal 13.979/2020. Valor do 
Termo de Aditamento: R$ 136.695,69. Prazo: O contrato tem neste ato sua vigência 
prorrogada pelo prazo de 12 (doze) meses, contatos a partir da data de 07/06/2020. 
Assinatura: 20/05/2020. 

 Campinas, 10 de junho de 2020 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA  

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

 IMA 
  INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA 

 JUSTIFICATIVA ATRASO DE PAGAMENTO 
  

  Atendendo aos preceitos estabelecidos na Instrução nº. 02/2016 (TC-A-011476/026/16) 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, justifi camos que os pagamentos efe-
tuados com atraso no mês de  maio/2020 , pela Informática de Municípios Associados 
S/A, se deram em virtude de desencaixe fi nanceiro. A empresa optou em priorizar pa-
gamentos para não comprometer a prestação de serviços de Tecnologia da Informação 
e Comunicação - TIC e na administração da Imprensa Ofi cial do Município, os quais 
compreendem indiretamente as razões de interesse público.
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 Campinas, 09 de junho de 2020 
 ANA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA MORAES  

 Gerente Financeira  
 GLACY KELLY FAVARO 

 Contole Interno 

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N.° 

006/2020 
 OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerencia-
mento e controle de abastecimento de combustíveis para a frota de veículos da IMA, 
por meio de sistema informatizado e integrado, com utilização de tecnologia de cartão 
magnético ou com chip, via web, em tempo real, em rede especializada de serviços 
pelo período de 12 (doze) meses.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 02/07/2020, às 10:00 horas. 

O edital estará disponível aos interessados através dos sites: www.licitacoes-e.com.
br e www.ima.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Área de 
Licitações, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na sede da IMA, situada à Rua Bernardo 
de Sousa Campos, 42, Praça Dom Barreto, Bairro Ponte Preta, Campinas/SP, pelos 
telefones (19)3755-6509, 3755-6691, 3755-6837 email:ima.pregao@ima.sp.gov.br. 
 

 Campinas, 10 de junho de 2020 
 ILZA HELENA SOTERO SILVA 

 Pregoeira 

 SANASA 
  SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA 

 RESUMO DE ADITAMENTO 
  

  Aditamento n. 02 ao Contrato n. 2019/6917 ; PRE 75/2019. Contratada:  Madecarbo 
  Indústria e Comércio Ltda , CNPJ: 04.349.295/0001-67. Objeto: aquisição carvão 
saco 25 kg. Prorrog. Vig: 06 meses a partir de 23/08/2020.
 Aditamento n. 02 ao Contrato n. 2019/6930 ; PRE 26/2019. Contratada:  Consterpat 
Transportes Eireli ME , CNPJ: 23.423.715/0001-52. Objeto: locação retroescvadei-
ra. Prorrog. Vig.: 03 meses a partir de 10/06/2020. Valor: R$ 327.751,95.
 Aditamento n. 01 ao Contrato n. 2019/6921 ; Licitação 03/2019. Contratada:  Itaju-
ba Const. Civil e Mecânica Ltda , CNPJ: 48.641.914/0001-68. Objeto: obras esgo-
tamento sanitário Chácaras São Rafael. Objeto: acréscimo de 4,4%. Prorrog. Vig.: 01 
meses a partir de 27/08/2020. Valor: R$ 59.079,29. Execução: prorrogada por 90 dias 
a partir de 10/04/2020.
 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   

 RESUMO DE CONTRATO 
  

  Contrato n. 2020/90019 ; Contratada:   Martini Comércio e Importação Ltda  , CNPJ 

n°.  46.050.464/0001-03.  DL 183/2020. Objeto: aquisição de repelentes. Vigência: 12 
meses a partir de 09/06/2020. Valor: R$ 26.750,00.
 Contrato n. 2020/7132 ; Contratada:   Nheel Quimica Ltda  , CNPJ n°.  47.003.579/0001-
00.  PRE 73/2020. Objeto: cloreto de polialuminio líquido. Vigência: 12 meses a partir 
de 10/06/2020. Valor: R$ 9.396.000,00.
 Contrato n. 2020/7133 ; Contratada:   Peróxidos do Brasil Ltda  , CNPJ n°. 
 51.784.262/0001-25.  PRE 85/2020. Objeto: peróxido hidrogênio líquido. Vigência: 
12 meses a partir de 10/06/2020. Valor: R$ 1.004.350,00.
 Contrato n. 2020/7132 ; Contratada:   Papex Brasil Ind. Com. Papeis Eireli EPP  , 
CNPJ n°.  24.069.938/0001-26.  PRE 83/2020. Objeto: papel branco A4. Vigência: 12 
meses a partir de 10/06/2020. Valor: R$ 150.120,00. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   
   

 RESUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
  

  Pregão nº 84/2020 - Empresa: BRM Ambiental Ltda EPP  CNPJ n. 30.647.290/0001-
20. Preço Unitário Registrado; Objeto: Lote 01: precipitador de sulfeto para utilização 
em ETE. R$ 1,00/Kg. Ata Registrada: 10/06/2020; vigência: 12 meses. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
  

 SETEC 
  SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC 

 EDITAL Nº 03/2020 - REMOÇÃO DE RESTOS MORTAIS 
EM QUADRA GERAL 

  
 Através do presente edital, originado do Processo Eletrônico SEI nº. SE-
TEC.2020.00000253-16, os familiares dos sepultados no Cemitério Parque Nossa 
Senhora da Conceição, Quadra, Sepultura e períodos abaixo indicados, fi cam   CON-
VOCADOS   a comparecer na Administração da SETEC, localizada na Praça Volun-
tários de 32, s/nº, Swift, Campinas/SP, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da 
última publicação deste, para reclamarem os respectivos restos mortais, conforme o 
artigo 16, § 1º do Decreto Municipal nº 6262/80, que regulamentou o funcionamento 
dos cemitérios municipais. Após esse prazo, os restos mortais serão removidos para o 
OSSUÁRIO GERAL.

 Quadra: 36 (trinta e seis) 
 Sepulturas: 01 a 1025 
 Sepultados no período de 20/04/2016 à 02/12/2016
 

 Campinas, 09 de junho de 2020 
 ORLANDO MAROTTA FILHO 

 Presidente - SETEC 

 PODER LEGISLATIVO 

 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
   

 DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 PROCESSO DE N° 222.528 (TC 1496/026/12) 
 NOTIFICAÇÃO 

 Nos termos do artigo 191 da Resolução n° 842 da Câmara Municipal de Campinas, 
de 18 de dezembro de 2009, o Presidente da Câmara Municipal de Campinas, Mar-
cos José Bernardelli,  NOTIFICA  o Excelentíssimo Senhor  PEDRO SERAFIM JÚ-
NIOR  ,  ex-prefeito do Município de Campinas, portador do RG nº 985.455-9 e do 
CPF nº 068.488.598-00, da inclusão das contas pertinentes ao ano 2012 prestadas por 
Vossa Excelência enquanto Prefeito do Município de Campinas na pauta da 107° reu-
nião extraordinária que se realizará em  18   de   junho   de 20  20  ,   às 1  0   horas,   por meio 
do sistema de deliberação remota . Informo que Vossa Excelência poderá requerer a 
realização de defesa oral até as 9h30 horas do dia do julgamento. Informo também que 
a defesa oral poderá ser feita pessoalmente por Vossa Excelência ou por seu advogado 
devidamente constituído, devendo tal circunstância constar do sobredito requerimen-
to, e que esta defesa será oportunizada pelo tempo de  15 (quinze) minutos  ininterrup-
tos, logo após a leitura do parecer conjunto da Comissão de Finanças e Orçamento e 
da Comissão de Constituição e Legalidade. Informo, por fi m, que o parecer exarado 
em conjunto pelas Comissões de Finanças e Orçamento e de Constituição e Legali-
dade da Câmara Municipal de Campinas rejeitou o parecer do Tribunal de Contas do 
Estado. Esse parecer emitido em conjunto pelas mencionadas comissões está juntado 
aos autos do processo em epígrafe e pode ser consultado por Vossa Excelência ou por 
seu procurador com poderes específi cos para tanto. Advogados: Ivan Barbosa Rigolin 
(OAB/SP 64.974) e Gina Copola (OAB/SP 140.232). Nada mais.
 

 Campinas, 10 de junho de 2020 
 MARCOS JOSÉ BERNARDELLI 

 Presidente 
   

 PROCESSO DE N° 226.035 (TC 2129/026/15) 
 NOTIFICAÇÃO 

 Nos termos do artigo 191 da Resolução n° 842 da Câmara Municipal de Campinas, 
de 18 de dezembro de 2009, o Presidente da Câmara Municipal de Campinas, Mar-
cos José Bernardelli,  NOTIFICA  o Excelentíssimo Senhor  JONAS DONIZETTE 
FERREIRA  ,  prefeito do Município de Campinas, portador do RG nº 18.567.314-4 e 
do CPF nº 096.964.508-26, da inclusão das contas pertinentes ao ano 2015 prestadas 
por Vossa Excelência enquanto Prefeito do Município de Campinas na pauta da 108° 
reunião extraordinária que se realizará em  18   de   junho   de 20  20  ,  logo após o término 
da 107° reunião extraordinária  ,  por meio do sistema de deliberação remota . Infor-
mo que Vossa Excelência poderá requerer a realização de defesa oral até 9h30 do dia 
do julgamento. Informo também que a defesa oral poderá ser feita pessoalmente por 
Vossa Excelência ou por seu advogado devidamente constituído, devendo tal circuns-
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tância constar do sobredito requerimento, e que esta defesa será oportunizada pelo 
tempo de  15 (quinze) minutos  ininterruptos, logo após a leitura do parecer conjunto 
da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Constituição e Legalidade. 
Informo, por fi m, que o parecer exarado em conjunto pelas Comissões de Finanças e 
Orçamento e de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de Campinas apro-
vou o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Esse parecer emitido em conjunto 
pelas mencionadas comissões está juntado aos autos do processo em epígrafe e pode 
ser consultado por Vossa Excelência ou por seu procurador com poderes específi cos 
para tanto. Nada mais.
 

