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Diário Oficial
   GABINETE DO PREFEITO 

 DECRETO Nº20.518 DE 16 DE OUTUBRO DE 2019 
 APROVA O "PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA DO 

MUNICÍPIO DE CAMPINAS" E INSTITUI O "COMITÊ INTERSETORIAL 
DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA CAMPINEIRA" E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 30, VI, 204, 211, §2º, 212 da Constituição 
Federal e, em especial, no art. 227, que determina prioridade absoluta ao atendimento 
dos direitos da criança e do adolescente;
CONSIDERANDO os compromissos internacionais fi rmados pelo Brasil, em especial 
a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Convenção Internacional sobre os Direi-
tos das Pessoas com Defi ciência, das Nações Unidas, promulgadas, respectivamente, 
pelos Decretos nº 99.710, de 21 de novembro de 1990, e nº 6.949, de 25 de agosto de 
2009, e a Resolução 64/142, de 20 de Dezembro de 2009, Diretrizes das Nações Uni-
das sobre Emprego e Condições Adequadas de Cuidados Alternativos com Crianças, 
bem como outros documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário;
CONSIDERANDO os objetivos do desenvolvimento sustentável, aprovados pela cú-
pula da Organização das Nações Unidas - ONU em 2015, com destaque para os que 
dizem respeito ao direto das crianças, nº 1, 2 e 10, sobre a redução da pobreza e das 
desigualdades a partir da infância; nº 3, sobre saúde e bem estar; nº 4, sobre educação 
de qualidade a partir da educação infantil; e nº 6, sobre água limpa e saneamento;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial sobre a política de 
atendimento e a diretriz da municipalização do atendimento dos direitos da criança e 
do adolescente;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.257, de 8 de março de 2016, Mar-
co Legal da Primeira Infância, que estabelece princípios e diretrizes para a formulação 
e implementação de Políticas Públicas pela Primeira Infância, e particularmente seu 
art. 8º;
CONSIDERANDO os princípios e diretrizes do Plano Nacional pela Primeira Infân-
cia e seus objetivos e metas, elaborado pela Rede Nacional Primeira Infância e apro-
vado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA 
em dezembro de 2010;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 171, de 04 de dezembro de 2014, 
do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, que 
estabelece os parâmetros para discussão, formulação e deliberação dos planos dece-
nais dos direitos humanos da criança e do adolescente em âmbito estadual, distrital e 
municipal;
CONSIDERANDO os Planos Municipais de Saúde; de Educação; de Assistência So-
cial; de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Con-
vivência Familiar e Comunitária e demais Planos Setoriais,
CONSIDERANDO a Resolução CMDCA n° 042/2018, de 05 de dezembro de 2018, 
publicada no Diário Ofi cial do Município, edição de 06/12/2018, que aprovou o Plano 
Municipal pela Primeira Infância Campineira; e
CONSIDERANDO os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê Municipal Intersetorial 
encarregado de promover e coordenar a elaboração do Plano Municipal pela Primeira 
Infância, nos termos do Decreto nº 19.654, de 11 de outubro de 2017;que institui, no 
âmbito da administração municipal, o Comitê Municipal Intersetorial encarregado de 
promover e coordenar a elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância e dá 
outras providências;
DECRETA:
CAPÍTULO I
DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA DO MUNICÍPIO DE 
CAMPINAS
Art. 1º Fica aprovado o Plano Municipal pela Primeira Infância do Município de Cam-
pinas, o Primeira Infância Campineira - PIC, em consonância com os princípios, as 
diretrizes e os objetivos da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e do Plano Nacional pela Primeira Infân-
cia, nos termos do Anexo Único, parte integrante deste Decreto.
Art. 2º Para fi ns deste Decreto, nos termos do art. 2º da Lei nº 13.257, de 08 de março 
de 2016, considera-se primeira infância o período que abrange os primeiros 6 (seis) 
anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança.
CAPÍTULO II
DO COMITÊ INTERSETORIAL DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA IN-
FÂNCIA CAMPINEIRA
Art. 3º Fica instituído o Comitê Intersetorial do Primeira Infância Campineira - PIC, 
que terá por atribuição implementar o Plano Municipal da Primeira Infância de Cam-
pinas, composto por representantes dos seguintes órgãos e instituições:
I - Gabinete do Prefeito;
II - Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos 
Humanos;
III - Secretaria Municipal de Comunicação;
IV - Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública;
V - Secretaria Municipal de Cultura;
VI - Secretaria Municipal de Educação;
VII - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;
VIII - Secretaria Municipal de Finanças;
IX - Secretaria Municipal de Habitação;
X - Secretaria Municipal de Infraestrutura;
XI - Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
XII - Secretaria Municipal de Saúde;

XIII - Secretaria Municipal de Serviços Públicos;
XIV - Secretaria Municipal de Transportes;
XV - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo;
XVI - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo;
XVII - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos;
XVIII - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA;
XIX - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
XX - Conselhos Tutelares;
XXI - Federação das Entidades Assistenciais de Campinas - FUNDAÇÃO FEAC
XXII - Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP;
XXIII - Universidade Paulista - UNIP;
XXIV - Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC CAMPINAS;
XXV - Faculdade Anhanguera - FAC;
XXVI - Centro Universitário UniMetrocamp Wyden Campinas;
XXVII - Faculdade São Leopoldo Mandic.
§ 1º Cada Secretaria, órgão ou instituição, acima designados, deverá indicar um mem-
bro titular e um suplente, que serão nomeados em Portaria e corresponsáveis nessa 
ação coletiva.
§ 2º A representação das instituições de ensino é facultativa, e a ausência de indicação 
de seus representantes não inviabilizará as atividades do Comitê Intersetorial.
Art. 4º A coordenação do Comitê Intersetorial fi cará sob responsabilidade da Secreta-
ria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos, por 
intermédio do Departamento de Direitos Humanos.
CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DO COMITÊ INTERSETORIAL
Art. 5º Os membros do Comitê Intersetorial contribuirão tanto no planejamento de 
ações do Plano Municipal pela Primeira Infância do Município de Campinas, quanto 
na aplicabilidade das ações propostas nos órgãos e instituições que representam.
Art. 6º O Comitê Intersetorial poderá criar Grupos de Trabalho, conforme planejamen-
to e metodologia por ele aprovada.
Parágrafo único. O Comitê Intersetorial poderá convidar outras secretarias, órgãos ou 
instituições para participarem de reuniões e/ou atividades relacionadas às suas atri-
buições que possam contribuir com o desenvolvimento e implementação do Primeira 
Infância Campineira - PIC.
Art. 7º Deverão ser estabelecidos os indicadores e metas do Primeira Infância Cam-
pineira - PIC, como parte das estratégias metodológicas, priorizados pelos membros 
especialistas do Grupo de Trabalho.
Parágrafo único. Os principais indicadores deverão ser aprovados pelo Comitê Inter-
setorial, visando acompanhamento mais próximo e frequente das ações com maior 
repercussão na mudança da situação relacionada a cada um dos direitos da criança, e 
no cumprimento das propostas apontadas como prioritárias.
Art. 8º Poderão existir, em momentos específi cos e dentro da metodologia adequada, 
a representação de crianças, sempre acompanhadas por educadores e/ou familiares.
Art. 9º O monitoramento das propostas será realizado de forma pontual e periódica, 
levando-se em consideração a experiência e o conhecimento de outras organizações 
dedicadas à primeira infância, bem como os indicadores e metas construídos a partir 
do Primeira Infância Campineira - PIC.
Art. 10. O Comitê Intersetorial manterá um processo de avaliação constante do Pri-
meira Infância Campineira - PIC, analisando os dados colhidos durante o processo de 
acompanhamento e monitoramento, fornecendo subsídios para a correção, ajustes e 
tomada de decisões ao longo do processo de sua implementação.
§1º Poderão participar do processo de avaliação, todos os atores do Primeira Infância 
Campineira - PIC, em qualquer de seus níveis ou âmbitos: gestores, dirigentes de 
órgãos técnicos, profi ssionais envolvidos nas ações, crianças por representação, famí-
lias, e organizações com algum papel nas ações previstas no Plano, segundo metodo-
logia previamente aprovada pelos membros do Comitê Intersetorial.
Art. 11. Os resultados do monitoramento e avaliação serão divulgados periodicamente.
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Ficam revogadas as disposições em contrário.

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 PETER PANUTTO 

 Secretário de Assuntos Jurídicos 
 ELIANE JOCELAINE PEREIRA  

 Secretária de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos 
Redigido nos termos do protocolado SEI PMC.2019.00024546-65, em nome da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos. 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 
 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor do Departamento de Consultoria-Geral 

 DECRETO Nº20.519 DE 16 DE OUTUBRO DE 2019 
 ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO Nº 19.987, DE 15 DE AGOSTO 
DE 2018, QUE APROVA O REGULAMENTO DA FEIRA CULTURAL DA 

PRAÇA "IMPRENSA FLUMINENSE". 

O Prefeito do Município de Campinas, no uso das atribuições legais,
DECRETA
Art. 1º Fica alterada a alínea "f" e acrescida a alínea "g" ao inciso III do art. 2º do 
Anexo Único do Decreto nº 19.987, de 15 de agosto de 2018, com a seguinte redação:
"Art. 2º...........................
.......................................
III -...............................
......................................
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f) Ações Fixas de Caráter Privado ou Empresarial;
g) Ações Circulantes de Caráter Privado ou Empresarial.
..................................." (NR)
Art. 2º Fica alterado o inciso XV e acrescido o inciso XVI ao art. 6º do Anexo Único 
do Decreto nº 19.987, de 15 de agosto de 2018, com a seguinte redação:
"Art. 6º............................
.........................................
XV - Ações Fixas de Caráter Privado ou Empresarial: categoria que abrange ações de 
divulgação, promoção ou comercialização de produtos e serviços que não façam parte 
das categorias de participantes permanentes e cujas instalações sejam fi xas;
XVI - Ações Circulantes de Caráter Privado ou Empresarial: categoria que abrange 
ações de divulgação, promoção ou comercialização de produtos e serviços que não 
façam parte das categorias de participantes permanentes e as pessoas atuantes na ação 
circulem por toda a área da Praça Imprensa Fluminense." (NR)
Art. 3º Fica alterado o caput e acrescido o parágrafo único ao art. 23 do Anexo Único do 
Decreto nº 19.987, de 15 de agosto de 2018, com a seguinte redação:
"Art. 23. No ato do credenciamento, o novo participante deverá assinar um Termo de 
Autorização de Uso, conforme estabelecido no art. 50 deste Regulamento e, em até 2 
(dois) meses após o credenciamento, receberá os seguintes documentos:
..............................
Parágrafo único. A Coordenadoria Setorial de Feiras de Arte poderá fornecer creden-
cial e cartão de identifi cação provisórios até que os documentos permanentes sejam 
providenciados." (NR)
Art. 4º Fica alterado o inciso IV do art. 36 do Anexo Único do Decreto nº 19.987, de 
15 de agosto de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 36..........................
........................................
IV - Ações Fixas de Caráter Privado ou Empresarial;" (NR)
Art. 5º Fica alterada a Tabela de Preços Públicos do Decreto nº 19.987, de 15 de agosto 
de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação:
TABELA DE PREÇOS PÚBLICOS

CATEGORIAS PREÇO PÚBLICO 
(UFIC) PERIODICIDADE

ARTESANATOS 300 POR BARRACA ANUAL
ARTES VISUAIS E ARTES PLÁSTICAS 300 POR BARRACA ANUAL
COSTURAS CRIATIVAS 300 POR BARRACA ANUAL
ANTIGUIDADES, COLECIONISMO, PRODUTOS 
VINTAGES E BRECHÓS HISTÓRICOS 300 POR BARRACA ANUAL

BEM-ESTAR, ESOTÉRICOS E HOLÍSTICOS 300 POR BARRACA ANUAL
COMIDAS DE RUA 400 POR BARRACA ANUAL
SUSTENTABILIDADE E PRODUTOS ALIMENTARES 
DE ORIGEM ORGÂNICA E ARTESANAL 300 POR BARRACA ANUAL

PRODUTOS AUTORAIS E COM IDENTIDADE 300 POR BARRACA ANUAL
EXPOSITORES VISITANTES 5 POR BARRACA DIÁRIA
AÇÕES CIRCULANTES DE CARÁTER PRIVADO OU 
EMPRESARIAIS

35 POR PESSOA 
ATUANTE DIÁRIA

AÇÕES FIXAS DE CARÁTER PRIVADO OU EMPRE-
SARIAIS 35 POR M² DIÁRIA

HIPPIES  ISENTOS --------
PROJETOS SOCIAIS DE RELEVÂNCIA INFORMATI-
VA E EDUCACIONAL PARA A POPULAÇÃO  ISENTOS --------

SHOWS E ATRAÇÕES CULTURAIS  ISENTOS --------

Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 PETER PANUTTO 

 Secretário de Assuntos Jurídicos 
 CLAUDINEY CARRASCO 

 Secretário de Cultura 
 Redigido de acordo com os elementos constantes do processo SEI PMC.2019.00036733-28, em nome da Secre-
taria Municipal de Cultura. 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 
 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor do Departamento de Consultoria-Geral 

  

 DECRETO Nº 20.520 DE 16 DE OUTUBRO DE 2019 
 Aprova os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba 79, do Quartei-
rão 30.027 do Cadastro Municipal, oriunda da unifi cação das Glebas 1, 2 
e 3, resultantes do desmembramento do remanescente da Gleba 5, do an-

tigo Sítio Santo Antônio, objeto da matrícula 218.583 do 3º Serviço de Re-
gistro de Imóveis, pertencente ao Código Cartográfi co nº 3362.12.42.0001, 
de propriedade de FFT Realizações Imobiliárias Ltda, denominado "RESI-

DENCIAL VILAS DO RIO". 