 Campinas, 10 de junho de 2020 
 MARCOS JOSÉ BERNARDELLI 

 Presidente 
   

 107ª, 108ª, 109ª E 110ª REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 
  

  PAUTA DOS TRABALHOS DA 107ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO, QUINTA-FEIRA, ÀS 10H, POR MEIO DO 
SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA. 
 1)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 71/20, 
Processo nº 222.528, de autoria das Comissões de Finanças e Orçamento e de Cons-
tituição e Legalidade, que "dispõe sobre a rejeição do parecer emitido pelo Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas da Prefeitura Municipal de 
Campinas do exercício de 2012, Processo TC-1496/026/12".

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 108ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMINO 
DA 107ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  Turno único dediscussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 72/20, 
Processo nº 226.035, de autoria das Comissões de Finanças e Orçamento e de Consti-
tuição e Legalidade, que "dispõe sobre a aprovação do parecer emitido pelo Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas da Prefeitura Municipal de 
Campinas do exercício de 2015, Processo TC-2129/026/15".

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 109ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMINO 
DA 108ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 106/20, Processo nº 232.578, de autoria 
do Prefeito Municipal, que "dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 
2021, e dá outras providências". Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade: 
favorável. 

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 110ª REUNI  Ã  O EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMINO 
DA 109ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELIBERA-
ÇÃO REMOTA. 
 1)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 26/20, Processo nº 
232.629, de autoria do Prefeito Municipal, que "altera a Lei Complementar nº 10, de 
30 de junho de 2004, que cria e organiza o Instituto de Previdência Social do Muni-
cípio de Campinas - CAMPREV e dá outras providências". Parecer da Comissão de 
Constituição e Legalidade: favorável.
 

 Campinas, 10 de junho de 2020 
 MARCOS BERNARDELLI 

 Presidente 

 DIRETORIA-GERAL 

 PUBLICAÇÃO DE ATO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2019/2020 

  
  ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 30/2020 
O Presidente da Câmara Municipal de Campinas, Sua Excelência o Senhor Marcos 
José Bernardelli, no uso das atribuições de seu cargo,
 Considerando que compete ao Presidente da Câmara Municipal a constituição de 
Comissão de Representação e designação de seus membros, nos termos do art. 59, § 
1º do Regimento Interno;
Considerando os elementos contantes no Ofício nº 31/2020, de 08 de junho de 2020, 
do Gabinete do Vereador Luiz Cirilo,
R E S O L V E:
Art. 1ºNomear, para integrarem a Comissão de Representação com a fi nalidade de 
buscar uma solução para reabertura do órgão Estadual Poupatempo localizado na Ave-
nida Francisco Glicério, os seguintes vereadores, sob a presidência do vereador Luiz 
Cirilo e relatoria do Vereador André Von Zuben:
Luiz Cirilo;
 André Von Zuben;
 Filipe Marchesi;
 Jorge da Farmácia;
 Gustavo Petta;
 Pastor Elias Azevedo.
Art. 2º Dê-se ciência aos vereadores.
Art. 3ºEncaminhe-se o processo ao presidente da Comissão de Representação para 
início dos trabalhos.
Art. 4ºCumpra-se.
Gabinete da Presidência, 09 de junho de 2020.
 

 MARCOS JOSÉ BERNARDELLI 
 PRESIDENTE 

 DIVERSOS 

 ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO 

 ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL 
BENEFICENTE - ANA - CNPJ: 54.150.339/0001-01 
- C.C.: 3261.62.12.0353.00000, 3261.62.12.0313.01001, 

3261.62.12.0301.01001 - I.M.: 114855-9, 24020-6, 216581-3 
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RELATÓRIO ANUAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL SOBRE A EXECUCÇÃO 
TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO DE 

01/01/2019 A 31/12/2019 

 

Identificação da Organização Social 

CEI Bem Querer Rogério Leandro Portela Santana 

Organização Social: Associação Nazarena Assistencial Beneficente - ANA 

Endereço: Rua Ana Arruda de Camargo, 344 – Jd. Nilópolis – Campinas/SP 

CNPJ Matriz: 54.150.339/0001-01 

Presidente: Osvaldo Aparecido Bueno da Silva 

N° do Contrato de Gestão: 124/16  Aditivo n° 028/2017 

Vigência do Contrato de Gestão: 20/06/2016 a 31/01/2021 

Objeto do Contrato: Gestão e Execução das Atividades e serviços de ensino 

no CEI Bem Querer Rogério Leandro Portela Santana 

Identificação da Unidade Educacional cogerida: 

Unidade Educacional: Centro de Educação Infantil – CEI Bem Querer Rogério 

Leandro Portela Santana 

Endereço:Rua João da Rocha, Nº 14, Bairro Residencial São José 

CNPJ do CEI:54.150.339/0007-99 

Telefone: (19) 32911767 

E-mail:diretoriasaojose@anabrasil.org 
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1.Introdução:  

 O CEI Bem Querer Rogério Leandro Portela Santana, atendeu neste ano 

letivo de 2019, 368 crianças, divididas em agrupamentos I, II e III. 

Baseando-nos na pesquisa socioeconômica das famílias, tabulação de 

questionários entregues, pode-se destacar que, o perfil desta comunidade é de 

um poder aquisitivo mediano. A faixa etária predominante dos genitores está 

entre 20 a 30 anos, mas temos também uma parcela de genitores com a faixa 

etária entre 40 e 50 anos. 

A grande maioria com escolaridade em ensino médio, entretanto com 

nível superior destacou-se o sexo feminino com maior número.   O sustento da 

família vem da contribuição do casal. 

 As moradias são, na sua maioria, de alvenaria, na média com 6 

cômodos, água encanada, rua asfaltada e saneamento básico, recebem 

correspondência e com uma boa infraestrutura comunitária. 

Em relação ao transporte: 83 crianças vem para a creche a pé, 61 

crianças utilizam veículo próprio, é 37 crianças utilizam transporte público e 

somente 7 crianças utilizam transporte escolar. 

Na saúde a comunidade depende do atendimento público no posto de 

Saúde Vista Alegre, Complexo Hospitalar Ouro Verde e Mário Gatti. Uma baixa 

parcela das famílias possui atendimento médico particular como benefício 

cedido pelo empregador. 

Quanto à etnia temos 220 (duzentos e vinte) crianças brancas, 18 

(dezoito) crianças negras, 108 (cento e oito) crianças pardas, 1 (uma) criança 

amarela, 2 (duas) crianças indígenas e 19 (dezenove) crianças não declaradas, 

totalizando, 368 (trezentos e sessenta e oito) crianças matriculadas. 

2.Horário de Atendimento Integral e Parcial 

Período Inicio Término 
Integral 07:00h 18:00h 

Parcial - Manhã 07:00h 11:00h 
Parcial – Tarde 13:00h 17:00h 
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3.Atendimento 2019 

Agrupamentos Faixa Etária 

P. A.I. 2019 
(Proposta de 
atendimento 

inicial) 

Crianças Atendidas 
em 2019 

AG I Integral 
Crianças nascidas entre 01/07/2017 a 

31/12/2019 

 

71 

 

80 

AG II Integral 
Crianças nascidas entre 01/11/2015 a 

30/06/2017 

 

135 

 

150 

AG III Parcial 
Crianças nascidas entre 01/04/2013 a 
31/10/2015 

 
120 

 
138 

TOTAL  326 368 

 

*Dados obtidos segundo a Resolução SME Nº 06, De 30 DE AGOSTO DE 2018, publicada no D.O. do dia 
31/08/2018. 

4.Acompanhamento do Calendário Escolar: 

Dias letivos previstos no ano de 2019: 200 dias letivos. 

Dias letivos cumpridos no ano de 2019: 200 dias 

5.Alimentação 

 
5.1 Total de Refeições Servidas/Ano 

Agrupamento 

Total de 
Refeições 

Servidas 1° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 

Servidas 2° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 

Servidas 3° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 

Servidas 4° 
Trimestre 

Total de 
Refeições 

servidas no Ano 

I 7.736 11.604 11.728 44.900 75.068 
II 25.468 24.820 29.731 27.612 107.631 
III 9.000 11.266 8.365 10.229 38.860 

TOTAL 42.204 47.690 49.824 82.741 221.559 
* Dados obtidos, segundo o controle de refeições das crianças, enviado mensalmente ao Ceasa 

(nutricionista). 

6.Quadro de Recursos Humanos 

Profissional Quantidade 
proposta 

para 
execução do 

Contrato 

Quantidade de 
profissionais na 

Unidade Educacional 
em 2019 

Observações 

Diretor educacional 01 01  

Vice-diretor educacional 01 01 Contratação dia 

01/08/2019. 

 

Coordenador Pedagógico 01 01  

Professores 11 11  
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Professor de Educação 
Especial 

01 0 Conforme exigência 
do Termo de 
referência técnica do 
Contrato de 
Gestão/2016, não foi 
possível contratar um 
profissional com as 
exigências mínimas 
de 2 (dois) anos na 
área de Educação 
Especial. 

 

Agentes de Ed. Infantil/monitor 24 22 De acordo com a 
resolução criança x 

adulto 

Cuidador 0 0  

Cozinheira  02 02  

Auxiliar de cozinha 02 02  

Porteiro 01 01  

Assistente administrativo ou 
auxiliar administrativo 

03 03 2 (dois) assistentes 
administrativos 

locados no escritório 
central 

Auxiliar de Limpeza                                                            04 04   

 

7. Atividades desenvolvidas no ano. 

No início do ano letivo de 2019, para iniciarmos a proposta de trabalho 

realizada no CEI Rogério Leandro Portela Santana, tomamos como guia 

curricular, as Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação 

Infantil: Um processo contínuo de reflexão e ação. Diante disso, tornou-se 

necessário termos como base uma pedagogia que respeitasse o direito à 

criança e sua infância, pois segundo as DCNEB (2013, p. 1): “... é necessária 

uma pedagogia que possibilite um movimento contínuo de aprender sobre as 

crianças, ouvindo-as mais, observando suas brincadeiras, suas lógicas, 

tecendo novos modos de atuar.” 

Também, a unidade escolar  trabalhou com a proposta de projetos 

pedagógicos, os quais, por sua vez, possibilitam  a valorização das vivências 

das crianças, deixando-as livres para exercerem sua criatividade, para 

planejarem, resolverem problemas em seu cotidiano, construindo assim, sua 

ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
Rua: Ana Arruda de Camargo, 344 – Jd. Nilópolis -  13088-820 – Campinas-SP - Fone (19) 3236-2240 

CNPJ 54.150.339/0001-01        www.anabrasil.org        adm@anabrasil.org 

 

 

história e colaborando para melhoria de uma sociedade, em que ela é um ser 

ativo e participante; além também, de se desenvolverem, ampliando e criando 

seus conhecimentos de mundo e suas múltiplas linguagens, desconsiderando 

ações espontaneistas e etapistas e valorizando a escuta atenta e sensível do 

professor junto às crianças. Foi necessário que o professor criasse uma ligação 

de empatia e compartilhasse situações de aprendizagem que pudessem 

favorecer o surgimento dos projetos. 

 Nesse sentido, as crianças apropriaram-se criativamente da informação 

do mundo adulto para produzir a sua própria cultura de pares. Assim, a escola 

considerou a criança como produtora de cultura, tendo como parâmetro a 

aprendizagem vivida da mesma. 

Os registros obtidos das atividades realizadas, o conhecimento prévio, 

sua história de vida, sua curiosidade, a família e comunidade, o ambiente 

cultural e social da criança e a mesma como co-construtora de um processo, 

favoreceram para o trabalho realizado em nossa escola.  

A família teve participação ativa nas atividades construídas ao longo do 

ano na nossa escola, através de questionários sócio econômicos, onde as 

mesmas relataram situações e seus modos de vida, culturas, costumes e 

tradições. 

Projetos criados a partir do interesse e necessidade da criança: 

· AGI: “Meu Mundo”;  Que som é esse”, “Vivências e sensações” 
· AGII:“Fundo do Mar”; “Conhecendo meu corpo e como cuidar dele”; 

“Projeto Cores, Saberes e Sensações”; “Reino Encantado”; 
· AGIII: “Fundo do Mar”; “Meio Ambiente” e “Brinquedos e Brincadeiras”. 

 

Projeto “Meu mundo” 

No agrupamento I, foi proporcionado aos bebês a capacidade de explorar 

sensações, sabores, odores e cores. Esse projeto partiu do princípio, onde a 

exploração de materiais diferenciados, proporcionaram a capacidade da 

estimulação dos sentidos, através de atividades lúdicas e experimentação de 

diversos materiais.  

Também, foi apresentado às crianças diversos sabores e aromas, 

estimulando olfato com diversos materiais trazidos pela professora e monitoras, 
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tais como: frutas (limão e frutas doces), canela, hortelã, cravo e café. Nesses 

momentos foi observado as reações das crianças, tais como as “Caretas” e 

reações prazerosas. 

Foi trabalhado também, as linguagens musicais, artes visuais, orais e 

corporais, desenvolvimento da oralidade e expressão corporal. 

Através da atividade com a “Palavra cantada”, foi possível trabalhar com os 

bebês gestos, movimentos e ritmos corporais 

A “Bandinha”, apelido carinhoso dado pelas educadoras da sala, conteve 

diversos instrumentos musicais, os quais foram manipulados, colocados à boca 

e verificados os sons, batidos no chão como curiosidade de seus sons. O 

tambor e o reco reco, foram os instrumentos musicais mais explorados pelos 

bebês, os quais, na escolha da caixa da “bandinha”, esses instrumentos eram 

disponibilizados às crianças e as mesmas escolhiam o que queriam manusear. 

Foi possível proporcionar aos bebês estimulação no andar e gatinhar. Os 

mesmos em algumas vezes, foram colocados no chão, deitados de barriga 

para baixo, fazendo com que ele se desenvolvesse força em seus músculos 

para a preparação do engatinhar. Disponibilizou-se nesses momentos, 

brinquedos de suas preferências. Também, as educadoras engatinhavam ao 

lado deles e ao observarem esse movimento, tiveram o ímpeto de imitar.  

Também, nas atividades dirigidas com circuitos de colchões das salas e 

tapetes de sensações, foi possível disponibilizar aos bebês, túneis, 

empilhamentos de colchões para a criação de obstáculos, com isso foi 

proporcionado mais uma vez estimulação motora, visual e tátil. 

Notamos que este projeto foi relevante para o desenvolvimento dos bebês. 

Em todas as atividades propostas, as crianças mostraram-se atentas e 

curiosas a explorarem com prazer os objetos que foram disponibilizados, bem 

como pode-se perceber a satisfação e o entusiasmo dos bebês de explorarem 

novas texturas, sabores diversificados, diferentes sons, por fim experimentarem 

novas vivências.  

 

Projeto “Identidade”: 

Ainda no Agrupamento I, foi possível realizar a construção da identidade 
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junto aos bebês, pois sabemos que possuem suas próprias identidades e 

culturas. 

Alinhada às Diretrizes Curriculares de Campinas, a escola atentou-se às 

manifestações expressivas dos bebês, bem como suas manifestações tais 

como: choro, caretas, atitudes, necessidades, observações, sensibilidades ao 

gostos, às preferências individuais e coletivas. Diante disso, segundo DCNEB 

(2013, p. 17):  

“Ao nascerem, as crianças são mergulhadas no mundo da cultura, 
estabelecem múltiplas relações e a reinventam em sua confluência 
das experiências que realizam cotidianamente. 

Produzem sentidos, significados e reconfiguram o mundo na 
multiplicidade de relações. Para tanto, exige-se uma postura 
investigativa do profissional, que considere as crianças 
protagonistas, criadoras, inventoras, transgressoras, que tem no 
brincar o constitutivo do humano, ao contrário de uma concepção 
pré-determinista que prevê o que ascrianças realizarão.” 

Sendo assim, trabalhar a identidade das crianças é fundamental para 

seu desenvolvimento e socialização, pois dessa forma, a criança toma 

consciência de si, do seu corpo e da relação com os outros. 

Foram realizadas ao longo do projeto, atividades com o objetivo de 

despertar nas crianças sua identidade e autonomia, incentivando-as a 

realizarem pequenas ações como: manusearem brinquedos, segurar seu copo 

e/ou mamadeira sozinhas; pequenos alimentos como, bolacha e pão, bem 

como, diversas atividades em frente ao espelho, onde era nomeado pela 

professora e monitoras para que as crianças percebessem todas as partes de 

seu corpo; além de, atividades de carimbo de pés e mãos, despertando dessa 

forma, o conhecimento de seu corpo.Fizemos uso tambémde vários recursos 

musicais, livros e fantoches, favorecendo dessa maneirao auxílio às crianças a 

entenderem que cada um tem seu jeito diferente de ser. 

Também foram utilizadas algumas estratégias no desenvolvimento deste 

projeto, onde as educadoras ampliaram as fotos das crianças e colaram com 

fita transparente no chão, para que as mesmas pudessem se perceber. Foi 

montado também um mural com as foto das crianças e suas famílias, 

possibilitando também a apreciação das famílias. 

No início do ano, houve a integração entre a escola e as famílias, onde 
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as mesmas foram convidadas a participarem de um dia na rotina de seus filhos. 

Nessa situação, as famílias puderam participar do momento de troca, da 

alimentação no refeitório e na sala, roda da conversa, brincadeiras, parque, 

quiosque, também, conhecendo as músicas que as educadoras cantam com as 

crianças no âmbito escolar para o conhecimento das famílias. 

 Em cada espaço foi desenvolvido uma atividade entre os pais e as 

crianças. Essa atividade foi muito importante para os bebês e famílias, pois 

iniciou-se uma relação de segurança quanto à escola. Esses momentos, foram 

proporcionados alegria e prazer a ambos. 

 

Projeto “que som é esse?”: 

Esseprojetopossibilitou as crianças, conhecerem diferentes sons, 

gêneros, ritmos musicais, melodias, objetos e materiais onde foram realizadas 

diversas atividades que buscaram a partir da musicalização, explorar os 

movimentos e as sensações do corpo proporcionando as mesmas, momentos 

de alegria. Bem como, oportunizou também aos bebês momentos de interação 

com instrumentos musicais, trazidos pelas educadoras. 

Assim, tornou-se muito mais prazeroso para as crianças estarem na 

escola, pois em roda de conversa, no solário e no pátio, cantavam e dançavam 

junto às mesmas. 

No pátio, por inúmeras vezes, integração do Agrupamento I A com o 

Agrupamento I B, onde cada educadora tocava um instrumento musical para as 

crianças, cantando junto às mesmas, ampliando dessa forma, sua percepção 

auditiva por meio de sons distintos. 

 

Projeto “vivências e sensações” 

O projeto possibilitou levar as crianças a vivenciarem diversos 

momentos de exploração sensorial, onde as mesmas tiveram contato com 

variados tipos de texturas, tais como, colheres, bacias, potes, peneira, funil, 

forminhas, tampas de diferentes formas e tamanhos, dentre.  Bem como, 

outras atividades tendo como recurso a caixa de sensações, onde as crianças 

puderam sentir o quente/frio, macio/áspero, duro/mole. As educadoras 
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colocavam na caixa de sensação, fotos, frutas, brinquedos, e objetos para 

estimular a percepção da criança com relação aos mesmos. 