 O Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições legais de seu cargo, 

DECRETA
Art. 1º Ficam aprovados os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba 79, do 
Quarteirão 30.027 do Cadastro Municipal, oriunda da unifi cação das Glebas 1, 2 e 3, 
resultantes do desmembramento do remanescente da Gleba 5, do antigo Sítio Santo 
Antônio, objeto da matrícula 218.583 do 3º Serviço de Registro de Imóveis, perten-
cente ao Código Cartográfi co nº 3362.12.42.0001, de propriedade de FFT Realizações 
Imobiliárias Ltda, denominado "RESIDENCIAL VILAS DO RIO".
Art. 2º A aprovação do loteamento dá-se segundo as normas estabelecidas na Lei Fe-
deral nº 6.766, de 19 de dezembro de 1.979, pelo Título 7 da Lei Municipal nº 1.993 
de 29 de janeiro de 1959 (aplicável em razão da norma de transição prevista no § 1º do 
art. 197 da Lei Complementar nº 208, de 20 de dezembro de 2018), Lei nº 10.410 de 
17 de janeiro de 2000 e suas alterações e demais normas pertinentes.
Art. 3º O loteamento está inserido na zona urbana do Município e os lotes projetados 
integram a Zona 3 e Zona 18 -Eixo Verde da Lei 6.031/88, aplicável à espécie em 
razão da norma de transição prevista no § 1º do art. 197 da Lei Complementar nº 208, 
de 20 de dezembro de 2018
Art. 4º Fica concedida a isenção prevista na Lei Complementar 134, de 29 de dezem-
bro de 2015.
Art. 5º Compete ao loteador executar os seguintes melhoramentos públicos, de acordo 
com os projetos aprovados pelos setores competentes:
I- Demarcação das quadras e dos lotes com marcos de concreto;
II- Terraplenagem das ruas, de acordo com os perfi s aprovados;
III- Guias e sarjetas em todas as ruas e avenidas;
IV- Sistema de galerias de águas pluviais;
V- Pavimentação de todas as ruas, observando que as Ruas 1, 2, 3, 10, 11, 14, 18 e 21, 
Avenidas 1 (lados A e B) 2 e 3 e Rotatória 1 deverão receber pavimento para tráfego 
de veículos pesados;
VI -Guias, sarjetas, galerias, pavimentação e sinalização nas seguintes vias externas 
ao empreendimento: Avenida Aglaia, Avenida Sinimbu e Rua Aba, até a ligação com 
as Ruas 2 e 3 do loteamento Residencial Vilas do Rio; 
VII- Rampas de acesso junto a vias e logradouros para portadores de defi ciência física;
VIII -Sinalização viária horizontal e vertical;
IX- Implantação de 01 (um) módulo de abrigo para ponto de parada de ônibus, se-
gundo padrões a serem estabelecidos pela Empresa Municipal de Desenvolvimento 
de Campinas - EMDEC;
X- Rede de distribuição de energia elétrica e sistema de iluminação pública;
XI-Implantação do projeto de preservação e recuperação das áreas verdes;
XII-Arborização das praças, sistema de lazer e passeios públicos;
XIII-Implantação de sistema de abastecimento de água potável;
XIV-Sistema de coleta, afastamento, tratamento e disposição fi nal de esgoto.
§ 1º- Considerando que para o atendimento do inciso VI do presente artigo, especi-
fi camente quanto à Rua Aba, haverá a necessidade de promover a remoção de uma 
edifi cação localizada no Núcleo Residencial Parque Universitário de Viracopos, o lo-
teador fi cará responsável pela construção de unidade habitacional para reassentamento 
da família, consoante orientação a ser dada pela Secretaria Municipal de Habitação. 
§ 2º. A unidade habitacional mencionada no § 1º do presente artigo será erigida sobre 
um dos lotes a serem doados à COHAB à título da contrapartida estabelecida pelo art. 
208 da Lei Complementar 208, de 20 de dezembro de 2018. 
Art. 6º As áreas destinadas à implantação de Equipamentos Públicos Comunitários 
deverão ser entregues à Prefeitura Municipal de Campinas com declividade máxima 
de 5% (cinco por cento) e cercadas com alambrado, de acordo com o padrão defi nido 
pelo setor competente e acompanhadas de laudo resultante da execução de furos de 
sondagem de reconhecimento de subsolo, através de ensaio de SPT, normatizado pela 
NBR 6484/2001.
Parágrafo único: Todas as áreas destinadas ao uso público deverão ser entregues ao 
Município livres e desembaraçadas de ocupação ou qualquer pendência que impeça 
ou difi culte a sua utilização.
Art.7º O loteador deverá observar as exigências e recomendações constantes nas ma-
nifestações técnicas exaradas pelos órgãos municipais e estaduais competentes. 
Art. 8º Havendo a necessidade de passagem das redes de água, de esgoto, de galerias 
de águas pluviais, dentre outros, sobre propriedades de terceiros, caberá ao loteador 
arcar com os custos da aquisição da propriedade e transferência da mesma ao Municí-
pio ou da instituição da servidão de passagem.
Art. 9ºÀ titulo da contrapartida prevista no art. 208 da Lei Complementar 208, de 20 
de dezembro de 2018 o loteador deverá transferir à COHAB- Campinas os lotes 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 da Quadra N do loteamento Residencial Vilas do Rio. 
Art. 10 Os projetos executivos dos melhoramentos públicos discriminados nos artigos 
5º e 6º deverão ser submetidos à aprovação das Pastas competentes.
Art.11 O loteador deverá cumprir o cronograma de execução de obras aprovado pela 
Prefeitura Municipal de Campinas, sob pena da caducidade da aprovação, nos termos 
defi nidos pelo § 1º do art. 12 da Lei Federal 6766, de 19 de dezembro de 1.979.
Parágrafo único. Após o registro do loteamento, o loteador deverá solicitar à Prefeitura 
Municipal de Campinas a expedição do Alvará de Execução de Obras, vinculado ao 
cronograma de execução aprovado.
Art.12 O loteador deverá obter autorização junto ao Departamento de Parques e Jar-
dins para a supressão de árvores localizadas nos logradouros públicos ou junto à Se-
cretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável no caso de árvores 
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localizadas em áreas particulares, bem como obter complementarmente, junto a ór-
gãos Federais e Estaduais, as autorizações ou licenças antes do início das obras que 
delas necessitem.
Art.13 Compete à Prefeitura Municipal de Campinas, através da SEINFRA e SMSP 
acompanhar a execução dos melhoramentos públicos previstos nos incisos I a XII do 
artigo 5º e os indicados no artigo 6º deste Decreto, aceitando-os quando implantados 
de acordo com suas determinações ou rejeitando-os quando em desacordo com as 
especifi cações técnicas.
§ 1º-Cabe à Prefeitura Municipal de Campinas, através da SEHAB, orientar, acompa-
nhar e expedir o Termo de Recebimento de Obra referente a unidade habitacional de 
que trata o § 1º do art. 5º. 
§ 2º- Os serviços indicados nos incisos X e XI do artigo 5º só serão recebidos e a 
garantia liberada mediante a apresentação, pelo loteador, dos documentos que atestem 
o cumprimento das obrigações, expedidos, respectivamente, pela Companhia Paulista 
de Força e Luz- CPFL e pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CE-
TESB.
§ 2º - Após a expedição do Termo de Verifi cação e Recebimento de Obras caberá ao 
Município a liberação da respectiva garantia.
Art.14 Cabe à SANASA-CAMPINAS fi scalizar os serviços previstos nos incisos XIII 
e XIV do artigo 5º do presente Decreto e expedir o respectivo Termo de Verifi cação e 
Recebimento de Obras.
Art.15 Na hipótese da gleba possuir edifi cação, a preservação da mesma depende da 
aprovação do projeto pela Prefeitura Municipal.
Art.16 O loteador deverá promover o registro do loteamento no prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias a contar da presente data, sob pena de caducidade do ato de aprovação 
conforme estabelecido pelo art. 18 da Lei Federal 6766, de 19 de dezembro de 1979.
§ 1º No ato do registro o loteador deverá requerer a abertura das matrículas das áreas 
públicas e registrar a hipoteca à margem da matrícula dos lotes oferecidos em garantia.
§ 2º O loteador deverá juntar ao protocolado administrativo a certidão de registro do 
loteamento, as matrículas das áreas públicas e o registro da hipoteca.
Art. 17 O loteador obriga-se a divulgar, nos materiais de propaganda e em painéis de 
anúncio a serem veiculados o número do processo de aprovação do loteamento e a 
fi xar em local bem visível do loteamento, painel informando o número do processo de 
aprovação e todas as obras de infraestrutura que correrão às suas expensas.
Art. 18 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 PETER PANUTTO 

 Secretário de Assuntos Jurídicos 
 CARLOS AUGUSTO SANTORO 
 Secretário de Planejamento e Urbanismo 

 PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS 
 Secretário de Infraestrutura 

 ROGÉRIO MENEZES DE MELLO 
 Secretário do Verde e Desenvolvimento Sustentável 

 VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE 
 Secretário de Habitação 

 Redigido na Coordenadoria Setorial de Posturas Municipais, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, de 
acordo com os elementos constantes no protocolado administrativo nº 2015/11/14.141. 
 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 

 DECRETO Nº 20.521 DE 16 DE OUTUBRO DE 2019 
 ALTERA O ART. 1º DO DECRETO Nº 18.891 DE 19 DE OUTUBRO DE 
2015, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E AUTORIZA A PRE-
FEITURA DE CAMPINAS A DESAPROPRIAR PARTE DE GLEBAS DE 
PROPRIEDADE DE PARTICULARES, NECESSÁRIAS À REGULARIZA-

ÇÃO DE DIRETRIZ VIÁRIA NA CIDADE DE CAMPINAS. 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Ficam alterados os incisos I, II, III e V, revogado o inciso IV e acrescido o 
inciso VI ao art. 1º do Decreto nº 18.891 de 19 de outubro de 2015:
 “ Art. 1º..................................
I - da gleba 141, Quarteirão 15.161 do Cadastro Municipal: faixa com 1.278,60m2 
de área e com 99,00m de frente, pelo alinhamento da Rua Sebastião Lázaro da Silva; 
do lado direito, 14,84m, confrontando com a faixa destacada do lote 23; do lado es-
querdo, 11,94m, confrontando com a faixa destacada da gleba 142; e fundo, 20,33m, 
defl ete à direita e segue em linha reta por 11,96m, defl ete à direita e segue em linha 
reta por 44,30m, defl ete à esquerda em curva por 19,12m, confrontando com o rema-
nescente da mesma área;
II - da gleba 142, Quarteirão 15.161 do Cadastro Municipal: faixa com 1.742,75m2 
de área e com 74,77m de frente, pelo alinhamento da Rua Sebastião Lázaro da Silva; 
do lado direito, 11,94m, confrontando com a faixa destacada da gleba 141; do lado 
esquerdo, 112,80m, pelo alinhamento da Via de Servidão C (prolongamento da Rua 4 
do loteamento Jardim Monte Alto); 13,41m em curva de concordância entre as citadas 
vias; e fundo, 6,27m, confrontando com a faixa destacada da gleba 143, defl ete à es-
querda e segue em linha reta por 89,40m, defl ete à direita em curva por 8,78m, defl ete 
à esquerda em curva por 12,44m, defl ete à direita em curva por 9,36m, segue em linha 
reta por 58,62m, confrontando com o remanescente da mesma área;
III - da gleba 143, Quarteirão 15.161 do Cadastro Municipal: faixa com 478,70m2 de 
área e com 72,00m de frente, pelo alinhamento da Via de Servidão C (prolongamento 
da Rua 4 do loteamento Jardim Monte Alto); do lado direito, 6,27m, confrontando 
com a faixa destacada da gleba 142; do lado esquerdo, 5,95m, confrontando com a 
faixa destacada da citada área não cadastrada (futura gleba 144); e fundo, 26,84m, de-
fl ete à direita em curva por 45,20m, confrontando com o remanescente da mesma área;
IV - revogado;
V - da área não cadastrada, objeto da Matrícula 20.329 junto ao 3° Cartório de Re-
gistro de Imóveis (lote 144 do loteamento não aprovado Núcleo Santa lzabel), futura 
gleba 144: faixa com 213,70m2 de área e com 71,20m de frente, pelo alinhamento 
da Via de Servidão C (prolongamento da Rua 4 do loteamento Jardim Monte Alto); 
do lado direito, 5,95m, confrontando com a faixa destacada da gleba 143; e fundo, 
35,60m em curva, segue em linha reta por 36,26m, confrontando com o remanescente 
da mesma área;
VI - do lote 23, Quarteirão 30.019: faixa com 1.343,18m2 de área e com 98,00m de 
frente, pelo alinhamento da Rua Sebastião Lázaro da Silva; do lado direito, 29,69m, 
confrontando com a gleba 20; do lado esquerdo, 14,84m, confrontando com a faixa 
destacada da gleba 141; e fundo, 52,51m, defl ete à direita em curva por 19,82m, segue 

em curva à direita por 53,63m, confrontando com o remanescente da mesma área.” 
(NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 PETER PANUTTO 

 Secretário de Assuntos Jurídicos 
 CARLOS AUGUSTO SANTORO 
 Secretário de Planejamento e Urbanismo 

 Redigido nos termos do Protocolado Administrativo nº 2009/11/11.474, em nome de CCDI - Boa Vista Empreen-
dimentos Imobiliários.
 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 
 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor do Departamento de Consultoria-Geral 

  

 DECRETO Nº 20.522 DE 16 DE OUTUBRO DE 2019 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) 
 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º, §1º e inciso I, da Lei nº 15.708 de 27 de Dezembro de 2.018: 
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de  R$ 30.000,00 (Trinta mil 
reais)  suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classifi cação:
 227100  FUNDO DE ASSIST. AO DESPORTO AMADOR 
 22710  FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESPORTO AMADOR 
27.813.3012.4071  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030  MATERIAL DE CONSUMO
03.100.040  GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS DO FADA .............................................................R$ 30.000,00
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
 227100  FUNDO DE ASSIST. AO DESPORTO AMADOR 
 22710  FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESPORTO AMADOR 
27.813.3012.4071  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.100.040  GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS DO FADA .............................................................R$ 30.000,00
 Artigo 3º  -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 TARCISIO CINTRA 

 Secretário Municipal de Finanças 
 Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do  Processo  nº  PMC.2019.00043861-28/SMEL-FADA  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 20.523 DE 16 DE OUTUBRO DE 2019 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 820.000,00 (Oitocentos e vinte mil reais) 
 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 15.708 de 27 de Dezembro de 2.018: 
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de  R$ 820.000,00 (Oitocentos 
e vinte mil reais)  suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes clas-
sifi cações:
 087000  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 08750  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
10.302.1003.4026  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.302.007  EMENDAS PARL. INDIV - ATENÇÃO DE M.E ALTA COMP-SUS-F.A F.-PAB/PLENA ......R $ 
820.000,00
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recurso de que trata 
o artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320 de 17/03/64, proveniente da Emendas Parlam. 
Indiv. - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Rec. Es-
pecífi cos - SUS - Fundo a Fundo - PAB/PLENA.
 Artigo 3º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 TARCISIO CINTRA 