O projeto oportunizou também as crianças, momentos de manipulação 

de “melecas” como, macarrão cozido com corante alimentício; gelatina; 

pinturas com tintas naturais, entre outras. O macarrão e a gelatina foram 

colocados dentro das tartarugas coloridas em plástico galvanizado no solário. 

Esses momentos proporcionaram às crianças muita diversão; alegria, 

que se evidenciaram em suas reações durante o desenvolvimento das 

atividades propostas. Ao longo do projeto, procuramos acima de tudo, 

potencializar a curiosidade das crianças, através de muita interação e 

descobertas, sempre respeitando o tempo de cada uma delas. 

As crianças tiveram contato na exploração de alguns alimentos, 

explorando características, formas, cores e sabores, pois nos momentos de 

alimentação, tiveram a curiosidade de manipularem verduras, legumes e frutas. 

Através de todas as atividades desenvolvidas, ao final do projeto, houve-

se uma exposição no pátio, onde foram colocados à mostra, os registros, fotos 

das crianças na realização das atividades acima citadas eportfólios trabalhados 

ao decorrer do ano. 

 

Projeto“conhecendomeucorpoecomocuidardele”:  

A partir da observação das educadoras em relação às crianças e seu 

corpo, deu-se o surgimento deste projeto, pois as crianças apresentaram 

curiosidades em relação ao mesmo e o de seus pares. Partindo desse 

pressuposto e através da valorização do que as mesmas já sabiam, tomou-se 

este saber inicial a base fundamental para estabelecer novas aprendizagens e 

interações, novas descobertas, propondo também a criança como protagonista 

do seu próprio conhecimento. 

Procuramos ao longo de todo o projeto, despertar nas crianças o prazer 

pela realização de atitudes para bons hábitos de higiene, tais como, a 

escovação de dentes; a lavagem das mãos antes e após todas as atividades 

sejam elas alimentares ou pedagógicas, bem como, antes e após o uso do 
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banheiro; a importância de tomarem banho diariamente; auxiliando dessa 

maneira, com que as crianças reconheçam a importância de cuidarem de seu 

corpo através da higiene corporal para o bem-estar das mesmas. 

As educadoras realizaram com as crianças algumas atividades. Com a 

participação das crianças foi confeccionado um boneco de garrafa Pet, com 

face e boca aberta, para que as crianças visualizassem e manipulassem, a fim 

de vivenciarem as escovações.  

Através das músicas: “Cabeça, ombro, joelho e pé”, A Boneca da lata”, e 

a Formiguinha”, foi possível trabalhar a linguagem musical e corporal das 

crianças, pois as mesmas, ao cantarem, eram estimuladas a tocarem nas 

partes do corpo. Foram realizadas atividades nos cantinhos (espaço para 

atividades diversificadas), tais como: modelagem de massinhas com as partes 

dos corpos, jogos e brinquedos de encaixe, desenhos, rasgaduras e colagens 

de revistas das partes do corpo nos papéis pardo e cartolinas. 

As crianças puderam vivenciar e fazer diferenciação sobre a altura de 

seus corpos e linguagens matemáticas, através de atividades de medição com 

o auxílio de réguas em diferentes momentos, onde as mesmas tiveram a 

percepção de crescimento ao longo do tempo. 

As crianças fizeram momentos de integração entre os agrupamentos, e 

puderam presenciar os momentos de higiene, tais como: banho, escovação e 

lavagem das mãos entre os pares. 

Foi solicitado às famílias que enviassem fotos das crianças quando 

bebês e atuais para a escola, a fim de perceberem as diferenças e 

comparações e essas atividades foram trabalhadas em diversos momentos da 

roda. 

A avaliação deste projeto, ocorreu através de fotos, registros, avaliação 

entre os pares, roda de conversa e o parecer da família. As educadoras 

puderam observar a mudança de hábitos das crianças, aprendizagens e 

atitudes significativas em relação aos seus corpos. 
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Projeto “cores, sabores e sensações” 

Através da observação das educadoras nos momentos de refeição das 

crianças, surgiu a necessidade da realização deste projeto, pois as mesmas ao 

experimentarem diferentes alimentos, na maioria das vezes eram recusados, 

colocando-as ao lado dos pratos e recusando-se a ingeri-las. Suas preferências 

eram o arroz e o feijão, bem como algumas só o arroz. Recusavam-se em 

comer peixes, saladas e legumes. 

Durante o projeto, as crianças foram incentivadas a consumirem de 

todas as frutas que a escola dispõe, de diversas formas: salada de frutas, 

sucos, e bolos de frutas. Salientamos que realizamos deliciosos momentos de 

piquenique com as turmas tanto individual de cada turma; quanto em divertidos 

momentos de interação entre as mesmas. 

Durante as rodas de conversas todos os dias, as crianças vivenciavam 

os alimentos “in natura” que seriam preparados para elas. Os mesmos eram 

disponibilizados numa cesta, e as crianças manuseavam e questionavam a 

natureza de cada um deles, para que serviam e de onde vinham, bem como a 

professora como escriba registrava o que iriam comer e suas quantidades. 

Para tornar a experiência mais rica, as crianças participaram do preparo 

do bolo de maçã, biscoito de maisena, espetos de frutas e com a ajuda e 

supervisão das educadoras e com as frutas já higienizadas manipularam uma 

deliciosa salada de frutas.  

Foram realizadas também, atividades onde foi possível pelas crianças 

diferenciarem as caraterísticas de alguns alimentos, apontando se os mesmos 

eram: salgado/doce; quente/frio; amargo/azedo;destacamos também que em 

momentos de roda de conversa, as criançasobservaram imagens diversas de 

alimentos a fim de identificá-las; além de, nesses momentos,termos dialogado 

bastante com as crianças sobre a importância de uma boa alimentação para 

mantermos excelente saúde. 

A avaliação deu-se por meio da observação diária das crianças, onde foi 

possível perceber a aceitação delas com os alimentos oferecidos na escola e a 

verificação das sobras, pois as crianças se alimentavam de maneira prazerosa. 

Assim, as educadoras e equipe escolar notaram a diminuição significativa do 
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descarte dos alimentos. Os familiares por sua vez, em conversa com as 

educadoras, também puderam perceber que em suas casas, as crianças 

estavam se alimentando melhor e aceitando mais os alimentos. 

 

Projeto“Reinoencantado” 

Este projeto teve seu início a partir da curiosidade dos livros lidos pelas 

crianças, suas fantasias e desejos por cada história. 

Na roda de conversa, as professoras apresentaram e leram para as 

crianças livros de contos de fadas. Nesses momentos, pode-se perceber o 

interesse individual das crianças por cada personagem. Elas questionaram a 

realidade dos personagens e suas histórias, como por exemplo: “ - onde mora 

o Lobo mau? O Lobo mau come?”. A partir do interesse coletivo das crianças, 

foi desenvolvido o projeto Reino Encantado. 

Diante as Diretrizes Curriculares da Educação Infantil de Campinas, a 

histórias devem ser valorizadas dentro do currículo escolar, diante disso, 

segundo; (p.18-2013- apud BARBOSA e HORN, 2008): 

“Constitui este currículo as relações entre bebês, crianças 
pequenas entre si e com os adultos: danças, piruetas, músicas, 
brincadeiras, rodas cantadas, descanso, dramas, choros, risos, 
descobertas, limpar bumbum, misturas, histórias, contos, 
parlendas, emoções, balbucios, alimentação, melecas, soneca.... 
Estes elementos trazem sentidos e significados múltiplos à 
experiência única da infância às crianças da Educação Infantil de 
Campinas, em rede de relações permeadas de sentidos múltiplos, 
pois “o conhecimento só é conhecimento quando está organizado, 
relacionado com as informações e inserido no contexto 
destas”.(BARBOSA e HORN, 2008, p. 38). 

Também, durante e depois do projeto, notou-se o interesse pela leitura 

de outros tipos de gêneros textuais, tais como parlendas, adivinhações, 

fábulas, poesias, receitas de culinária e bilhetes. 

              Numa sondagem realizada com as crianças, foi proposto que 

escolhessem qual personagem queriam representar. No decorrer do projeto, 

foram proporcionadas sessões de cinemas sobre os contos infantis, teatros 

musicais, onde as crianças representavam os personagens das histórias.  

 Durante a realização dos teatros apresentados pelo agrupamento II, as 

outras crianças manifestaram interesse em participarem também. Daí, surgiu a 

ideia da realização da festa de encerramento do ano letivo, com a presença 
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dos familiares. Neste momento, cada turma escolheu o seu conto preferido 

para a apresentação. 

Ressaltamos que trabalhar com as crianças a encenação das histórias 

dos contos infantis, tais como, “Rapunzel”, “Branca de Neve”, “Alladin”. “João e 

o Pé de Feijão”, “Chapeuzinho Vermelho”, “Cachinhos Dourados”, “A Bela e a 

Fera”, “Pinochio”, “Os Três Porquinhos”, teve como objetivo despertar nas 

crianças o gosto pela leitura, mesmo que de maneira não convencional, além 

de, uma interação com a mesma, estimulando-as assim, a buscarem suas 

próprias formas de leituras e criação de suas próprias histórias. 

Pode-se perceber que as histórias contadas, através dos Contos de 

fada, exerceram tamanho fascínio nas crianças, pois despertaram nas mesmas 

o “mundo extraordinário” das histórias, aguçando a imaginação. E a cada 

apresentação dos personagens, as crianças tinham a capacidade de 

identificarem-se e distinguir o imaginário do real apresentado, possibilitando 

com que as crianças aprendessem a valorizar e apreciar a arte de representar 

desde a infância, trazendo para si experiências de forma lúdica e prazerosa. 

 

Projeto “Meio ambiente” 

 Durante a roda de conversa, uma criança do agrupamento III, 

questionou à professora o motivo de não poderem irem ao parque em 

determinados horários, e a mesma respondeu que o sol estava muito forte e 

que as crianças poderiam passar mau. Então, a professora da sala, indagou 

às crianças o que poderiam fazer para poderem ir ao parque nos momentos 

de sol intenso e elas disseram que tinham que plantar árvores para ficarem 

debaixo. Dessas indagações e necessidades das crianças, tivemos a ideia de 

plantarmos árvores com e para as crianças poderem aproveitar os momentos 

de brincadeiras, piqueniques e leituras de histórias. 

Também, as educadoras levavam as crianças para passearem na 

escola, a fim de observarem os diversos sons ao redor da mesma, tais como: 

o barulho dos carros, avião e trem (linha férrea no bairro). Observavam o 

som dos pássaros nas árvores ao entorno da escola e os imitavam. 

Trouxemos à escola, a engenheira agrônoma da CATI, a qual doou 
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para a nossa unidade, 31 (trinta e uma) mudas de árvores, as quais foram 

plantadas junto às crianças. As mesmas ficaram maravilhadas ao plantarem 

regarem as árvores. Também, foram nomeadas: “Protetores da natureza”. 

Diante disso, uma vez por semana as crianças prontificaram-se a 

cuidar e regar as árvores, recolhendo também, alguns papéis e sujeiras 

trazidos pelo vento, fazendo um mutirão de limpeza. Foram realizadas 

pesquisas e maquetes com as famílias, sobre ambientes poluídos e os não 

poluídos. 

 As crianças trouxeram às rodas de conversas, a curiosidade sobre a 

dengue. Doença tão comentada nas mídias e comunidades local.  Em 

sondagem da professora da sala, surgiu daí o tema ser trabalhado com as 

crianças:  o mosquito da dengue.  

Questões foram levantadas nas rodas de conversas sobre o foco dos 

mosquitos. Foi trabalhado e pesquisado com as crianças, onde eles ficavam, 

os sintomas da doença e mostrado à elas, o filme educativo da Turma da 

Mônica: “Um plano para salvar o planeta” e após o filme, confeccionaram 

dobraduras, cartazes coletivos e desenhos sob o seu ponto de vista, usando 

toda a sua criatividade sobre o mosquito da dengue. Tivemos a participação 

do teatro das professoras sobre o tema: Cuidados e preservação ao Meio 

ambiente, do teatro da Sanasa com o tema: “Cuidando do Meio ambiente” e 

vigilância sanitária, sob o tema: “Xô dengue”. 

Foi realizado o passeio pelo quarteirão para finalização do trabalho da 

Dengue. Acompanhados pela equipe gestora, uma monitora de apoio com 

roupa de dengue e com integração com o AGIII-A, a turma visitou duas 

casas, podendo entrar no quintal e “fiscalizar” se haviam focos de mosquito 

ou possíveis locais para que o mesmo colocasse os seus ovos. A primeira 

casa estava em ordem sem nenhum indicio. A segunda casa, conforme 

combinado anteriormente com a professora, tinha garrafas destampadas, 

potes e sujeiras pelo quintal, para que os mini fiscais pudessem corrigir a 

atitude da família. As crianças não só encontraram os erros, como também 

eliminaram, descartando a água conforme havia sido conversado na sala de 

aula anteriormente, ensinaram a dona da casa a limpar a vasilha de agua do 
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cachorro alertando sobre os perigos. Após as duas visitações, as crianças 

completaram a volta pelo quarteirão e encontravam detalhes como tampas 

de garrafa viradas para cima e logo corriam para eliminar o perigo. A 

atividade foi muito positiva, as crianças puderam vivenciar tudo que foi dito e 

aprendido ao decorrer do projeto da Dengue e sentiram-se muito importantes 

por terem feito este trabalho. Todos demonstraram muita empolgação e 

euforia quando voltaram para escola.  

 O projeto foi cem por cento atingido em seus objetivos, pois tivemos 

um retorno de seus familiares relatando-nos que foram instigados pelas 

crianças a limparem seus quintais. 

 

Projeto “Brinquedos e brincadeiras”. 

A partir da coleta seletiva das crianças com os lixos recicláveis, vimos 

a necessidade de reutilizarmos diversos materiais. Assim foi realizado uma 

atividade de pesquisa com os familiares sobre o resgate das brincadeiras de 

infância, sob as perguntas: Qual era a sua brincadeira preferida na infância e 

como era realizada a brincadeira? Em roda de conversa foi lido as pesquisas 

dos familiares às crianças e qual foi nossa surpresa ao ver o encantamento 

das crianças por brinquedos e jogos antigos que os pais brincavam em sua 

infância. 

Cabe ressaltar que tivemos uma participação muito boa das crianças e 

famílias, pois a grande maioria das mesmas participaram dessa proposta e 

enviaram os jogos e/ou brinquedos confeccionados para seus filhos 

brincarem na escola com os demais colegas. Ressaltamos que o momento 

de interação, socialização e compartilhamento do que haviam trazido de 

casa, foi maravilhoso. 

E ver o envolvimento das mesmas em brincar com o que foi construído 

pela família, tais como: Bilboquê, Futebol de botão, Pé de lata, Peteca e Vai 

e Vem, foi de grande importância para a finalização deste projeto, trazendo 

uma enorme satisfação às crianças de estarem brincando com o que foi 

construído pelos familiares. 
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PROJETOS COLETIVOS DESENVOLVIDOS NA UNIDADE ESCOLAR  

SEMANAS EDUCATIVAS 

Segundo a Resolução SME Nº 001, de 14 de janeiro de 2019 do Diário 

Oficial do dia 15/01/2019 e a Legislação Municipal Indicativa para Programas 

e atividades escolares, anexo III, segue os Temas que foram trabalhados:  

Semana da família-  3ª Semana de Agosto- Lei Nº 11395 DE 23/10/02  

A escolha desse tema se deu pela necessidade de estarmos estreitando 

laços entre escola e família, além de termos por objetivo, promover a 

consolidação da participação das famílias em diversas atividades da U.E, 

contribuindo para a força do coletivo; do amor; afeto; partilha; troca; amizade; 

dentre outras coisas que puderam fortalecer o papel dos familiares na vida 

escolar das crianças. 

Tomamos como base a fim de abordar esta temática com as crianças o 

livro: “Cada um do seu jeito” da autora: Lucimar Rosa Dias, Editora Alvorada – 

1ª Edição Jan/2012, cujo mesmo, abordou as diferenças entre as pessoas e 

suas famílias considerando cor de pele, cabelo, tamanho e gênero, além de, 

enfatizar a importância do respeito e o amor ao próximo independente das 

diferenças entre si. Após a leitura do livro a professora em roda de conversa, 

indagou as crianças com relação às diferenças e características existentes 

entre as pessoas, as quais são expostas no livro, proporcionando dessa forma, 

que as crianças se identificassem com os diferentes grupos abordados 

anteriormente. Bem como, solicitou a participação das famílias, para que 

enviassem fotos das mesmas com as crianças (fotos essas solicitada 

previamente).  

Após enviadas, foram dispostas uma a uma em roda e a cada foto 

apresentada em roda, era indagado pela professora para que as crianças 

respondessem de quem era a família que estava na foto. Cabe ressaltar que as 

crianças que as famílias não enviaram fotos, tiveram assim como as demais 

crianças participação durante esse momento. Na roda de conversa, as crianças 

relataram suas informações sobre as famílias. 
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Após esse momento as crianças desenharam em folha sulfite, seu 

autorretrato e de seus familiares, com a finalidade de através do desenho, as 

mesmas expressarem e registrarem aspectos familiares importantes de acordo 

com os conhecimentos e o ponto de vista de cada uma delas. Ao término das 

representações gráficas das crianças, a professora passando de mesa em 

mesa ia questionando-as quanto ao desenho e quais são os integrantes da 

família, escrevendo o nome dito pelas mesmas, auxiliando-as assim, na 

identificação do familiar. 

O término do projeto se deu com a participação das famílias vivenciando 

um dia de rotina das crianças na escola. Este com certeza foi um dia atípico na 

unidade escolar, uma vez que, foi este o primeiro momento onde as mesmas 

tiveram a oportunidade de passarem um período com seus filhos na escola, 

acompanhando todas as atividades que os mesmos realizam (observaram e 

participaram ativamente da roda de conversa, café da manhã, atividades 

pedagógica, dentre outros momentos).Desta maneira, os mesmos puderam 

observar e conhecer o trabalho desenvolvido pela escola. 

Após este momento de interação e socialização entre os familiares e as 

crianças, todos foram convidados a irem até o pátio e assistirem durante o 

momento do Teatro que acontece todas as sextas-feiras: “Sexta em cena”, por 

duas apresentações, tendo sido estas, realizadas por um grupo pertencente ao 

ANA SOCIAL. Todos puderam prestigiar as apresentações e participarem 

desse momento de interação e socialização entre as crianças. Após o término 

das apresentações todos os familiares e as crianças serão incentivadas a 

dançar, cantar e se divertir ao som de músicas de sua preferência. 

Semana educativa de brincadeiras com Pipa sem Cerol ou qualquer outra 

linha cortante - 2ª Semana de junho- Lei Nº 13738 DE 04/12/09 

Trabalhamos esse projeto com as crianças, a fim de conscientizá-las dos 

perigos do uso do cerol as nossas vidas e mostrar o quanto é divertido brincar 

com as pipas sem correr riscos de se machucarem. Após rodas de conversas, 

onde foi feita a sondagem com as crianças sobre os conhecimentos que as 

mesmas tinham sobre o cerol, as professoras assistiram com as crianças dois 
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vídeos educativos, mostrando a importância de brincarem sem o material 

cortante feito com caco de vidro e cola. Os vídeos apresentados foram: “Sem 

Cerol” e “Papagaio Pipa e Pandorga, sem cerol pô”! 