 Secretário Municipal de Finanças 
 Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do  Processo nº PMC.2019.00043103-18/SMS  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 20.524 DE 16 DE OUTUBRO DE 2019
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 8.871.000,00 (Oito milhões e oitocentos e setenta 
e um mil reais) 

 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º e inciso I, da Lei nº 15.708 de 27 de Dezembro de 2.018: 
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de  R$ 8.871.000,00 (Oito mi-
lhões e oitocentos e setenta e um mil reais)  suplementar ao Orçamento-Programa 
vigente, na seguinte classifi cação:
 087000  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 08770  DEPARTAMENTO DGDO 
10.302.1003.4021  CONVÊNIOS HOSPITALAR
339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.302.000  ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR ....R$ 8.871.000,00
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos prove-
nientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:
 087000  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 08720  GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE 
10.301.1003.4026  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339048  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.301.000  ATENÇÃO BÁSICA ....................................................................................................R$ 1.000.000,00
 08750  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
10.301.1003.4026  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
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339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.301.000  ATENÇÃO BÁSICA ....................................................................................................R$ 1.000.000,00
10.302.1003.4022  ADQUIRIR MEDICAMENTOS INSUMO E IMUNOBIOLÓGICOS
339030  MATERIAL DE CONSUMO
01.302.000  ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR ....R$ 3.571.000,00
339030  MATERIAL DE CONSUMO
01.304.000  ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ..............................................................................R$ 300.000,00
10.302.1003.4026  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030  MATERIAL DE CONSUMO
01.302.000  ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR ....R$ 2.000.000,00
339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.302.000  ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR ....R$ 1.000.000,00
 TOTAL DAS ANULAÇÕES .......................................................................................................................   R$ 8.871.000,00 
 Artigo 3º  - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 01 de Outubro de 2019.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 TARCÍSIO CINTRA 

 Secretário de Finanças 
 Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do  Processo  nº  PMC.2019.00040486-64/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 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. 
PREFEITO MUNICIPAL 
 EM 16 DE OUTUBRO DE 2019 

  De: Regina Helena Baldissarelli Lima Otranto - SEI nº. CAM-
PREV.2019.00001287-95
Assunto: Pensão Vitalícia. 
À vista do parecer da Procuradoria Jurídica, acolhido pelo Diretor Presidente do 
CAMPREV,  DEFIRO  o pedido de pensão vitalícia à viúva  Regina Helena Baldis-
sarelli Lima Otranto , a partir da data do  óbito  ( 03/09/2019 ), com fundamento nos 
artigos 30, 32 e 37, da Lei Complementar nº. 10, de 30/06/04.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
 De:   Antonio Roberto Rodrigues - SEI nº. CAMPREV.2019.00001134-11
Assunto: Pensão Vitalícia. 
À vista do parecer da Procuradoria Jurídica, acolhido pelo Diretor Presidente do 
CAMPREV,  DEFIRO  o pedido de pensão vitalícia ao companheiro  Antonio Roberto 
Rodrigues , a partir da data do  óbito  ( 29/06/2019 ), com fundamento nos artigos 30, 32 
e 37, da Lei Complementar nº. 10, de 30/06/04.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
 De: Izaira Helena Pires Prado - SEI nº. CAMPREV.2019.00001212-78
Assunto: Pensão Vitalícia. 
À vista do parecer da Procuradoria Jurídica, acolhido pelo Diretor Presidente do 
CAMPREV,  DEFIRO  o pedido de pensão vitalícia à viúva  Izaira Helena Pires Pra-
do , a partir da data do  óbito  ( 24/08/2019 ), com fundamento nos artigos 30, 32 e 37, da 
Lei Complementar nº. 10, de 30/06/04.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
 De:   Maria da Aparecida - SEI nº. CAMPREV.2019.00001078-79
Assunto: Pensão Vitalícia. 
À vista do parecer da Procuradoria Jurídica, acolhido pelo Diretor Presidente do 
CAMPREV,  DEFIRO  o pedido de pensão vitalícia à companheira  Maria da Apare-
cida , a partir da data do  óbito  ( 03/07/2019 ), com fundamento nos artigos 30, 32 e 37, 
da Lei Complementar nº. 10, de 30/06/04.
Ao CAMPREV para prosseguimento. 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO. SR. 
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO GABINETE DO 

PREFEITO 
 EM 16 DE OUTUBRO DE 2019 

  Processo Administrativo: PMC.2019.00037118-66
Interessado: Secretaria de Saúde 
Assunto: Pregão Eletrônico n° 233/2018 ARP 483/18 - processo PMC.2018.00020833-
14
Objeto: Contratação de empresa para licenciamento do software Microsoft Offi  ce Bu-
siness 2016
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no inciso V do artigo 8º do Decreto Municipal n° 18.099/2013, AUTORIZO a DES-
PESA no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), em favor da empresa COM-
SOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI, correspondente a adesão ao Registro de Preço 
pela Secretaria de Saúde, para fornecimento de 56 (cinquenta e seis) licenças do sof-
tware Microsoft Offi  ce Business 2016.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1 - Ao Departamento de Informatização para emissão de ordem de fornecimento.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 CHRISTIANO BIGGI DIAS 

 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECLARAÇÃO DE ITENS FRACASSADOS E HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo  nº PMC.2018.00043894-88
 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto: Pregão Eletrônico nº 200/2019
 Objeto: Registro de Preços de medicamentos cardiológicos na forma de comprimidos.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Sra. Pregoeira - documento SEI nº1871220, acolhido pelo Diretor do 
Departamento Central de Compras - documento SEI nº1871224, e do disposto no art. 
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com 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  FRACASSADOS  os itens  03, 12, 14, 18, 
22, 24, 30, 33, 35, 37, 39, 40, 41  e  43  por não haver propostas em condições de acei-
tabilidade.
2. HOMOLOGAR  o Pregão Eletrônico nº 200/2019, referente ao objeto em epígrafe, 

com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados 
pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
- NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.,  itens  01 (R$ 1,40), 15 (R$ 
1,14) e  16 (R$ 3,10);
- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI-
RELI - ME,  itens  02 (R$ 123,40), 17 (R$ 17,49), 23 (R$ 123,40), 31 (R$ 39,90), 38 (R$ 
17,49) e  45 (R$ 85,00);
- SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. , itens  04 (R$ 2,36) e  13 (R$ 
0,88);
- COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.,  itens  05 (R$ 4,26) e  08 (R$ 
1,90);
- CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP , itens  06 (R$ 
7,90), 11 (R$ 4,06), 27 (R$ 7,90), 28 (R$ 1,16), 29 (R$ 2,02), 32 (R$ 4,06), 34 (R$ 
1,16), 36 (R$ 1,14), 42 (R$ 39,00) e  44 (R$ 6,40);
- CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.,  item  07 (R$ 1,20);
- LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S.A.,  item  09 (R$ 1,40);
- INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.,  item  10 (R$ 21,00);
- AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LIMITADA,  item 
 19 (R$ 7,00);
- AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., item  20 (R$ 10,40);
- MULTIFARMA COMERCIAL LTDA., item  21 (R$ 34,80);
- MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., item  25 (R$ 3,70); 
e
- INDMED HOSPITALAR EIRELI, item  26 (R$ 4,20).
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 20.138/19 e a autorização das respectivas despesas, previamente 
à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas.
 

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração  
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECISÃO DE RECURSO 
  Processo Administrativo:  PMC.2019.00026341-32
 Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
 Assunto: Pregão nº 192/2019 - Eletrônico
 Objeto: Registro de Preços de ferragens.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº1879565, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº1879611que acato na íntegra, 
 CONHEÇO  do recurso interposto pela empresa  LICITARE PRODUTOS, MATE-
RIAIS E SERVIÇOS LTDA  . e, no mérito, CONCEDO-LHE PROVIMENTO , a 
fi m de que seja desclassifi cada a proposta da empresa  ABRACOR COMERCIAL 
LTDA.-EPP,  para os itens  34 , 35  e  36 .
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se ao Departamento Central de Compras, 
para as demais providências.
 

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração  
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA 

ME/EPP/COOP) 
  Pregão nº 309/2019 - Eletrônico - Processo Administrativo nº  PMC.2018.00029702-
30 - Inter  essado : Secretaria Municipal de Habitação - Objeto : Registro de Preços de 
asfalto diluído e emulsão asfáltica - Recebimento das Propostas dos itens 01 a 04 : 
das 08h do dia 30/10/19 às 08h do dia 31/10/19 - Abertura das Propostas dos itens 
01 a 04 : a partir das 08h do dia 31/10/19 - Início da Disputa de Preços: a partir das 
09h30min do dia 31/10/19 - Disponibilidade do Edital : a partir de 17/10/19, no portal 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro João 
Fernandes Filho pelo telefone (19) 2116-8464. 

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão   nº 308/2019  -  Eletrônico - Processo Administrativo : PMC.2018.00000199-02 
- Interessado : Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pú-
blica - Objeto : Aquisição de veículos para uso da Guarda Municipal de Campinas 
- Recebimento das Propostas do item 01 : das 08h do dia 31/10/19 às 09h30min do 
dia 01/11/19 - Abertura das Propostas do item 01 : a partir das 09h30min do dia 
01/11/19 - Início da Disputa de Preços : a partir das 10h30min do dia 01/11/19 - Dis-
ponibilidade do Edital : a partir de 17/09/19, no portal eletrônico www.licitacoes-e.
com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Giovana Souza pelo telefone (19) 
2116-0294.
 

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo nº  PMC.2019.00014884-34
 Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
 Assunto: Pregão Eletrônico nº 144/2019
 Objeto: Aquisição de containers.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Sra. Pregoeira - documento SEI nº1866820, acolhido pelo Diretor do 
Departamento Central de Compras - documento SEI nº1866822, e do disposto no art. 
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso 
II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,  HOMO-
LOGO  o Pregão Eletrônico nº 144/2019, referente ao objeto em epígrafe, com os 
respectivos valores unitários entre parênteses e valores totais para os itens indicados, 
ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
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- FRONT ESTRUTURAS EIRELI - EPP , item 01 (R$ 43.000,00), no valor total de 
R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais); e
- USINGÁ IMPLEMENTOS LTDA - EPP , itens  02 (R$ 32.886,00) e  03 R$ 
(29.930,34), no valor total de R$ 95.702,34 (noventa e cinco mil setecentos e dois 
reais e trinta e quatro centavos).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para autorização da despesa, nos ter-
mos do Decreto Municipal n° 18.099/13 e suas alterações;
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM; e
3. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para as demais providências.
 

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração  
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo nº  PMC.2019.00028112-80
 Interessado: Secretaria Municipal de Educação
 Assunto: Pregão Eletrônico nº 229/2019
 Objeto: Registro de Preços de mobiliários escolares.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Sra. Pregoeira - documento SEI nº1865741, acolhido pelo Diretor do 
Departamento Central de Compras - documento SEI nº1865772, e do disposto no 
art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, 
inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,  HO-
MOLOGO  o Pregão Eletrônico nº 229/2019, referente ao objeto em epígrafe, com 
os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens  01 (R$ 480,00), 02 (R$ 
520,00), 03 (R$ 480,00), 04 (R$ 480,00), 05 (R$ 520,00) e  06 (R$ 480,00), ofertados pela 
empresa adjudicatária  R.F. GORY COMERCIAL LTDA - EPP .
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 da Ata de Registro de Preços; e
3. à Secretaria Municipal de Educação, 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 20.138/19 e a autorização das respectivas despesas, pre-
viamente à emissão das Ordens de Fornecimento à detentora da Ata.
 

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração  
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECLARAÇÃO DE ITEM FRACASSADO E HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo nº  PMC.2017.00021115-21
 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto: Pregão Eletrônico nº 174/2019
 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de veículos, com verbas oriundas 
de convênio.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Sra. Pregoeira - documento SEI nº1875136, acolhido pelo Diretor do 
Departamento Central de Compras - documento SEI nº1875155, e do disposto no art. 
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com 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  FRACASSADO  o item  02  por não haver 
propostas em condições de aceitabilidade.
2. HOMOLOGAR  o Pregão Eletrônico nº 174/2019 referente ao objeto em epígrafe, 
com os respectivos preços unitários entre parênteses e valores totais para os itens indi-
cados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
- VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
LTDA. , item 01 (R$ 38.800,00), no valor total de R$ 349.200,00 (trezentos e quarenta 
e nove mil e duzentos reais); e
- IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA. , item  03 (R$ 65.000,00), no valor to-
tal de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Saúde, para autorização das despesas, nos termos do 
Decreto Municipal n° 18.099/13 e suas alterações;
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 dos Termos de Contrato; e
4. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências.
 