As crianças tiveram a possibilidade de vivenciar um teatro produzido 

pela Guarda Municipal de Campinas, sobre os cuidados de soltar pipas sem 

cerol. 

Esse projeto foi de suma importância, pois proporcionou que as crianças 

adquirissem conhecimentos e ampliassem seu vocabulário sobre o que é cerol 

e quais os danos causados por ele. As mesmas realizaram desenhos de pipas, 

cartazes e também confeccionaram pipas capuchetas, com as quais puderam 

brincar pelas áreas externas da escola. De maneira a envolver as famílias no 

projeto, solicitamos as mesmas que confeccionassem em casa com seus filhos 

(as), pipas, pois tínhamos como proposta levarmos as crianças para juntos 

brincarmos com as pipas no campo de futebol da comunidade local.    

E a culminância do projeto se deu exatamente dessa maneira, com a ida 

das crianças acompanhadas da equipe gestora, professoras, monitoras e do 

porteiro, ao campo localizado ao lado da escola para soltarem suas pipas. 

Porém, a participação das famílias foi além da confecção das mesmas, o 

interesse de alguns pais em estarem acompanhando seus filhos ao campo de 

futebol, enriqueceu nosso projeto, pois pais e filhos tiveram a oportunidade de 

brincarem juntos em um divertido e prazeroso momento. Também, tivemos pais 

que se prontificaram a confeccionar pipas para algumas crianças que estavam 

sem a companhia de seus pais. Estes, além de orientarem e auxiliarem seus 

filhos, também ajudavam a soltar os pipas das outras crianças. 

Além de as crianças evidenciarem através de suas inúmeras 

manifestações de alegria o quanto gostaram da atividade fora da escola, 

podíamos ver em seus semblantes a sensação de contentamento, de 

liberdade, de poder correr e ficar à vontade, muitas pareciam estar tendo 

contato com o campo pela primeira vez naquele momento, tamanho o 

entusiasmo das mesmas. Ressaltamos que, para as crianças que não queriam 

soltar pipas, disponibilizamos materiais para que as mesmas pudessem 

desenhar num espaço do campo. 
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Semana Educativa Coleta Seletiva - LEI Nº 8855 DE 12/06/96 

Para iniciar o tema, sentamos em roda de conversa com as nossas 

crianças do agrupamento II e III em momento e em sondagem e através das 

vivências que as mesmas possuem, foi abordado a importância da preservação 

do meio ambiente e de que maneira podemos contribuir para que não ocorram 

tanta destruição no planeta. Após isso, foi apresentado às crianças, um 

pequeno filme sobre os cuidados com o Meio ambiente: “Coleta seletiva oficial”. 

Assim, foi realizado uma roda de conversa com as crianças em torno da 

temática planeta e como devemos cuidar dele. Através desse projeto, as 

crianças puderam vivenciar de perto os malefícios que o lixo causa ao meio 

ambiente. Após a apresentação do vídeo, a professora confeccionou junto com 

as crianças a representação de dois planetas, sendo que um estava feliz e o 

outro triste. O primeiro representado pela felicidade simbolizava o cuidado que 

temos da maneira correta com relação ao meio ambiente, enquanto, o segundo 

representado pela tristeza simbolizava que o planeta está morrendo aos 

poucos, devido às ações incorretas das pessoas com relação ao descarte do 

lixo. 

A partir das informações trazidas pelas crianças, foi possível debater 

questões quanto as nossas ações para com o mundo. Portanto, a partir da 

discussão foi possível apresentar a coleta seletiva, abordando a sua 

importância e de que modo devemos cuidar do lixo para que seja feita a 

reciclagem.  

Foram apresentadas as cores das lixeiras, relacionando-as aos seus 

respectivos tipos de materiais, onde através da realização das atividades às 

crianças puderam vivenciar momentos e colocar em prática a separação dos 

lixos de acordo com as cores determinadas e no quiosque, as crianças se 

dividiram em dois grupos e com o auxílio da professora e das monitoras, foi 

feita uma pesquisa usando jornais e revistas de figuras representando objetos 

que são recicláveis. 

O cartaz foi confeccionado com a utilização da pintura com tinta guache, 

no qual as crianças se dividiram em cinco grupos, sendo que cada grupo 

representava uma cor e as mesmas, tinham como proposta pintar as lixeiras, 
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respeitando as cores apresentadas e discutidas anteriormente em rodas de 

conversa. Após o término da pintura, a sala se subdividiu em dois grupos, os 

quais tinham a proposta das crianças realizarem a colagem das imagens de 

objetos recicláveis que elas recortaram. 

Foi realizada uma dinâmica, onde as crianças tinham como proposta 

andar pelo entorno da escola, observando se haviam lixos jogados pelo chão, 

coletando e colocando-os em sacos plásticos, para posteriormente ser feita a 

separação. Essa atividade de separar o lixo encontrado, ocorreu no solário. 

Após a “reciclagem” do mesmo, foi colocado cinco lixeiras, representadas pelas 

cores verde, azul, vermelho, amarelo e marrom. E em pequenos grupos, já com 

os materiais separados, as crianças iam colocando os mesmos em suas 

respectivas cores e de acordo com as cores e seus materiais. Desta maneira, 

foi possível observar se as crianças conseguiram identificar e distinguir os 

diferentes tipos de materiais, assim como, a maneira que devemos realizar a 

separação dos lixos para que ocorra a reciclagem da maneira correta. 

Semana do Teatro – Última semana de Setembro – Lei Nº 8759 de 

13/03/96 

O projeto teve por finalidade estimular as crianças a se comunicarem e 

expressarem seus pensamentos e sentimentos por meio das linguagens 

teatrais, desenvolvendo assim, a autoestima, imaginação e a representação, 

bem como, incentivar um anseio mais profundo pela leitura e uma interação 

com a mesma, animando-as a buscarem suas próprias leituras e criarem 

suas histórias. No entanto, é através do teatro que as crianças puderam 

ampliar seu conhecimento de mundo, entrando assim, em contato com as 

diversas formas de expressão artística, além de aprenderem a valorizar e 

apreciar a arte de representar desde pequenas, trazendo para si experiências 

de forma lúdica e prazerosa. 

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E TEMPOS:  
 

Em encontro realizado entre as Orientadoras Pedagógicas da Rede 

Municipal de Campinas, as Orientadoras Pedagógicas dos Centros de 

Educação Infantil e as Coordenadoras Pedagógicas da SME (que coordenam 
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os trabalhos semanais no CEFORTEPE), no Salão Nobre da Unicamp em 

parceria com a Professora Gabriela Tebet, cuja mesma realizou uma Oficina de 

Cartografia de Bebes. Mostrando os estudos e pesquisas que realizou em três 

(03) Municípios do Estado de São Paulo, relacionados à questão de como se 

dá a movimentação dos mesmos nos espaços; e como as crianças utilizam os 

diversos objetos disponibilizados nos ambientes, além de, observarem como se 

dá às interações entre os pares. 

Após a explanação de como foi realizada essa cartografia e quais os 

resultados alcançados durante os estudos com os bebes, a mesma propôs que 

realizássemos um mapeamento da nossa rotina na escola, desde a nossa 

chegada até a saída, representando tanto a movimentação dos adultos, quanto 

das crianças, a fim de observarmos qual (ais) espaço (s) mais utilizados. O 

exercício foi realizado com o auxílio do desenho da planta de nossa escola, 

além de folhas de papel vegetal para representar tal movimentação. 

A partir desse encontro, a equipe gestora optou por nos momentos de 

formação das professoras (TDC) e das monitoras (GEM), realizarmos o mesmo 

exercício, a fim de que as educadoras pudessem mapear a movimentação 

delas e das crianças na escola, bem como, quais espaços eram utilizados ou 

não pelas mesmas com as crianças. E ficou evidenciado por elas, de forma 

muito clara, através das representações feitas, que era necessário 

repensarmos nossa utilização dos espaços. A partir desse mapeamento, 

iniciamos em nossos tempos de formação alguns momentos de reflexões, com 

o objetivo de ampliarmos nossas possibilidades pedagógicas e com o intuito de 

recriarmos os espaços, propiciando para que as crianças utilizem todos os 

mesmos que a escola dispõe, bem como, vivenciem principalmente novas 

sensações corporais. Assim, de acordo com (2006, site Brasil Escola, apud 

Horn, 2004, p. 28), o qual cita que: 

“É no espaço físico que a criança consegue 
estabelecer relações entre o mundo e as pessoas, 
transformando-o em um pano de fundo no qual se 
inserem emoções [...] nessa dimensão o espaço é 
entendido como algo conjugado ao ambiente e vice-
versa. Todavia é importante esclarecer que essa 
relação não se constitui de forma linear. Assim 
sendo, em um mesmo espaço podemos ter 
ambientes diferentes, pois a semelhança entre eles 
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não significa que sejam iguais. Eles se definem com 
a relação que as pessoas constroem entre elas e o 
espaço organizado.” 
 

O espaço e sua organização se constituem como fator que potencializa 

as aprendizagens das crianças; além de colocá-las como foco do planejamento 

curricular por ser a mesma um ser histórico e de direitos, capaz e que produz 

cultura.  Diante de tal verdade, pensamos na organização do mesmo, de forma 

oferecer às crianças um lugar acolhedor, prazeroso e acima de tudo com 

possibilidades de promovermos diferentes experiências corporais e de 

convivência ou seja, pretendemos oferecer ás crianças ambientes 

desafiadores, estimulantes, onde as mesmas possam brincar; criar e recriar 

suas brincadeiras. Cabe ressaltar que nossos espaços são pensados e 

organizados de maneira a contribuir para o desenvolvimento de suas 

capacidades e habilidades. 