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração  
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. DIRETOR DO 
DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS 

 SUSPENSÃO 
  Processo Administrativo   nº  PMC.2019.00007671-19
 Interessado : Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e 
Direitos Humanos
 Assunto :Pregão nº 288/2019 - Eletrônico
 Objeto : Registro de preços de camisetas estampadas emsilk screen.
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 de impugnação apresentada. Oportunamente, será 
divulgada nova data para abertura da sessão pública da licitação.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 LICITAÇÃO FRACASSADA 
  Processo Administrativo: PMC.2018.00026891-15
 Interessado: Secretaria Municipal de Cultura

 Assunto: Pregão nº 274/2019 - Eletrônico
 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manu-
tenção corretiva em sistema de varas contrapesadas em equipamentos instalados no 
Teatro Municipal "José de Castro Mendes", com fornecimento de materiais.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº1887466, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº1887581, informo que o Pregão 
nº 274/2019 foi declarado  FRACASSADO , por não haver propostas em condições 
de aceitabilidade.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Cultura, para 
ciência e demais providências.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração  
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo nº  PMC.2018.00001299-11
 Interessado: Secretaria Municipal de Administração
 Assunto: Pregão Eletrônico nº 139/2019
 Objeto: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº1865052, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº1865183, e do disposto no art. 7º, 
inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e 
art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, HOMOLOGO o 
Pregão Eletrônico nº 139/2019, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos 
preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas empresas 
adjudicatárias abaixo relacionadas:
- UNAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPEL EIRELI , 
itens  01 (R$ 8,05), 02 (R$ 8,05) e  08 (R$ 0,71);
- JCN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI , item 03 (R$ 7,05) e  05 (R$ 
4,65);
- SINSAI COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI , itens  04 (R$ 1,80), 07 (R$ 
1,39), 11 (R$ 3,15), 12 (R$ 0,80), 13 (R$ 3,40), 14 (R$ 2,40), 16 (R$ 13,00) e  18 (R$ 6,80);
- PORTAL - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS DESCAR-
TÁVEIS LTDA. - ME , item  06 (R$ 4,90);
- IRINEU VALENTIM TONELOTTO , itens  09 (R$ 1,18) e  10 (R$ 1,09); e
- ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP , itens  15 (R$ 1,43), 17 (R$ 2,44) e  19 (R$ 
3,79).
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. ao Departamento Administrativo desta Secretaria, 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 20.138/19 e a autorização das respectivas 
despesas, previamente à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração  
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo nº  PMC.2019.00021715-23
 Interessado :Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública
 Assunto : Pregão Eletrônico nº 284/2019
 Objeto : Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gás liquefeito de 
petróleo - GLP, a granel para o 7º Grupamento de Bombeiros.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº1885556, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº1885560, e do disposto no art. 7º, 
inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II 
e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,  HOMOLO-
GO  o Pregão Eletrônico nº 284/2019, referente ao objeto em epígrafe, com o preço 
unitário de R$ 6,40 (seis reais e quarenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 
25.728,00 (vinte e cinco mil setecentos e vinte e oito reais),ofertado pela empresa 
adjudicatária  GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. 
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, para au-
torização da despesa nos termos do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações;
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 Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, para as 
demais providências.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração  

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

  Pregão nº 310/2019 - Eletrônico - Processo Administrativo nº  PMC.2018.00030532-
81 - Interessado: Gabinete do Prefeito-  Objeto: Contratação de empresa para presta-
ção de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de 
ar-condicionado e de cortina de ar, com fornecimento de peças - Recebimento das 
Propostas dos lotes 01 e 02: das 08h do dia 05/11/19 às 08h do dia 06/11/19 - Aber-
tura das Propostas dos lotes 01 e 02: a partir das 08h do dia 06/11/19 - Início da Dis-
puta de Preços: a partir das 09h30min do dia 06/11/19 - Disponibilidade do Edital: a 
partir de 18/10/19, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adi-
cionais com o Pregoeiro João Fernandes pelo telefone (19) 2116-8464. 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 
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 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) 

  Pregão   nº   312  /2019 - Eletrônico - Processo Administrativo : PMC.2018.00031221-94 
- Interessado : Secretaria Municipal de Saúde - Objeto : Contratação de empresa para 
prestação de serviços de chaveiro, com fornecimento de material, para ações de con-
trole de criadouros do mosquito Aedes sp - Recebimento das Propostas do lote 01 : 
das 08h do dia 04/11/19 às 08h do dia 05/11/19 - Abertura das Propostas   do lote 01 : 
a partir das 08h do dia 05/11/19 - Início da Disputa de Preços: a partir das 09h do 
dia 05/11/19 - Disponibilidade do Edital : a partir de 21/10/19, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Ellen Lino pelo 
telefone (19) 2116-0145. 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo nº  PMC.2019.00016832-11
 Interessado: Secretaria Municipal de Educação
 Assunto: Pregão Eletrônico nº 262/2019
 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e limpeza 
de piscinas, com fornecimento de materiais.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº1871579, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº1871586, e do disposto no art. 7º, 
inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso 
II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,  HOMO-
LOGO  o Pregão Eletrônico nº 262/2019, referente ao objeto em epígrafe, no valor 
global de R$ 24.470,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta reais), ofertado pela 
empresa adjudicatária  ZAMBRA MULTISERVIÇOS LTDA. - EPP .
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Educação, para autorização da despesa, nos termos do 
Decreto Municipal n° 18.099/13 e suas alterações;
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 Educação, para as demais providências. 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração  

 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 

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

 DESPACHO AUTORIZATIVO - RESOLUÇÃO CMDCA Nº 
029/2019. 

 Expediente despachado pela Sra. Secretária Municipal de Assistência 
Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos em 16/10/2019 

  Protocolo n.º 2019/10/21002 
 Interessado: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ASSISTENCIAL - AEA 
 Objeto: Celebração do Termo de Fomento - 2019 

Considerando terem sido cumpridas todas as etapas, formalidades e exigências da 
Resolução CMDCA n.º 29/2019, bem como da Lei Federal n.º 13.019/2014 e suas 
alterações,  AUTORIZO  com fundamento no art. 8º, V do Decreto Municipal n.º 
18.099/2013 a celebração do Termo de Fomento entre o Município de Campinas, re-
presentado pela Secretaria Municipal de Assistência Social Pessoa com Defi ciência e 
Direitos Humanos, e a(o) ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ASSISTENCIAL - AEA, 
inscrita no CNPJ n.º 54.694.146/0003-75, para a execução da Política dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, bem como a conseqüente despesa de R$ 11.890,80 (onze 
mil, oitocentos e noventa reais e oitenta centavos), com vigência de 12 (doze) meses, 
para a integral execução do (s) objeto (s) pactuado (s).
Publique-se. Após, à Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes - DAJ/SMAJ 
para a formalização do termo próprio, na forma do que dispõe o art. 3º do Decreto 
Municipal n.º 17.424/2011.

 Protocolo n.º 2019/10/18920 
 Interessado: CASA DA CRIANÇA MEIMEI 
 Objeto: Celebração do Termo de Fomento - 2019 
Considerando terem sido cumpridas todas as etapas, formalidades e exigências da 
Resolução CMDCA n.º 29/2019, bem como da Lei Federal n.º 13.019/2014 e suas 
alterações,  AUTORIZO  com fundamento no art. 8º, V do Decreto Municipal n.º 
18.099/2013 a celebração do Termo de Fomento entre o Município de Campinas, re-
presentado pela Secretaria Municipal de Assistência Social Pessoa com Defi ciência 
e Direitos Humanos, e a(o) CASA DA CRIANÇA MEIMEI, inscrita no CNPJ n.º 
46.043.063/0001-26, para a execução da Política dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente, bem como a conseqüente despesa de R$ 12.735,91 (doze mil, setecentos e 
trinta e cinco reais e noventa e um centavos), com vigência de 08 (oito) meses, para a 
integral execução do (s) objeto (s) pactuado (s).
Publique-se. Após, à Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes - DAJ/SMAJ 
para a formalização do termo próprio, na forma do que dispõe o art. 3º do Decreto 
Municipal n.º 17.424/2011.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 EXTRATO   
 Processo Administrativo:  PMC.2019.00013798-13  Interessado:  Secretaria Muni-
cipal de Educação  Modalidade:  Pregão Eletrônico n° 196/19  Contratada:  FENIX 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.  CNPJ nº  61.714.994/0001-
00  Termo de Contrato  n°  132/19  Objeto:  Contratação de empresa para fornecimento 

parcelado de fi lé de frango em cubos e tiras, congelado.  Valor:  R$ 1.260.000,00  Pra-
zo:  12 meses  Assinatura:  16/10/2019.

 Processo Administrativo:  PMC.2019.00013798-13  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Educação  Modalidade:  Pregão Eletrônico n° 196/19  Contratada:  FRIGORÍ-
FICO E ENTREPOSTO DE CARNES J & F EIRELI  CNPJ nº  30.642.622/0001-84 
 Termo de Contrato  n°  133/19  Objeto:  Contratação de empresa para fornecimento 
parcelado de fi lé de frango em cubos e tiras, congelado.  Valor:  R$ 449.000,00  Prazo:  
12 meses  Assinatura:  16/10/2019.

 Processo Administrativo:  17/10/20402  Interessado  Secretaria Municipal de Recur-
sos Humanos  Termo de Convênio n.º  006/17  Conveniada:  Centrais de Abastecimen-
to de Campinas - CEASA  CNPJ nº  44.608.776/0001-64  Termo de Aditamento de 
Convênio  n.º  008/19  Objeto do Aditamento:  Prorrogação do termo de convênio nº 
06/17 por mais 12 meses, a partir de 11/09/2019.  Assinatura:  11/09/2019.

 Processo Administrativo:  19/10/04369  Donatário:  Município de Campinas 
 Doador(a)(res):  Caixa Escolar do Centro de Educação Infantil Bolinha de Mel  CNPJ 
nº  04.925.757/0001-47  Interessado:  Secretaria Municipal de Educação  Termo de 
Doação n.º  209/19.  Objeto:  Doação de bens móveis  Valor  R$ 4.267,34  Assinatura:  
16/10/2019.

 Processo Administrativo:  19/10/17405  Donatário:  Município de Campinas 
 Doador(a)(res):  Caixa Escolar do CEMEI Vila Olímpia  CNPJ nº  12.334.927/0001-
47  Interessado:  Secretaria Municipal de Educação  Termo de Doação n.º  210/19. 
 Objeto:  Doação de bens móveis  Valor  R$ 374,90  Assinatura:  16/10/2019.

 Processo Administrativo:  19/10/13469  Donatário:  Município de Campinas 
 Doador(a)(res):  Associação de Amigos da E.M.E.F. Leonor Savi Chaib  CNPJ nº  
01.931.430/0001-90  Interessado:  Secretaria Municipal de Educação  Termo de Do-
ação n.º  211/19.  Objeto:  Doação de bens móveis  Valor  R$ 9.234,96  Assinatura:  
16/10/2019.

 Processo Administrativo:  19/10/05921  Donatário:  Município de Campinas 
 Doador(a)(res):  Associação de Amigos do Centro Municipal de Ensino Fundamen-
tal de Educação de Jovens e Adultos (CEMEFEJA) Prof. Sérgio Rossini  CNPJ nº  
01.926.793/0001-37  Interessado:  Secretaria Municipal de Educação  Termo de Do-
ação n.º  212/19.  Objeto:  Doação de bens móveis  Valor  R$ 2.040,00  Assinatura:  
16/10/2019.

 Processo Administrativo:  19/10/13688  Donatário:  Município de Campinas 
 Doador(a)(res):  Caixa Escolar do Centro de Educação Infantil Maria Célia Pereira 
 CNPJ nº  04.987.565/0001-65  Interessado:  Secretaria Municipal de Educação  Termo 
de Doação n.º  213/19.  Objeto:  Doação de bens móveis  Valor  R$ 1.619,95  Assina-
tura:  16/10/2019.

 Processo Administrativo:  18/10/15463  Donatário:  Município de Campinas 
 Doador(a)(res):  Caixa Escolar da CIMEI N 04  CNPJ nº  05.076.555/0001-30  Inte-
ressado:  Secretaria Municipal de Educação  Termo de Doação n.º  214/19.  Objeto:  
Doação de bens móveis  Valor  R$ 5.298,99  Assinatura:  16/10/2019.

 Processo Administrativo:  19/10/36230  Donatário:  Município de Campinas 
 Doador(a)(res):  Caixa Escolar da CEMEI N 8 EMEIS Gasparzinho, Pequeno Prínci-
pe e Satélite Iris  CNPJ nº  04.925.853/0001-95  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Educação  Termo de Doação n.º  215/19.  Objeto:  Doação de bens móveis  Valor  R$ 
28.118,97  Assinatura:  16/10/2019.

 Processo Administrativo:  19/10/10179  Donatário:  Município de Campinas 
 Doador(a)(res):  Associação de Amigos da Escola E.M.P.G. Professora Dulce Ben-
to Nascimento  CNPJ nº  01.926.800/0001-09  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Educação  Termo de Doação n.º  216/19.  Objeto:  Doação de bens móveis  Valor  R$ 
17.058,25  Assinatura:  16/10/2019.

 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON 

 NOTIFICAÇÃO RECLAMADA - DECISÃO DE 2ª 
INSTÂNCIA 

 Despacho de Decisão 
 Fica a parte reclamada notifi cada da r. decisão administrativa de 2ª instância, da

qual não cabe mais recurso, conforme artigo 53 do Decreto Federal 2.181/97.
PROCESSO RECLAMANTE

2015/09/04175/PPC IZABELA CRISTINA ALVES FREDERICO

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 YARA PUPO 

 Diretora do PROCON  

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº04/19      
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº : PMC.2019.00020774-20  INTERESSADO : 
Secretaria Municipal de Educação

CHAMADA PÚBLICA PARA PROCESSO DE SELEÇÃO DE COOPERATIVAS 
E ASSOCIAÇÕES REPRESENTATIVAS DE AGRICULTORES FAMILIARES, 
GRUPOS FORMAIS, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 
11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 26/2013, ALTERADA PELA RESOLU-
ÇÃO CD/FNDE/MEC Nº 04/2015, PARA ATENDIMENTO DOS ESCOLARES DA 
REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS NO ÂMBITO DO 
 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.  

O Município de Campinas, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ 51.885.242/0001-40, com sede na Av. Anchieta nº 200 - Centro, Campinas, 
CEP13015-904, através da Comissão Permanente de Chamada Pública, nomeada pela 
Portaria SME nº 67/2019 publicada no DOM em 05/08/2019, da Exma. Sra. Secretária 
Municipal de Educação, faz público, para conhecimento dos interessados, que abrirá 
inscrição para processo de seleção de cooperativas e associações representativas de 
agricultores familiares, Grupos Formais, que tenham interesse em fornecer e entregar 
diretamente no Almoxarifado do Departamento de Alimentação Escolar, localizado 
na CEASA-Campinas, na Rod. D. Pedro I, km 140,5 - Pista Norte, para atendimento 



7Campinas, quinta-feira, 17 de outubro de 2019 Diário Ofi cial do Município de Campinas

ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, respeitando o limite indi-
vidual de venda por agricultor familiar de no máximo anual de R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP, por Entidade Executora, 
conforme condições constantes deste instrumento e em conformidade com a Lei Fe-
deral nº 11.326/06, Lei Federal nº 11.947/09, Lei Federal nº 12.512/11, Resolução CD/
FNDE nº 26/2013 alterada pela Resolução CD/FNDE/MEC nº 04/2015 e Lei Federal 
nº 8.666/93, naquilo que couber.

 1. DO OBJETO 
 1.1.  O objeto do presente edital é o processo de seleção de cooperativas e associações 
representativas de agricultores familiares, grupos formais, para fornecimento parce-
lado de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural,  suco de uva integral , para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/PNAE no Município de Campinas, defi nidos no ANEXO I deste instrumento, 
entregues diretamente no Almoxarifado do Departamento de Alimentação Escolar, lo-
calizado na CEASA-Campinas, na Rod. D. Pedro I, km 140,5 - Pista Norte, nos quan-
titativos e em conformidade com as especifi cações constantes do Anexo I - Memorial 
Descritivo, e nas condições estabelecidas no Anexo II - Minuta de Contrato.

 2. DO PRAZO, DA QUANTIDADE E DO VALOR ESTIMADO 
 2.1.  O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de emis-
são da primeira Ordem de Fornecimento, emitida pelo Departamento de Alimentação 
Escolar da CEASA/CAMPINAS. 
 2.2.  A quantidade total estimada para 12 (doze) meses e o valor unitário para produtos 
convencionais será conforme a tabela abaixo:

ITEM CÓDIGO 
PMC PRODUTO UN QUANT. 

ESTIMADA
PREÇO 

UNITÁRIO

01 44314 SUCO DE UVA INTEGRAL – CON-
VENCIONAL LITRO 220.000 R$ 10,90

 2.3.  Se for ofertado produto convencional, o valor  máximo  total estimado previsto 
para o fornecimento parcelado de gênero alimentício, objeto da presente Chamada 
Pública é de  R$ 2.398.000,00  (dois milhões, trezentos e noventa e oito mil reais), 
recursos exclusivamente do FNDE/PNAE.
 2.4.  Sempre que possível serão priorizados os produto orgânico.
 2.4.1.  Será concedido um acréscimo de 15% (quinze por cento) para produto orgânico 
em relação ao produto convencional e o valor unitário para produto orgânico será 
conforme tabela abaixo: 

ITEM CÓDIGO 
PMC PRODUTO UN QUANT. 

ESTIMADA
PREÇO 

UNITÁRIO

01 44314 SUCO DE UVA INTEGRAL – OR-
GÂNICO LITRO 220.000 R$ 12,53

 2.5.  Se for ofertado produto orgânico, o valor  máximo  total estimado previsto para o 
fornecimento parcelado de gênero alimentício, objeto da presente Chamada Pública é 
de  R$ 2.756.600,00  (dois milhões, setecentos e cinquenta e seis mil e seiscentos reais), 
recursos exclusivamente do FNDE/PNAE.

 3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 3.1.  Recurso Federal oriundo exclusivamente do FNDE/PNAE, conforme documento 
nº 1611413 nos autos do processo administrativo epigrafado, que onerará o exercício 
de 2019/2020 às seguintes dotações orçamentárias:
07110.339030.07.12.306.1002.4016.05-212.193;
07110.339030.07.12.306.1002.4016.05-213.193;
07110.339030.07.12.306.1002.4016.05-220.193;
07110.339030.07.12.306.1002.4016.05-230.193.

 4. DA DATA PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
 4.1.  O aviso de Chamada Pública será publicado em jornal de circulação local e na 
forma de mural em local público de ampla circulação e na internet, www.campinas.
sp.gov.br, se necessário, em jornal de circulação regional, estadual ou nacional, em 
rádios locais. O edital completo estará disponível para retirada por parte dos interes-
sados, das  9h  do dia  17/10/2019  até às  16h  do dia  07/11/2019,  na Av. Anchieta, 200, 
9º andar, sala 09 e no site www.campinas.sp.gov.br. (Secretarias/Educação/Chamada 
Pública/Edital).
 4.2.  En  trega da documentação:  O prazo para entrega da documentação será até às 
 16h  do dia  07/11/2019 ,  no Protocolo Geral , endereçada à Comissão Permanente de 
Chamada Pública,na Secretaria Municipal de Educação, Paço Municipal na Avenida 
Anchieta n.º 200, 9º andar, Sala 09 - Coordenadoria de Nutrição - Palácio dos Jequiti-
bás - Campinas - SP ou ser encaminhada por correio (Sedex ou  carta registrada  -  AR  
para o mesmo endereço). 
 4.2.1.  No caso de envio pelo correio, a documentação deverá chegar à comissão até às 
 16h  do dia  07/11/2019 . 
 4.2.2.  Na ausência ou irregularidade de qualquer documento de habilitação, é faculta-
da à comissão Permanente de Chamada Pública a abertura de novo prazo para com-
plementação ou regularização da documentação.
 4.2.3.  Os interessados poderão obter informações complementares com a Comissão 
Permanente de Chamada Pública, a partir da data de publicação deste edital, de segun-
da a sexta-feira, das 9h às 16h, na Coordenadoria de Nutrição da Secretaria Municipal 
de Educação, telefones: (19) 2116-0210 ou 2116-0411 ou pelo e-mail daniel.miran-
da@campinas.sp.gov.br.
 4.2.4.  Horário de atendimento: das  08h  às  12h  e das  13h  às  16h .

 5. DA SELEÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 5.1.  Os proponentes deverão ser,  obrigatoriamente , agricultores familiares, organi-
zados e constituídos em  grupos formais  - cooperativas ou associações, detentoras de 
DAP jurídica; conforme artigo 27, parágrafo 3º da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, 
alterada pela Resolução CD/FNDE/MEC nº 04/2015, enquadrados no Programa de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF.
 5.2.  A cooperativa/associação  não poderá  apresentar como cooperado ou associado, 
servidor de qualquer órgão ou entidade  pública  vinculada.
 5.3.  A Cooperativa/Associação que vier a ter sua DAP suspensa, a qualquer momento, 
durante o andamento do processo de Chamada Pública será inabilitada. 

 6. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO 
Durante o prazo estipulado para entrega da documentação, subitem 4.2, os documen-
tos referentes à habilitação dos participantes e aos Projetos de Venda serão apresenta-
dos em dois envelopes, da seguinte forma:

 6.1. Dos Grupos Formais, detentores de DAP Jurídica: (Redação dada pela Reso-
lução 4/2015/CD/FNDE/MEC, § 3º) 

 ENVELOPE 1 - HABILITAÇÃO 
 6.1.1.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. 
 6.1.2.  Extratoda DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 
60 (sessenta) dias. 
 6.1.3.  Prova de regularidade para com a Fazenda FederalCertidão quanto à Dívida Ati-
va da União emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, expedida na Jurisdição 
da sede da cooperativa ou associação proponente, abrangendo a Regularidade relativa 
à Seguridade social - CND - INSS. 
 6.1.4.  Prova de Regularidade perante o FGTS  -  Fundo de Garantia por Tempo de Ser-
viço, fornecido pela Caixa Econômica Federal.
 6.1.5.  Estatuto social e Ato constitutivo de posseda atual diretoria da entidade regis-
trada na Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, no caso de associações.
 6.1.6.  Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de certidão emitida 
por aquele Órgão, através do sistema eletrônico, fi cando sua aceitação condicionada à 
verifi cação da veracidade via internet.
 6.1.7.  Prova de Inscrição Estadual para emissão (obrigatória) de nota fi scal de venda.
 6.1.8.  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal quanto a tributos mobi-
liários.
 6.1.9.  Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da cooperativa ou 
associação proponente. 
 6.1.10.  Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos 
pelos associados/cooperados relacionados no projeto de venda.
 6.1.11.  Declaração de não existência de trabalhadores menores - Modelo Anexo IX. 
 6.1.12.  Declaração do representante legal da cooperativa/associação, de responsabili-
dade pelo controle do atendimentodo limite individual de venda de seus cooperados/
associados:valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP familiar/ano/
EEx. - Modelo Anexo VIII.

 ENVELOPE 2  - PROJETO DE VENDA 
 6.1.13.  Projeto de Venda assinado pelo representante legal da cooperativa ou asso-
ciação, de acordo com o Anexo IV da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 
2013, (alterada pela Resolução nº 04, de 02 de abril de 2015), e o Projeto de Venda do 
FNDE, disponível no Anexo IV deste edital, com todos os seus campos devidamente 
preenchidos, respeitando-se o limite de valor máximo repassado por DAP Física por 
Entidade Executora.
 6.2.  Toda a documentação de habilitação deverá estar vigente, observando os respec-
tivos prazos de validade. Os documentos deverão corresponder ao mesmo número do 
CNPJ. 
 6.3.  Para efeito de validade dos documentos de regularidade fi scal, se outro prazo não 
constar do Ato Normativo ou do próprio documento, será considerado o período de 06 
(seis) meses da data de sua expedição.
 6.4.  A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Posi-
tiva com efeitos de Negativa.
 6.5.  Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a exis-
tência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido 
efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito 
de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras 
do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado 
de segurança.
 6.6.  O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar ru-
ral para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais) por DAP familiar/ano/EEx. (artigo 32, Resolução CD/FNDE nº 26/2013 
acrescentado pela Resolução CD/FNDE/MEC nº 04/2015).
 6.6.1.  Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contrata-
do será o resultado do número de agricultores familiares, munidos de DAP Familiar, 
inscritos na DAP Jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, uti-
lizando a seguinte fórmula: (Artigo 32, inciso II, Resolução CD/FNDE nº 26/2013 
acrescentado pela Resolução CD/FNDE/MEC nº 04/2015) Valor máximo a ser con-
tratado = nº de agricultores familiares (DAPs familiares) inscritos na DAP jurídica X 
R$ 20.000,00. 
 6.6.2.  Cabe às cooperativas e/ou associações que fi rmarem contratos com EEx. a res-
ponsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de venda nos casos 
de comercialização com os grupos formais, Artigo 32, § 1º, Resolução CD/FNDE nº 
26/13 acrescentado pela Resolução CD/FNDE/MEC nº 04/2015.

 7. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DO PROJE-
TO DE VENDA 
 7.1.  O Envelope 1, contendo os documentos de habilitação e o Envelope 2, contendo o 
Projeto de Venda de Gênero Alimentício, suco de uva integral, da Agricultura Familiar 
para Alimentação Escolar devidamente impressos e assinados pelo representante legal 
da cooperativa/associação, deverão ser entregues ou enviados pelo correio, à Comis-
são Permanente de Chamada Pública, na Coordenadoria de Nutrição da Secretaria 
Municipal de Educação, na Avenida Anchieta, nº 200, 9º andar, sala 09 - Campinas 
- SP, até às  16h  do dia  07/11/2019 . 
 7.1.1.  No caso de envio pelo correio, os documentos deverão chegar à Comissão até 
data e horário do subitem supra. O Município de Campinas não se responsabiliza por 
qualquer atraso ou desvio da documentação, que pode acarretar a desclassifi cação da 
proponente.
 7.2.  A documentação exigida só será recebida e considerada pela Comissão Perma-
nente de Chamada Pública se chegar no horário e data estipulados no item 04 deste 
edital. Documentos apresentados em horário ou data diferentes não serão aceitos e o 
Município não se responsabilizará por qualquer atraso ou desvio da documentação e, 
consequentemente, a desclassifi cação da proponente.
 7.3.  Documentação enviada por correio deve ser apresentada em envelope lacrado, 
contendo o Envelope 1 e o Envelope 2, com os seguintes dizeres na parte frontal:
DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO e PROJETO DE VENDA REFERENTE À 
CHAMADA PÚBLICA Nº 04/19 - SME/COMISSÃO PERMANENTE DE CHA-
MADA PÚBLICA.
 Destinatário:  Comissão Permanente de Chamada Pública / Secretaria Municipal de 
Educação.
 Endereço:  Avenida Anchieta nº 200, CEP 13015-904 - 9º andar, sala 09 - Campinas 
- SP.
 Remetente  (na parte posterior): Nome da cooperativa/associação ou fornecedor in-
dividual, (sem abreviaturas, conforme registro no CNPJ/CPF) e endereço completo 
(telefone e E-mail).
 7.4.  Toda a documentação deverá ser apresentada em cópia autenticada por cartório, 
ou pessoalmente, para a Comissão Permanente de Chamada Pública, devidamente 
acompanhada dos originais, salvo certidões obtidas e disponibilizadas pelos órgãos 
competentes na internet.



8 Campinas, quinta-feira, 17 de outubro de 2019Diário Ofi cial do Município de Campinas

 7.5.  As certidões obtidas por endereços ofi ciais eletrônicos serão confi rmadas pela 
Comissão Permanente de Chamada Pública, por ocasião da análise documental da 
postulante.
 7.6.  Os documentos de Habilitação e o Projeto de Venda serão  analisados  e julgados 
pela Comissão Permanente de Chamada Pública, na sala de reunião da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, na Av. Anchieta, nº 200, 9º andar, às  9h  do dia  12/11/2019 , salvo 
a necessidade de maior prazo para conclusão dos trabalhos, que será publicado, pelas 
vias estabelecidas neste edital, juntamente com a justifi cativa pertinente.
 7.7.  Na ausência ou desconformidade de quaisquer desses documentos, fi ca facultado 
à Comissão Permanente de Chamada Pública a abertura de prazo para a regularização 
da documentação, conforme § 4º do artigo 27 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 
(alterada pela Resolução CD/FNDE/MEC nº 04/2015), o que será publicado, pelas 
vias estabelecidas neste edital, juntamente com a justifi cativa pertinente. O novo prazo 
será garantido a todos os participantes. 
 7.8.  A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pú-
blica e registrada em ata, ao término da apresentação dos projetos, em conformidade 
com o artigo 29, § 6º da Resolução CD/FNDE/MEC nº 04/2015.

 8. HABILITAÇÃO 
 8.1.  Serão considerados habilitados para o fornecimento e entrega dos gêneros ali-
mentícios as cooperativas/associações, que atenderem a todos os requisitos dispostos 
neste edital.
 8.2.  O resultado da habilitação e classifi cação do Projeto de Venda será publicado na 
imprensa Ofi cial do Município e disponibilizado no endereço eletrônico na internet 
www.campinas.sp.gov.br, Secretaria Municipal de Educação, no prazo de até 05 (cin-
co) dias úteis a partir da data da fi nalização dos trabalhos de análise e julgamento dos 
documentos pela Comissão.
 8.3.  Constituem motivos para  INABILITAÇÃO  da proponente:
 8.3.1.  O não cumprimento dos requisitos de habilitação.
 8.3.2.  As hipóteses do subitem 12.4.

 9. DOS RECURSOS 
 9.1.  Caberá recurso, com efeito suspensivo, nas hipóteses de habilitação ou inabilita-
ção e de classifi cação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
publicação do resultado na imprensa ofi cial do Município, o qual deverá ser protoco-
lado no Setor de Protocolo Geral endereçado à Comissão Permanente de Chamada 
Pública e a ela encaminhado.
 9.2.  A Comissão Permanente de Chamada Pública poderá rever sua decisão, no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo prestar as informações necessárias 
e remeter a peça recursal à autoridade superior que proferirá sua decisão em até 02 
(dois) dias úteis, devendo promover a sua respectiva publicação no Diário Ofi cial do 
Município.