As crianças participaram de todo o processo de organização do espaço, 

contribuindo com sugestões e ideias; trazendo assim, novas propostas a partir 

do seu interesse; além de avaliarem tudo o que foi trabalhado até aquele 

momento. Essa participação ocorre principalmente durante os momentos de 

avaliação em que as professoras realizam semanalmente com as crianças, no 

entanto, cabe ressaltar também, que nos momentos de roda de conversas 

diárias, existe uma rica e significativa troca entre as crianças, professoras e as 

monitoras. Enfatizamos que essa escuta atenta à criança, é o que lhe dá 

efetivamente espaço para “o fazer junto”. Cabe ressaltar que em nossa escola, 

priorizamos uma escuta atenta e um olhar sensível por parte dos profissionais 

em ouvir as crianças; pois é através da curiosidade e indagação das mesmas 

que surgem novas propostas a serem realizadas com e para elas. 

A ação de fazer com e para a criança, consisteinclusive na organização 

visual do ambiente, onde realizamos exposições tanto nas salas de referência 

quanto nas áreas externas da escola, de todos os trabalhos realizados pelas 

crianças, com suas produções, de maneira que as mesmas fiquem na altura 

das crianças, objetivando dessa forma, que elas visualizem e acompanhem 

seus avanços. Pois, nossa prioridade é valorizar tudo o que é produzido pelas 

crianças, bem como, torná-los visível para as famílias também, oportunizando 
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as mesmas o acompanhamento do que está sendo trabalhado na parte 

pedagógica com seus filhos (as) no âmbito escolar. 

Através da organização do espaço, promovemos atividades que 

oportunizaram as crianças o andar, correr, subir, descer e pular, objetivando 

dessa forma, que as mesmas tenham condições de aprender a controlar seu 

próprio corpo. Além de, oferecermos momentos que despertem os sentidos das 

crianças, permitindo-lhes receber estimulação do ambiente externo, como 

cheiro de flores, de alimentos sendo preparados; sentindo a brisa do vento, o 

calor do sol; o ruído da chuva, o cantar dos pássaros, dentre outros.  

Também é proporcionado às crianças dentro dessa Organização de 

Tempo e Espaço,momentos onde as mesmas puderam cantar, ouvir músicas; 

ler histórias; conhecerem parlendas; poemas; travas línguas; assistirem filmes 

educativos e dramatizarem. Bem como, organizamos situações matemáticas, 

onde as crianças menores puderam “classificar” os materiais como brinquedos 

por cores, formas e tamanhos. Já para as crianças maiores, propusemos 

atividades com situações de agrupar, tirar, subtrair, repartir e registrar 

quantidades. Todas essas propostas foram realizadas através de brincadeiras 

e jogos, cujos mesmos permitiram às crianças momentos de socialização e 

integração entre seus pares bem como, com o meio em que estão inseridas. 

Salientamos que estamos vivenciando um momento de mudanças em 

nossa organização dos espaços e nesse movimento também de reflexão, 

reconsideramos principalmente nosso ambiente externo. Antes tínhamos uma 

visão limitada e olhávamos, por exemplo para o parque, simplesmente como 

um local que acomodava alguns brinquedos característicos do mesmo como: 

casinha do Tarzan, tanque de areia, trepa-trepa, balança, gira-gira e 

escorregador. E, era somente isso que oferecíamos as crianças. Porém, 

percebemos (embora as crianças amem esse espaço com as próprias 

propostas que o mesmo por si só já oferece), que tínhamos condições de 

enriquecer e ampliar as experiências e vivencias que o espaço pode e tem 

como oferecer as mesmas.  

E para que essa ressignificação dos espaços se tornasse possível, nós 

da equipe pedagógica em conjunto com as crianças, procuramos ampliar nosso 
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repertório de possibilidades com o intuito de recriarmos os espaços objetivando 

que as mesmas vivenciassem principalmente novas sensações corporais. 

Temos trabalhado com bastante afinco na questão de ressignificar todos os 

espaços da escola. O resultado alcançado foi o de que nosso parque antes 

constituído somente com brinquedos tradicionais, atualmente não é mais 

somente um espaço de escorregar, balançar, ou brincar na gangorra, mais sim, 

onde as crianças têm descoberto novas utilidades para alguns materiais, tais 

como: os tecidos.Explorando e brincando bastante com os mesmos, na 

construção de cabanas e casas, redes feitas com tecidos colocadas sobre as 

árvores que temos no entorno do parque, proporcionando assim, uma opção de 

repouso para as crianças e prazer em brincar. 

A casinha do Tarzan não é mais somente um local onde as crianças 

sobem e escorregam, esse brinquedo, transformou-se também num ambiente 

maravilhoso de contação de histórias, a qual nos possibilita auxiliar as crianças 

a viajarem pelo fantástico mundo da imaginação, além de o espaço promover 

as mesmas, divertidos e deliciosos momentos de piqueniques.  

Cabe ressaltar que os momentos de sono e/ou repouso das crianças, 

tornaram-se acolhedores e confortáveis, pois solicitamos à CEB, mesas 

multifuncionais ((cama e mesas), as quais foram montadas em formatos de 

camas. 

Assim, como em todos os outros espaços da instituição, temos tido o 

cuidado durante nossos planejamentos semanais de oferecer momentos 

diversificados e de propostas inovadoras para que as crianças desfrutem dos 

mesmos em sua totalidade. Em suma, priorizamos durante toda nossa 

organização de espaço, proporcionar as crianças, momentos bastante 

tranquilizadores e estimulantes para as brincadeiras. Sem deixarmos de lado 

uma questão de extrema importância que é o tempo de cada rotina, onde 

temos o cuidado de sermos flexíveis quanto ao respeito de suas necessidades 

e individualidades. 
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Formação Continuada dos profissionais da U.E 

Consideramos que a formação continuada dos professores (as) e monitores 

(as) de nossa escola como um processo contínuo e constante de ação, 

reflexão e ação, garantindo também, apropriação e construção de conceitos 

indispensáveis para o aprimoramento dos saberes e fazeres pedagógicos.  

Os tempos pedagógicos de formação para trabalho entre pares das 

professoras – TDC (Trabalho Docente Coletivo) aconteceram às quintas-

feiras no horário das 11h00min às 13h00min, com a presença das 

docentes de todos os agrupamentos, tendo o acompanhamento da 

Orientadora Pedagógica, garantindo assim, as mesmas 02 (duas) horas 

semanais consecutivas para cada jornada de 20 (vinte) horas. 

Já as Monitoras de Educação, têm garantido em sua jornada de 

trabalho, o tempo pedagógico para trabalhoentreosparesde 

também02(duas)horassemanaisconsecutivasaseremexecutadasforadohorá

rio do atendimento àscrianças. Sendo esse tempo acompanhado também 

pela Orientadora Pedagógica. A equipe das monitoras foi dividida em dois 

grupos para que os tempos de formação das mesmas, ocorressem em 

dois dias na semana, garantindo assim, com que o atendimento as 

crianças não fosse prejudicado. Dessa forma, os mesmos foram realizados 

as terças-feiras e quintas-feiras no horário das 07h00min às 09h00min da 

manhã. No início do ano, foi  oferecido às monitoras a palestra de 

Contação de Histórias, ministrada por uma educadora 

convidada:Susi,onde a mesma, além de falar sobre a importância de se 

contar histórias, mostrou também na prática, vários recursos de se contar 

uma história, dentre eles destacamos: recursos com bonecos (fantoches, 

dedoches); com fantasias; com desenhos (criar uma história a partir de 

desenhos na lousa); mostrando o livro e a partir das imagens recontarem a 

história, sem necessariamente precisar ler a mesma na íntegra para as 

crianças.  

Com o objetivo de propiciar as crianças inúmeras possibilidades de 

se desenvolverem, ela promove a interação, instiga a imaginação e 

também é a oportunidade que muitas crianças têm de ter contatos com 

ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
Rua: Ana Arruda de Camargo, 344 – Jd. Nilópolis -  13088-820 – Campinas-SP - Fone (19) 3236-2240 

CNPJ 54.150.339/0001-01        www.anabrasil.org        adm@anabrasil.org 

 

livros. 

Durante esses encontros de formação, foram abordados diferentes 

temas, com o objetivo de realizar um trabalho de qualidade em sala de 

aula; sempre tendo sido os mesmos acompanhados de leituras de textos 

(literaturas), oficinas, palestras, reflexões, bem como vídeos pertinentes 

aos 

temas,osquaisdestacamosaseguir:“Leiturasdeartigosrelacionadosàpráticad

ocente”;“Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil”; “Brincadeira e 

Interações nas Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil”; “Práticas 

Comentadas para Inspirar”; “Reflexões sobre o Fazer Pedagógico”. 

Cadernos Temáticos daSME. 

A formação continuada de professores foi durante esse ano com 

certeza um processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes 

necessários à atividade docente, além de ter sido a mesma, um momento 

de valorizarmos nossos profissionais; pois a mesma proporcionou a 

ampliação de conhecimentos e saberes; de reflexões sobre os fazeres 

pedagógicos com as crianças e de busca de solução de problemas e/ou 

dificuldades enfrentados em sala de aula. Maisdoque apresentar 

elementosteóricos,essestemposdeformação,também,nos possibilitou 

enquanto equipe a termos um espaço para o diálogo e trocas de 

experiências.  

Não diferentedetudoisso,oobjetivodos tempos de 

formaçãodasMonitorasdeEducação,foiodeproporcionara elas 

principalmente, uma rica e vasta troca de experiências, promovendo ainda 

a reflexão sobre as práticas por elas desenvolvidas, além de aprimorar o 

conhecimento sobre temas importantes para a atuação das profissionais. 