 10. DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE VENDA 
 10.1.  A proponente deverá apresentar o Projeto de Venda para cada item/produto, con-
forme relação constante do Anexo I - Memorial Descritivo. 
 10.1.1.  O preço unitário e total por produto a ser preenchido no anexo IV - Projeto de 
Venda do presente edital deverá ser informado em moeda corrente nacional, com até 
duas casas decimais após a vírgula, igual ao Preço de Aquisição do Anexo III - Plani-
lha de Preço de Aquisição. 
 10.1.2.  No preço de aquisição deverão estar incluídas as despesas com frete, recursos 
humanos e materiais, assim como os encargos fi scais, sociais, comerciais, trabalhistas 
e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obriga-
ções decorrentes do presente edital.
 10.1.2.1.  O preço será considerado fi xo e irreajustável, expresso em moeda corrente 
nacional (Real), com no máximo duas casas decimais após a vírgula, salvo, neste 
último caso, se disposto em contrário na Chamada Pública.
 10.1.2.2.  Se houver divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro 
e a Comissão refará o cálculo do preço total.

 11. DA VALIDADE DAS PROPOSTAS 
 11.1.  O prazo de validade das propostas apresentadas será de 60 (sessenta) dias corri-
dos, contados da última data fi xada para a sua apresentação.

 12. DA CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS DE VENDA  (art. 25, Resolução CD/
FNDE nº 26/2013).
 12.1.  Para seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em: grupo de pro-
jetos de fornecedores locais, grupo de projetos do Estado e grupo de projetos do País. 
(artigo 25 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013).
 12.1.1.  O grupo de projetos de fornecedores do território rural não se aplica para o Mu-
nicípio de Campinas, em virtude deste município não fazer parte de Território Rural.
 12.1.1.1.  As cooperativas localizadas em outros territórios, para este caso, serão con-
sideradas cooperativas do Estado, conforme orientação da Delegacia Federal de De-
senvolvimento Agrário de São Paulo por meio do Ofício Circular 02/2017 DFDA-SP/
SEAD/Casa Civil da Presidência da República.
 12.1.2.  Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade 
para seleção:
 a)  O grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos;
 b)  o grupo de projetos de fornecedores do Estado terá prioridade sobre o do País;
 12.1.5.  Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade 
para seleção:
 a)  os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as 
comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes;
 b)  os fornecedores de gêneros alimentícios certifi cados como orgânicos ou agroecoló-
gicos, nos termos da Lei nº 10.831/03; 
 b1)  No caso de produto orgânico, a Organização deverá apresentar o Certifi cado de 
Conformidade Orgânica contendo a lista de agricultores do grupo organizado relacio-
nados a tal documento, emitido por organismo de avaliação da conformidade orgâni-
ca, credenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para 
operar no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica autorizando o 
produto objeto desta Chamada Pública a usar o selo do SisOrg (Certifi cação por Audi-
toria ou Sistema Participativo de Garantia), e dentro do prazo de validade. 
 b2)  Somente para casos de empreendedores familiares vinculados a uma Organização 
de Controle Social (OCS), a organização deverá apresentar Declaração de Cadastro 
de Organismo de Controle Social, ou documento equivalente, junto ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), ou outro órgão fi scalizador federal, 
estadual ou distrital conveniado, além da inscrição no Cadastro Nacional de Produ-
tores Orgânicos, comprovada pela impressão de tela acessada no sítio eletrônico do 
MAPA. 
 12.2.  Caso a EEx, não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do 
grupo de projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com pro-
jetos dos demais grupos, de acordo com os critérios de seleção e priorização estabele-

cidos neste edital (art. 25, caput e § 1º e 2º da Resolução CD/FNDE/MEC nº 04/2015).
 12.3.  Serão considerados Grupos Formais de assentamentos de reforma agrária, comu-
nidades quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a composição seja de, no mínimo, 
50% + 1 (cinquenta por cento mais um) dos associados/cooperados das organizações 
produtivas, conforme identifi cação nas DAPs.
 12.3.1.  No caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária, 
comunidades quilombolas e /ou indígenas em referência ao disposto no item 12.1.5 
"a", terão prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de assentados 
da reforma agrária, quilombolas ou indígenas no seu quadro de associados/coopera-
dos, conforme identifi cação nas DAPs. 
 12.3.2.  No caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no § 2º, 
inciso III, do artigo 25, Resolução CD/FNDE nº 26/2013, alterada pela Resolução CD/
FNDE/MEC 04/2015, terão prioridade organizações produtivas com maior porcenta-
gem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro 
de associados/cooperados, conforme DAP Jurídica. 
 12.3.2.1.  Em caso de persistência do empate, será realizado sorteio, ou havendo con-
senso entre as partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a 
serem adquiridos entre as organizações fi nalistas. (acrescentado pela Resolução CD/
FNDE/MEC nº 04/2015).
 12.4.  Serão desclassifi cadas as propostas que descumprirem as exigências deste ato 
convocatório, em especial as que:
 a)  estiverem em desacordo com o item 10.1. 
 b)  forem omissas ou vagas, bem como apresentarem irregularidade ou defeito capaz 
de difi cultar o julgamento.
 c)  apresentarem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições. 
 d)  apresentarem características dos itens em desacordo com as solicitadas no Anexo 
I - Memorial Descritivo.
 12.5.  Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Chamada 
Pública, nem preços referenciados a outras propostas apresentadas.
 12.6.  O julgamento dos Projetos de Venda será divulgado aos interessados através de 
publicação no Diário Ofi cial do Município e disponibilizado no Portal da PMC, em 
www.campinas.sp.gov.br.
 12.7. Os preços unitários não interferem na classificação da proposta. 

 13. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
 13.1.  As entregas deverão:
 13.1.1.  Ser efetuadas de acordo com a programação emitida pelo Departamento de 
Alimentação Escolar da Centrais de Abastecimento de Campinas S.A. - CEASA/
CAMPINAS, responsável pela execução dos contratos conforme termo de convênio 
fi rmado pelo Município de Campinas através da Secretaria Municipal de Educação 
com a Centrais de Abastecimento de Campinas S.A. para operacionalização do Pro-
grama Municipal de Alimentação Escolar.
 13.1.2.  Ocorrer nas datas e horários constantes na emissão da Ordem de Fornecimento 
emitida pela CEASA/CAMPINAS, que o fará por meio eletrônico com antecedência 
de até 20 (vinte) dias da data de entrega.
 13.1.3.  Ser realizadas de acordo com a legislação em vigor, em condições técnicas 
imprescindíveis a sua perfeita conservação. (Referência: Portaria CVS 05/2013; RDC 
nº 275, de 21/10/2002 - ANVISA/MS).
 13.2.  Local de entrega: As entregas deverão ser diretamente no Almoxarifado do De-
partamento de Alimentação Escolar, localizado na CEASA-Campinas, na Rod. D. Pe-
dro I, (SP-065) km 140,5 - Pista Norte, de acordo com a programação emitida pelo 
Departamento de Alimentação Escolar da Centrais de Abastecimento de Campinas 
S.A. - CEASA/CAMPINAS, conforme subitem 13.1.1.
 13.3.  O Departamento de Alimentação Escolar da CEASA/CAMPINAS poderá ajus-
tar as previsões de entrega em decorrência de fatores como greves e paralisações, 
alterações no calendário escolar, mudanças no cardápio, variação na demanda das 
unidades escolares, variação na oferta de outros produtos e outros.
 13.4.  O Departamento de Alimentação Escolar da CEASA/CAMPINAS poderá proce-
der à alteração da Ordem de Fornecimento em até 48h00 (quarenta e oito horas) antes 
do prazo de entrega dos gêneros, conforme Ordem de Fornecimento.
 13.5.  Os entregadores deverão apresentar-se uniformizados e com crachá para iden-
tifi cação.
 13.6.  A contratada se responsabilizará pelo transporte, entrega, carregamento e descar-
regamento dos produtos no local da entrega.
 13.7.  Os produtos ofertados devem ser embalados de forma a não ser danifi cados du-
rante o transporte, tendo em vista também a melhor adequação para armazenamento. 
 13.8.  Por ocasião da entrega, o produto deverá estar dentro do padrão de qualidade 
aceitável, conforme memorial descritivo.
 13.9.  Para as entregas deverão ser utilizados veículos apropriados de forma a preservar 
a qualidade e as características do produto.
 13.10.  O recebimento dos produtos obedecerá ao disposto na Cláusula Décima Primei-
ra do Anexo II - Minuta de Termo de Contrato.
 13.11.  A Nota Fiscal/Fatura deverá constar a quantidade, preço unitário, preço total, 
CNPJ/CPF e n.º do código do item na Prefeitura de Campinas (igual ao da Nota de 
Empenho).
 13.12.  A contratada deverá enviar juntamente com a nota fi scal,  relação dos agricul-
tores participantes daquela entrega , informando os itens e respectivas quantidades 
e valores. 
 13.13.  Caso a contratada não envie relação dos agricultores, conforme subitem 13.12, 
o pagamento poderá fi car retido até a regularização.
 13.14.  A contratada deverá enviar, juntamente com a nota fi scal de fornecimento, sem-
pre que solicitado pelo contratante,  nota fiscal do produtor para a cooperativa/
associação, referente àquela entrega. 
 13.15.  A contratada deverá enviarjuntamente com a nota fi scal, o  TERMO DE RE-
CEBIMENTO E ACEITABILIDADE DE PRODUTOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR,  assinado em duas vias pelo representante do grupo formal fornecedor 
conforme modelo do anexo VI. 
13.16. A critério da Comissão Permanente de Chamada Pública poderá ser feita visita 
ao local de produção sem prévio agendamento.

 14. DO CONTROLE DA QUALIDADE 
 14.1.  A avaliação da qualidade do produto, com relação às suas especifi cações cons-
tantes no Memorial Descritivo (descrição, características, embalagem e peso líqui-
do) será efetuada por técnicos do Departamento de Alimentação Escolar da CEASA/
CAMPINAS, na ocasião da entrega. 
 14.2.  Caso a qualidade do produto não corresponda às condições especifi cadas, a re-
messa será devolvida e abatida da nota fi scal, sem quaisquer ônus ao Município de 
Campinas, podendo o fornecedor sofrer as sanções previstas no item 15.

 15. DAS PENALIDADES 
 15  .1.  Por descumprimento de cláusulas contratuais ou pela inexecução total ou par-
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cial do contrato, a CONTRATADA poderá, após a apreciação de defesa prévia, sofrer 
as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta (Art. 86 e 87 da Lei 
8.666/93):
 15  .1.1.  Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravida-
de, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente ou indiretamente.
 15  .1.2.  Multa, nas seguintes situações:
 a)  de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso na retira-
da da Ordem de Início do Fornecimento, até o quinto dia corrido do atraso, após o que, 
a critério da Administração, poderá ser promovida a rescisão unilateral do contrato;
 b)  de 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor da ordem de forneci-
mento correspondente, por dia de atraso em realizar o fornecimento;
 c)  em caso de rescisão unilateral do contrato pela Administração, decorrente do que 
prevê este subitem, ou de qualquer descumprimento de outra cláusula contratual, será 
aplicada, garantida a defesa prévia, multa de até 30% (trinta por cento) do valor total 
do contrato, de acordo com a gravidade da infração. 
 15  .1.3.  Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de 
Campinas, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 2 (dois) 
anos.
 15  .1.4.  Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pú-
blica.
 15  .1.4.1.  Nos casos de declaração de inidoneidade, a proponente penalizada poderá, 
após decorrido o prazo de 02 (dois) anos da declaração, requerer a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a proponente 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e desde que cessados os motivos 
determinantes da punição. 
 15  .2.  As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa 
ou judicialmente, ou descontadas dos créditos da proponente CONTRATADA. 
 15  .3.  As penalidades previstas nos subitens 15.1.1, 15.1.3 e 15.1.4 poderão ser aplica-
das juntamente com as multas previstas nesta Cláusula.
 15  .4.  As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, 
não eximindo a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar 
ao CONTRATANTE.
 15  .5.  O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 
correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por 
motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justifi cados e comprovados. 
O caso fortuito, ou de força maior, verifi ca-se no fato necessário, cujos efeitos não era 
possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

 16. DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 16.1.  O Município de Campinas procederá ao pagamento na forma e condições estabe-
lecidas na Cláusula Sexta do Anexo II - Minuta de Termo de Contrato.

 17. DA HOMOLOGAÇÃO, DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO 
 17.1. A homologação da Chamada Pública e as adjudicações de seu objeto às propo-
nentes vencedoras ocorrerão por ato da Sra. Secretária Municipal de Educação, pu-
blicado no Diário Ofi cial do Município e sua disponibilização no Portal da Prefeitura 
Municipal de Campinas,no endereço eletrônicowww.campinas.sp.gov.br.
 17.2. O Município de Campinas, poderá revogar a Chamada Pública, por razão de inte-
resse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente 
e sufi ciente para justifi car tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

 18. DO INSTRUMENTO FORMALIZADOR DO CONTRATO 
 18.1. A proponente vencedora desta Chamada Pública será convocada pela Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos para assinar o Termo de Contrato. 
 18.1.1.  A recusa injustifi cada do adjudicatário em assinar o Termo de Contrato, dentro 
do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obri-
gação assumida, sujeitando-o as penalidades previstas no subitem 15.1.
 18.2.  Caso a proponente vencedora não assine, não aceite ou não retire o Termo de 
Contrato, no prazo e condições estabelecidas, o Município de Campinas poderá con-
vocar as proponentes remanescentes na ordem de classifi cação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classifi cado, inclusive quanto 
aos preços.
 18.3.  O Contrato decorrente desta Chamada Pública vincular-se-á ao seu ato homolo-
gatório e à proposta da vencedora.
 18.4.  Fica vedada a contratação caso a proponente vencedora desta Chamada Pública 
possua administrador ou sócio com poder de direção, com vínculo de parentesco com 
agente público ou Vereador de Campinas, em cumprimento à vedação do artigo 7º do 
Decreto Municipal nº 17.437/11.

 19. DOS PREÇOS  
 19.1.  O Município de Campinas não aceitará gêneros alimentícios, objeto da presente 
Chamada Pública, com preços divergentes dos constantes do Termo de Contrato.

 20. DA RESCISÃO 
 20.1.  O contrato decorrente da presente Chamada Pública poderá ser rescindido nos 
termos da Cláusula Nona do Anexo II - Minuta de Termo de Contrato.

 21. DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA SELEÇÃO 
 21.1.  Compete à contratada, manter durante toda a vigência do contrato a regulari-
dade de todas as condições de habilitação, como também, informar toda e qualquer 
alteração na documentação referente à sua habilitação jurídica, qualifi cação técnica, 
econômico-fi nanceira e fi scal.
 21.2.  Compete à contratada, indicar pessoa de contato com a Secretaria Municipal de 
Educação e CEASA, preferencialmente com telefone fi xo e acesso constante a ende-
reço eletrônico (e-mail), durante toda execução do contrato.
 21.3.  A contratada não poderá deixar a responsabilidade das entregas a encargo de 
terceiros. 

 22. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  
 22.1.  Os preços serão fi xos e irreajustáveis. 

 23. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 23.1.  Ao apresentar o envelope "Projeto de Venda" fi ca subentendido que a proponente 
aceita, irrestritamente, todas as condições estabelecidas no presente edital e em seus 
anexos.
 23.2.  Após entrega do envelope, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Chama-
da Pública.
 23.2.1.  A não aceitação do motivo de desistência ensejará a cobrança pela Prefeitura 
Municipal de Campinas, por via administrativa ou judicial, de multa prevista no item 
15.2.

 23.3. A proponente é responsável pela veracidade das informações e pela autenticidade 
dos documentos por ela apresentados.
 23.4.  É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da Chamada 
Pública, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a ins-
trução do Processo.
 23.5. No interesse do Município de Campinas, sem que caiba aos participantes qual-
quer reclamação ou indenização, poderá ser adiada a abertura da Chamada Pública 
ou alterado o edital, com fi xação de novo prazo para realizar-se a Chamada Pública.
 23.6.  Informações e esclarecimentos adicionais sobre o presente edital poderão ser 
obtidos no Departamento de Apoio à Escola, no endereço mencionado no preâmbulo 
do presente edital, em dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 16h, pelo telefone (19) 
2116-0361 ou 2116-0210, com Daniel, Maria Helena ou Sônia. 
 23.7.  Esclarecimentos de ordem técnica poderão ser obtidos através do telefone (19) 
2116-0412, com a responsável técnica Maria Helena Antonicelli.
 23.8.  Aplica-se a esta Chamada Pública e aos casos omissos o disposto nas Leis Fe-
derais: 11.326/06, 11.947/09, 12.512/11, e Resolução CD/FNDE nº 26/2013 alterada 
pela Resolução CD/FNDE/MEC nº 04/2015, além da Lei federal nº 8.666/93 no que 
couber.
 23.9.  Fica eleito o foro da Comarca de Campinas, São Paulo, para dirimir as questões 
oriundas do contrato decorrente da presente Chamada Pública.

 24. ANEXOS 
ANEXO I - Instrução Processual e Memorial descritivo;
ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato;
ANEXO III - Planilha de Preços de Aquisição;
ANEXO IV - Modelo de Projeto de Venda;
ANEXO V - Modelo de Termo de ciência e Notifi cação;
ANEXO VI - Termo de Recebimento da Agricultura Familiar;
ANEXO VII - Modelo de declaração de Limite individual de Vendas por agricultor;
ANEXO VIII - Modelo de Declaração de não Existência de Trabalhadores Menores;
ANEXO IX - Declaração de Situação regular com o Ministério do Trabalho;
ANEXO X - Modelo de Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues 
são produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda.

Campinas, 17 de outubro de 2019.

 DANIEL MIRANDA DA SILVA 
Presidente da Comissão Permanente de Chamada Pública

 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
 
 
 
  ANEXO I 

 MEMORIAL DESCRITIVO 

 1. OBJETO 
 1.1.  Seleção de cooperativas e/ou associações representativas de agricultores familia-
res rurais para fornecimento parcelado pelo período de 12 (doze) meses de suco de uva 
integral conforme quantitativo estimado abaixo e de acordo com as especifi cações do 
memorial descritivo.

ITEM CÓDIGO DO 
PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE 

TOTAL
01 44314 SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL LITRO 220.000

 2. JUSTIFICATIVA 
 2.1.  Tem por fi nalidade adquirir gêneros alimentícios para as necessidades diárias do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no Município de Campinas e visa 
atender o disposto no Art. 24 da Resolução CD/FNDE/PNAE nº 26/2013, alterada 
pela Resolução CD/FNDE/PNAE nº 04/2015, onde estabelece que, do total dos recur-
sos fi nanceiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta 
por cento) deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, priori-
zando os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e 
comunidades quilombolas, conforme o art. 14, da Lei n° 11.947/2009.

 3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 3.1.  Suco de uva tinto integral é a bebida não fermentada e não diluída, obtida da parte 
comestível da uva ( Vitis ssp .), sem adição de açúcares, na sua concentração natural, 
de cor, aroma e sabor característicos. Deverá ser submetido a tratamento tecnológico, 
térmico, que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. 
Deverá ser envasado assepticamente em embalagem hermética que não permita a pas-
sagem de ar e luz, sem a necessidade de refrigeração. Não poderão conter substâncias 
estranhas à fruta de origem. Deverá conter 100% suco de uva (100g/100g). A embala-
gem deverá conter capacidade de 1 litro ou 1,5 litro de suco. 

 4. REFERÊNCIAS 
 4.1.  O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial: Lei 
8.918, de 14/07/1994, regulamentada pelo Decreto 6.871, de 04/06/2009; Instrução 
Normativa nº 05, de 31/03/2000 - MAPA; Instrução Normativa n.º 1, de 07/01/2000, 
do M.A.A.; Resolução RDC nº. 12, de 02/01/2001, ANVISA/MS; Resolução RDC 
nº 259, de 23/12/2002 - ANVISA/MS Resolução RDC n.º 360, de 23/12/2003, AN-
VISA/MS; Instrução Normativa nº 34, de 04/10/2006 - MAPA; Resolução RDC nº 
7, de 06/03/2013, ANVISA/MS; Resolução RDC nº 8, de 06/03/2013 - ANVISA; 
Resolução - RDC nº 14, de 28/03/2014 - ANVISA; Portaria do INMETRO nº 248, 
de 17/07/2008; Portaria INMETRO nº 350, de 06/07/2012; Decreto nº 8198, de 
20/02/2014.
 4.2.  O produto orgânico deverá estar de acordo com a Lei 10.831, de 23/12/2003; 
Decreto nº 6.323, de 27/13/2007; Instrução Normativa Conjunta (MAPA e MS) nº 
18, de 28/05/2009; Instrução Normativa nº 46 de 06/10/2011 - MAPA; Nota Técnica/
COAGRE nº 22/2010 de 02/06/2010 - MAPA.

 5. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 5.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 5.1.1.  Suco de uva tinto integral é bebida não fermentada e não diluída, obtida da 
parte comestível de uvas ( Vitis ssp .) de cor, aroma e sabor característico, frescas, sãs e 
maduras, através de processo tecnológico adequado.
 5.1.2.  Não deverá conter substâncias estranhas ou parte do vegetal de sua origem. 
 5.1.3.  Os frutos utilizados para preparo do suco deverão estar limpos, isentos de maté-
ria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. 
 5.1.4.  Os produtos deverão ser obtidos, processados, embalados, armazenados, trans-
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portados e conservados em condições que não produzam, desenvolvam e ou agre-
guem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do 
consumidor. 
 5.1.5.  Deverão ser elaborados de acordo com o Regulamento Técnico sobre as Con-
dições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 
Elaboradores/Industrializadores de Alimentos.
 5.1.6.  Não poderá conter:  corantes de qualquer natureza, conservadores, aromatizan-
tes artifi ciais, nem adição de açúcares e/ou água.

 5.2. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS  (Parâmetros críticos)
a) aspecto: líquido
b) cor: vinho
c) odor: próprio
d) sabor: próprio
e) consistência/textura: própria
 Referência:  Instrução Normativa n.º 1, de 07/01/2000, do M.A.A.; 

 5.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS  
a) Sólidos solúveis em º Brix, a 20º C: mínimo 14
b) Acidez total expressa em ácido tartárico (g/100g): mínimo 0,41
c) Açúcares totais naturais da uva (g/100g): máximo 20 
d) Sólidos insolúveis %v/v: máximo 5 
e) Acidez volátil em ácido acético (g/100g): máximo 0,05
 Referência:  Instrução Normativa n.º 1, de 07/01/2000, do M.A.A.; 

 5.4. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS  
a) Após 10 dias de incubação a 35-37°C, de embalagem fechada:
- Ausência de sinais de alteração das embalagens, quaisquer modifi cações físicas, quí-
micas ou organolépticas do produto, que evidenciem deterioração.
- Não pode revelar variação de pH maior que 0,2 
b) Após 5 dias de incubação a 55ºC, de embalagem fechada:
- Ausência de sinais de alteração das embalagens, quaisquer modifi cações físicas, quí-
micas 
Referência: Resolução RDC nº. 12, de 02/01/2001, ANVISA/MS;

 5.5. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS 
a) matéria prejudicial à saúde humana, macroscópica e microscópica: ausência 
b) sujidades, parasitos e larvas: ausência 
c) elementos histológicos estranhos ao produto: ausência 
d) elementos histológicos que confi rmem os ingredientes: presença 
e) areia: 1,5% de areia ou cinzas insolúveis em ácido 
f) ácaros: máximo de 5 na alíquota analisada
Referência: Resolução - RDC nº 14, de 28/03/2014 - ANVISA

 5.6. ANÁLISES COMPLEMENTARES 
a) conservantes: ausência
b) corantes artifi ciais: ausência
Referência: Lei 8.918, de 14/07/1994, regulamentada pelo Decreto 6.871, de 
04/06/2009;

 5.7. OUTRAS 
 5.7.1.  Poderão ser efetuadas outras determinações físico-químicas, microbiológicas, 
microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária a obtenção de dados 
sobre o estado higiênico-sanitário do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções 
alimentares.

 6. PRAZO DE VALIDADE / FABRICAÇÃO 
 6.1.  O produto deverá ter validade mínima de 12 (doze) meses 
 6.2.  Na data da sua entrega, o produto deverá apresentar mínimo de 75% de sua va-
lidade total.
 6.2.1.  O percentual a que se refere o caput deste subitem se faz necessário para ga-
rantir que o produto não seja entregue próximo ao vencimento, acarretando prejuízos 
à administração pública, uma vez que a entrega não é ponto a ponto e, portanto, não 
é para consumo imediato, sendo esses entregues em lotes no almoxarifado da Ceasa 
Campinas, armazenado por um período, para depois serem entregues nas unidades 
escolares e, posteriormente consumidos de acordo com a programação dos cardápios..

 6. EMBALAGEM 
 6.1.  A  embalagem primária  do produto deverá ser caixas tipo "tetra Brick" ou caixa 
cartonada, longa vida, asséptica, com capacidade entre 1 (um) litro ou 1,5 (um e meio) 
litros. Poderá apresentar tampa de rosca.
 6.2.  A  embalagem secundária  do produto deverá ser caixa de material reforçado, 
com abas superiores e inferiores vedadas com fi ta adesiva plastifi cada identifi cada 
com o nome da empresa resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, 
garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade contendo 
no mínimo 6 e no máximo 12 unidades de embalagem primária. A embalagem deverá 
ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as em-
balagens primárias e os limites da embalagem secundária.
 6.3.  Para verifi cação do conteúdo efetivo das embalagens, será obedecido o critério 
de amostragem da Portaria do INMETRO nº 248, de 17 de julho de 2008 e Portaria 
INMETRO nº 350, de 06 de Julho de 2012.
 6.4.  Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequa-
da, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração.

 7. ROTULAGEM 
 7.1.  O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente, em especial: 
Lei 7.678 de 08/11/1988 - MAPA; Lei Federal nº 8.078, de 11/09/1990; Resolução 
RDC nº 259, de 23/12/2002 - ANVISA/MS; Resolução RDC nº 360, de 23/12/2001 
- ANVISA/MS; Instrução Normativa nº 19, de 28/05/2009 - MAPA (para produto 
orgânico); Decreto nº 8198, de 20/02/2014 - MAPA.
 7.2.  Na embalagem primária, as informações sobre data de fabricação e prazo de vali-
dade ou data de vencimento e número do lote, poderão constar em " ink jet " ou estam-
padas em relevo ou carimbo, sendo este último, de forma clara e indelével e que resista 
às condições rotineiras de manuseio da embalagem.

 8. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 8.1.  A empresa contratada deverá apresentar em até 10 (dez) dias úteis, a contar do 
dia útil subsequente à publicação do Resultado de Julgamento, na Coordenadoria de 
Nutrição da Prefeitura Municipal de Campinas, localizada à Avenida Anchieta, 200, 9º 
andar, sala 9, Centro - Campinas/SP: 
a) Original ou cópia autenticada do Laudo bromatológico (características organolépti-
cas, microscópicas, microbiológicas e físico-químicos) de laboratório público compe-
tente ou laboratório particular, desde que o laboratório seja certifi cado no Ministério 

da Agricultura e Abastecimento e/ou Ministério da Saúde/Anvisa/Reblas, expedido 
com data máxima de 1 (um) ano.
b) Ficha técnica original com informações correspondentes ao produto proposto, com 
todos os itens fi elmente preenchidos, em papel timbrado da empresa proponente e 
assinada pelo responsável técnico da empresa proponente.
c) Cópia autenticada do Alvará e/ou Licença de funcionamento ou equivalente expedi-
da pela autoridade sanitária Municipal, Estadual, Federal ou Distrital.

 9. AMOSTRAS 
 9.1.  A empresa vencedora deverá entregar em até 10 (dez) dias úteis, a contar do dia 
útil subsequente à publicação do Termo de Julgamento, na Coordenadoria de Nutrição 
da Prefeitura Municipal de Campinas, localizada à Avenida Anchieta, 200, 9º andar, 
sala 9, Centro - Campinas/SP, 1 (uma) amostra original do produto, conforme previsto 
no §5º do Art. 33 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de Junho de 2013, devidamente 
identifi cada e acompanhada da fi cha técnica conforme item 6, em embalagem primária 
e rótulo correspondentes àqueles a serem entregues e 1 (uma) amostra da embalagem 
secundária (desmontada e vazia), com o respectivo tipo de vedação e rótulo também 
correspondentes àqueles a serem entregues. 
 9.2.  As amostras serão analisadas pela equipe técnica da Coordenadoria de Nutrição.
 9.3.  Não serão analisadas amostras em embalagens que não estiverem totalmente ve-
dadas.
 9.4.  A não apresentação das amostras relacionadas no subitem anterior implicará na 
desclassifi cação da empresa vencedora do certame, convocando-se a próxima empre-
sa obedecendo a ordem de classifi cação da chamada pública, sem prejuízo de serem 
tomadas as demais medidas judiciais e administrativas cabíveis.
 9.5.  As empresas licitantes poderão acompanhar a análise das amostras, demonstrando 
seu interesse no telefone (19) 2116-0412, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 16h00.
 9.6.  As amostras não constituem parte dos quantitativos totais solicitados para o item 
e não serão devolvidas às licitantes, tendo em vista sua utilização para análise da 
compatibilidade do material / produto / equipamento cotado com as especifi cações 
técnicas solicitadas e para aferição da compatibilidade do material / produto / equipa-
mento no ato do recebimento.
 9.7.  Esclarecimentos a respeito de agendamento e/ou acompanhamento destes pro-
cedimentos serão prestados pela coordenadora Maria Helena Antonicelli, através do 
telefone (19) 2116-0412, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 16h.