Bem como, possibilitar à elas orientações e direcionamentos relacionados 

às suas atuações junto àscrianças. 

Fomos contemplados com o curso de Primeiros Socorros, 

ministrado pelo bombeiro: Sr. Claudio Loiola (reserva da Polícia Militar) 

oferecido a todos os funcionários da escola, desde a equipe da cozinha, 

até o porteiro, a fim de mostrar aos funcionários que o principal objetivo 
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contos 

Promover conhecimento e 
discussões profundas e 
relevantes à Educação Infantil. 

TDC e GEM ( 
Formação entre 
pares); 
Socialização pelas 
professoras que 
participaram do curso 
promovido pela 
Secretaria de 
Educação. 
Curso:Contação e 
confecção de histórias 
através de fantoches; 
Curso de confecção 
de fantoches; 
Palestra sobre a 
BNCC. 
Palestra sobre 
Diálogos com o 
cotidiano para os 
cadernos curriculares 
da SME. 
Seminário SME: 
Pensamento e fazeres 
cotidianos com a 
infância. 
 

A meta foi alcançada com 
100% de êxito. 

 

Crianças relacionando-se com o 
ambiente social e natural. 

Semana 
Educativa:Pipa sem 
cerol. 
Levar as crianças para 
soltarem pipas no 
campo; 
Levar as crianças a 
conhecer e a 
explorarem, de 
formaplanejada, os 
diferentes espaços 
naturais, culturais e 
delazer da sua 
localidade; 
Passeio ao entorno da 
escola, citado na 
Semana educativa; 
Plantio  na escola de 
árvores nativas do 
Brasil. 
Apresentação dos 
cães treinados da 
Guarda Municipal – 
Dog Show 

A meta foi alcançada com 

100% de êxito. 
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Observação:Partindo do princípio que a meta foi concluída com êxito, portanto 

não houve justificativas. 

A avaliação das metas cumpridas no ano de 2019, foram avaliadas através do 

RPAI, Conselho de escola, avaliação diária das crianças em roda de conversa 

e o retorno dos familiares, através do caderno de recados, das Exposições e 

Mostras ocorridas na escola, através do registro: Deixe seu recado”. 

9. Execução Orçamentária e Financeira 2019 
 

CATEGORIA DAS 
DESPESAS 

VALOR 
PLANEJADO 

VALOR 
EXECUTADO 

RESULTADO 
PERCENTUAL 
EXECUTADO 

 
JUSTIFICATIVAS 

 

Holerite, Férias e Verbas 
Rescisórias  

 R$ 1.813.126,55  R$ 1.263.388,10 69,68% 
O valor executado foi menor que o planejado, tendo 
em vista que não houve a necessidade de um gasto 
maior. 

Encargos Trabalhistas, 
Previdenciários e Sociais e 

Benefícios 
 R$ 796.061,04  R$ 636.061,09 79,90% 

O valor executado foi menor que o planejado, tendo 
em vista que não houve a necessidade de um gasto 
maior. 

Material Pedagógico, 
Brinquedos Pedagógicos, 

Material de Informática 
 R$ 89.000,00  R$ 41.701,52 46,86% 

O valor executado foi menor que o planejado, tendo 
em vista que não houve a necessidade de um gasto 
maior. 

Material de Higiene e 
Limpeza e Outros 

 R$ 47.000,00  R$ 24.488,64 52,10% 
O valor executado foi menor que o planejado, tendo 
em vista que não houve a necessidade de um gasto 
maior. 

Serviços e Outros  R$ 27.500,00  R$ 14.213,67 51,69% 
O valor executado foi menor que o planejado, tendo 
em vista que não houve a necessidade de um gasto 
maior. 

Aquisição de Bens 
Duráveis 

 R$ 10.000,00   R$        -    0,00% 
Não ocorreu nenhum fato imprevisível no ano de 
2019. 

Mão de Obra de 
Manutenção 

 R$ 39.000,00  R$ 8.070,00 20,69% 

Devido alguns desgastes no prédio da Unidade 
Escolar, houve a necessidade de manutenções e 
compra de materiais para a manutenção geral da 
escola. 

Material Manutenção  R$ 28.000,00  R$ 5.195,98 18,56% 

Devido alguns desgastes no prédio da Unidade 
Escolar, houve a necessidade de manutenções e 

compra de materiais para a manutenção geral da 
escola. 

 TOTAL  R$ 2.849.687,59  R$ 1.993.119,00 69,94% 

Do total planejado para 2019, foram executados 
69,94% do previsto. Referente a porcentagem 
restante, utilizaremos para pagamentos das 

rescisões no termino do contrato em janeiro de 
2021. 
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dos primeiros socorros é realizar o atendimento inicial de emergência até a 

chegada do atendimento especializado. 

Durante a realização das formações, foram abordados temas como: 

“Quais as responsabilidades das monitoras com as crianças”; “O cuidar”; 

“Modo de falar e lidar com as crianças”; “O brincar”; “Técnicas para 

domínio de classe”; “Técnicas de recreação”; “Oficinas com Brincadeiras e 

jogos”; “Artes”; “Movimento”; “Expressão corporal”. Todos esses temas 

propostos foram trabalhados através de leitura e discussão de textos, além 

de palestras. 

8.Quadro de metas 

 

 
Meta prevista no 

Contrato de gestão 

 
Principais ações desenvolvidas 

para alcance das metas 

Análise do Processo e 
Resultados 

Justificativa 

Propiciar as crianças 
conhecimento do meio ambiente 
e contato com os elementos da 
natureza, ampliando dessa 
forma, a compreensão das 
mesmas sobre o meio ambiente. 
 

Desenvolver projetos que 
permitam esse contato: 
Semanas educativas do 
meio ambiente eColeta 
Seletiva. 
Passeio ao Bosque 
Jequitibás. 

A meta foi alcançada com 
100% de êxito. 

 

Incentivar a participação de 
100% da comunidade escolar 
nas atividades da Unidade. 

Proporcionar momentos 
deinteração com a 
comunidade por meio de 
eventos 
Família, Festa da Roça, 
Festa de encerramento“Era 
uma vez”. 

A meta foi alcançada com 
100% de êxito. 

 

Promover maior autonomia 
nas crianças dos 
Agrupamentos. 

Construção de  autonomia 
através dos projetos; 
Os professores (as) 
incetivaram as crianças a 
escolherem brincadeiras e 
brinquedos; 
Os professores (as) 
organizaram atividades, 
oferecendo simultaneamente 
um conjunto de atividades 
diferentes que podem ser 
escolhidas pelas crianças de 
acordo com sua preferência; 
Crianças com liberdade para 
escolherem o lugar para 
sentarem no refeitório e em 
sala; 
 

A meta foi alcançada com 
100% de êxito. 
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Promover a autonomia das 
crianças em relação aoscuidados 
com o próprio corpo. 

Implementação novos 
recursos que facilitem a 
construção da 
autonomiaafetiva 
eintelectual da criança. 
Os professores (as) 
apoiaram e incetivaram as 
crianças na conquista da 
autonomia para a realização 
dos cuidaos diários (segurar 
a mamadeira, alcançao 
objetos, tirar o calçado e 
lavar as mãos e usar o 
sanitário) 
 

A meta foi alcançada com 
100% de êxito. 

 

Multiplicidade de experiencias e 
linguagens. 

Contação de historia 
pela crianças com 
registro. 
Disponibilizar matériais 
escritos de diferentes 
gêneros, trabalho com 
imagens, painéis; 
Professoras criaram 
oportunidades prazerosas 
para  o contato das 
crianças incentivadas a 
produzir textos, mesmo sem 
saber ler e escrever; 
Crianças  com as palavras 
escritas.  
Professoras como 
“escribas”.(Texto: 
“Primavera Colorida”), 
produzido coletivamente 
pelas crianças do AGR. III); 
Crianças expressaram-se 
por meio de diferentes 
linguagens, tais como: 
plásticas, simbólicas e 
musicais. 

A meta foi alcançada com 
100% de êxito. 

 

Despertar na criança o interesse 
pelo “Faz de conta”. 

Execução dos 
Projetos: “Reino 
Encantado e  Sexta 
em cena”.  
Semana Educativa e 
Teatros. 

A meta foi alcançada com 
100% de êxito. 

 

Incentivar a recontagem de 
histórias pelas crianças por meio 
de estratégias diversificadas. 

Atividades realizadas 
durante o período da 
roda de conversa. 
 As crianças 
realizaram diversas 
atividades de 
recontagem de 
histórias.  
Musicais dos Contos 
Infantis. Mural 
confeccionado pelas 
crianças sobre os 

A meta foi alcançada com 
100% de êxito. 
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10.  Resumo Orçamentário e Financeiro: 

Saldo Anterior 2018 R$      535.486,01 
Valor Repassado em 2019 R$   2.272.055,16 
Valor Rendimentos em 2019 R$        13.951,45 
Valor das Despesas em 2019 R$   1.993.119,00    
Saldo para o próximo Exercício 2020 R$      828.373,62 
 

11.Conclusão 

O ano letivo de 2019, foi de grande aprendizagem para a nossa equipe 

educativa, pois podemos verificar que as ações concretizadas pelas e com as 

crianças, valorizaram o protagonismo das mesmas, possibilitando o saber da 

criança para o trabalho ser concretizado de forma real. 

Tivemos a possibilidade de contar com a participação ativa dos 

familiares em nossa escola, podendo realizar uma parceria efetiva de laços de 

segurança e confiança no trabalho educacional, visando o mesmo objetivo, o 

qual fundamenta-se num princípio: o desenvolvimento pleno de nossas 

crianças. 

 

 

Campinas, 28 de maio de 2020. 

 

__________________________________ 

Osvaldo Aparecido Bueno da Silva 

Presidente 

 

 

_________________________________ 

Lucia Tereza Magalhães Grana 

Diretor Pedagógico 
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