 10. CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO 
 10.1.  As entregas deverão:
 10.1.1.  Ser efetuadas de acordo com a programação emitida pelo Departamento de 
Alimentação Escolar da Centrais de Abastecimento de Campinas S.A. - CEASA/
CAMPINAS, responsável pela execução dos contratos conforme termo de convênio 
fi rmado pelo Município de Campinas através da Secretaria Municipal de Educação 
com a Centrais de Abastecimento de Campinas S.A. para operacionalização do Pro-
grama Municipal de Alimentação Escolar.
 10.1.2.  Ocorrer nas datas e horários constantes na emissão da Ordem de Fornecimento 
emitida pela CEASA/CAMPINAS, que o fará por meio eletrônico com antecedência 
de até 20 (vinte) dias da data de entrega.
 10.1.3.  Ser realizadas de acordo com a legislação em vigor, em condições técnicas 
imprescindíveis a sua perfeita conservação. (Referência: Portaria CVS 05/2013; RDC 
nº 275, de 21/10/2002 - ANVISA/MS).
 10.2.  Local de entrega: Almoxarifado do Departamento de Alimentação Escolar da 
CEASA/CAMPINAS, localizado na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), km 140,5 - Pista 
Norte, Campinas/SP.
 10.3.  O Departamento de Alimentação Escolar da CEASA/CAMPINAS poderá ajus-
tar as previsões de entrega em decorrência de fatores como greves e paralisações, 
alterações no calendário escolar, mudanças no cardápio, variação na demanda das 
unidades escolares, variação na oferta de outros produtos e outros.
 10.4.  O Departamento de Alimentação Escolar da CEASA/CAMPINAS poderá proce-
der alteração da Ordem de Fornecimento em até 48h (quarenta e oito horas) antes do 
prazo de entrega dos gêneros, conforme Ordem de Fornecimento.
 10.5.  Os entregadores deverão apresentar-se uniformizados e com crachá para iden-
tifi cação.

 11. CONTROLE DA QUALIDADE 
 11.1.  A avaliação da qualidade do produto, com relação às suas especifi cações cons-
tantes no Memorial Descritivo (descrição, características, embalagem, peso líquido e 
rotulagem) será efetuada por técnicos do Departamento de Alimentação Escolar da 
CEASA/CAMPINAS, na ocasião da entrega e sempre que julgarem necessário, atra-
vés da análise das amostras colhidas.
 11.2.  Caso a qualidade do produto não corresponda às condições especifi cadas, a re-
messa será devolvida a qualquer tempo e deverá ser substituída pelo fornecedor no 
prazo máximo de 07 (sete) dias úteis a expensas da empresa fornecedora, sem quais-
quer ônus ao Município de Campinas.
 11.3.  Para a avaliação da qualidade do produto, serão observados os seguintes proce-
dimentos:
 11.3.1.  Colheita de amostras conforme normas técnicas e encaminhamento das mes-
mas, de acordo com o tipo de avaliação da qualidade a ser efetuada, para:
a) ANÁLISE LABORATORIAL: laboratório ofi cial, sendo que no caso de análise 
fi scal, o fornecedor será notifi cado da colheita de amostras anteriormente à realização 
da mesma.
b) AVALIAÇÃO TÉCNICA E SENSORIAL: técnicos da CEASA/CAMPINAS, sen-
do que o fornecedor será comunicado em tempo, sobre os procedimentos pertinentes.
 11.4.  Caso a empresa contratada ou seu representante legalmente constituído não 
compareça à colheita de amostras, esta será efetuada na presença de 02 (duas) tes-
temunhas, que assinarão o Termo de Colheita de Amostras - T.C.A. ou documento 
correspondente.
 11.4.1.  O não comparecimento da contratada ou seu representante legal no ato da co-
lheita de amostras implicará na aceitação dos procedimentos adotados pela CEASA/
CAMPINAS.
 11.5.  Os custos referentes às análises serão de responsabilidade da contratada.
 11.6.  A avaliação da qualidade do produto efetuada pela CEASA/CAMPINAS, não 
exime a responsabilidade da empresa fornecedora e/ou fabricante, pela qualidade do 
produto entregue, dentro dos limites estabelecidos pela legislação em vigor.
 11.7.  Caso a Contratada seja também o fabricante, poderão ser solicitadas visitas à 
Empresa contratada, realizada por equipe técnica indicados pela Coordenadoria de 
Nutrição da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Campinas, 
com fi nalidade de acompanhar as condições gerais de produção.

 12. PRAZO DE CONTRATAÇÃO 
 12.1.  O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de 
emissão da primeira Ordem de Fornecimento, emitida pelo Departamento de Alimen-
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tação Escolar da CEASA/CAMPINAS. 

 13. ESCLARECIMENTOS  

 13.1.  Esclarecimentos técnicos serão prestados pela Coordenadoria de Nutrição da 
Secretaria de Educação, com Nutricionista Responsável Técnica Maria Helena Anto-
nicelli, CRN: 5698 - através do telefone (19) 2116-0412.

 ANEXO I - ENCARTE “A”
Ficha Técnica - Modelo
a) Identifi cação do produto: 
Nome: ______________________________________Marca: _______________
b) Número de Registro no órgão competente: _________________________
c) Identifi cação da empresa proponente: 
Nome: __________________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________
Tel: ___________________Fax: ________________email: _________________
d) Identifi cação da empresa fabricante: 
Nome: ___________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________
Tel: ___________________Fax: ________________e-mail: _________________
e) Características do produto: Componentes, incluindo tipos e códigos de aditivos 
quando utilizados: __________________________________________________
Composição centesimal real do produto expressa em: Carboidratos: ______________
Proteínas: ________________Lipídeos: ___________VCT: _____________________
Prazo de validade: _________________
f) Condições de armazenamento que assegurem as características originais do pro-
duto: _______________________________________________________________
___________
Empilhamento máximo: __________________________________________
g) Embalagem: 
Declarar que as embalagens primária e secundária em que será entregue o produto 
estarão deacordo com as especifi cações do Memorial: _________________________
________________________________________
Peso líquido do produto na embalagem primária: ________________________
Peso líquido do produto na embalagem secundária: 
h) Rotulagem: 
Declarar que nos rótulos das embalagens primária e secundária em que será entregue 
o produto constarão todas as informações do memorial, e declarar que as mesmas 
estarão de forma clara e indelével: 
i) Informações sobre o responsável técnico da empresa proponente: 
Nome: __________________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Cargo: __________________________________________________________
Habilitação: ______________________________________________________

Número do Registro no Órgão de Habilitação profi ssional pertinente: _________  

ANEXO II 
 MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 TERMO DE CONTRATO Nº ___/19 

 Processo Administrativo   nº : PMC.2019.00020774-20
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Modalidade:  Chamada Pública nº 04/19
 Fundamento Legal:  art. 14, § 1º, Lei Federal n° 11.947 e Resolução CD/FNDE nº 
26/2016 alterada pela Resolução CD/FNDE/MEC nº 04/2013.

O  MUNICÍPIO DE CAMPINAS , inscrito no CNPJ/MF sob n° 51.885.242/0001-40, 
com sede na Avenida Anchieta, nº 200, Centro, CEP: 13.015-904, Campinas, Estado 
de São Paulo, devidamente representado, doravante denominado  CONTRATAN-
TE , e a Cooperativa/Associação _________________, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
______________, por seu representante legal, doravante denominada  CONTRA-
TADA , fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009, e tendo em vista o 
que consta na Chamada Pública nº 04/19, acordam fi rmar o presente instrumento de 
Contrato, em conformidade com o Processo Administrativo em epígrafe, o qual é de 
pleno conhecimento das partes, integrando o presente instrumento como se transcrito 
estivesse, sujeitando-se as partes às condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

 PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento parcelado de gênero alimen-
tício (suco de uva integral), proveniente da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural ou suas organizações, para atendimento ao Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar no município de Campinas, verba FNDE/PNAE, no município de 
Campinas, de acordo com as quantidades e especifi cações do Anexo I.

 SEGUNDA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, ENTREGA E GARANTIA 

2.1. A CONTRATADA se compromete a fornecer alimentos da agricultura familiar 
à CONTRATANTE, conforme descrito no Projeto de Venda de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar, parte integrante deste instrumento, nos padrões e condições 
estabelecidos no Edital de Chamada Pública n° 04/19.
2.2. A entrega dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, objeto do presente 
contrato, deverá ocorrer conforme a programação na Ordem de Fornecimento, na qual 
serão especifi cados o quantitativo, a data, a hora e o local de entrega.

2.2.1. O fornecedor se responsabilizará pelo transporte, entrega, carregamento e des-
carregamento dos produtos no local da entrega.

2.3. Os produtos ofertados devem ser embalados de forma a não sofrer danos durante o 
transporte, tendo em vista também a melhor adequação para armazenamento.

2.4. Por ocasião da entrega, o produto deverá estar dentro do padrão de qualidade 
previsto no Anexo I - memorial descritivo.

2.5. Para as entregas deverão ser utilizados veículos apropriados de forma a preservar 
a qualidade e as características do produto.

2.6. Todo produto considerado impróprio ao consumo ou que não corresponda às es-
pecifi cações do memorial descritivo será devolvido à CONTRATADA e o valor cor-
respondente será abatido da nota fi scal, sem prejuízo da aplicação das penalidades e 
responsabilidades contratuais pertinentes.

2.7. Da Nota Fiscal/Fatura deverá constar a quantidade, o preço unitário, o preço total, 
o CNPJ e o n.º do código do item na Prefeitura de Campinas (igual ao da Nota de 
Empenho).

2.8. A critério da Comissão Permanente de Chamada Pública poderá ser feita visita ao 
local de produção sem prévio agendamento.

2.9.A contratada se compromete a fornecer os gêneros alimentícios, objeto do presente 
contrato conforme padrão de identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente 
do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA).

2.10. Fica proibido o uso de caixa de madeira para transporte dos produtos adquiridos 
nesta Chamada Pública, conforme CVS 05/13 e SARC/ANVISA/INMETRO/09/02, 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e Anexo I.

 TERCEIRA - DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO 

3.1. A contratação vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de emissão da Ordem de Início de Fornecimento pelo Departamento de Alimentação 
Escolar da CEASA/Campinas, após a assinatura deste instrumento ou até o término do 
quantitativo constante do Memorial Descritivo.

 QUARTA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO 

4.1. Os preço unitário do produto, objeto do presente Contrato, conforme indicado no 
projeto de venda é de:

4.2. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o valor total estimado 
de R$ ___________ (______), devendo onerar dotação do exercício de 2019 o valor 
de R$ _________ (____) e o restante onerará o exercício seguinte.

4.3.Os valores defi nidos nesta cláusula incluem todos os custos, tributos e despesas 
diretas e indiretas decorrentes do presente contrato, de modo a constituir a única con-
traprestação pela execução dos serviços.

 QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

5.1. Os preços serão fi xos e irreajustáveis.

 SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1.O CONTRATANTE procederá ao pagamento, nas condições previstas nesta cláu-
sula:

6.1.1.a CONTRATADA apresentará à Secretaria Municipal de Educação, as faturas 
referentes a cada fornecimento, que somente poderá ser emitida após a efetiva entrega 
do produto, a qual terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, para aceitá-la ou rejeitá-la. 

6.1.2.a fatura não aprovada pela Secretaria Municipal de Educação será devolvida à 
CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram 
sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no parágrafo anterior, a partir da data 
de sua reapresentação.

6.1.3.a devolução da fatura não aprovada pela Secretaria Municipal de Educação em 
hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda o forneci-
mento.

6.1.4.a Secretaria Municipal de Finanças procederá ao pagamento no prazo de 10 
(dez) dias fora a dezena, contados da data do aceite da Nota Fiscal pela Secretaria 
Municipal de Educação.

6.2. a CONTRATADA deverá indicar em sua fatura o nº, o nome e endereço de sua 
Agência Bancária e o nº da sua conta corrente.

 SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. São obrigações da CONTRATADA:

7.1.1. executar o fornecimento em conformidade com as condições estabelecidas no 
edital e no presente instrumento contratual.

7.1.2. A contratada deverá enviar, juntamente com a nota fi scal de fornecimento, sem-
pre que solicitado pelo contratante,  nota fiscal do produtor para a cooperativa/
associação, referente àquela entrega. 

7.1.3. A contratada deverá enviar juntamente com a nota fi scal,  relação dos agricul-
tores participantes daquela entrega , informando os itens e respectivas quantidades 
e valores. 

7.1.3.1. Caso a contratada não envie relação dos agricultores, conforme subitem 7.1.3, 
o pagamento fi cará retido até atender esta solicitação.

7.1.4. A contratada deverá enviarjuntamente com a nota fi scal, o  TERMO DE RE-
CEBIMENTO E ACEITABILIDADE DE PRODUTOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR,  assinado em duas vias pelo representante do grupo formal fornecedor. 

7.1.5. observar, controlar e se responsabilizar pelo limite individual de venda de cada 
agricultor familiar para que não seja ultrapassado o valor máximo de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais) por DAP/ano. 

7.1.6. deverá igualmente repassar o pagamento integral, aos seus cooperados/asso-
ciados participantes do Programa e respectivos valores de pagamento, para fi ns de 
fi scalização.

7.1.7. deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas fi scais de Venda, 
ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros alimen-
tícios da Agricultura Familiar para alimentação Escolar, estando à disposição para 
comprovação.

7.1.8. deverá guardar pelo prazo de 20 (vinte anos), as vias do Termo de Recebimento 
e Aceitabilidade, após a prestação de contas junto ao FNDE.

7.1.9. é de exclusiva responsabilidade da contratada o ressarcimento de danos causa-
dos ao CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
do contrato. A fi scalização realizada pela contratante não exclui ou reduz a responsa-
bilidade da contratada.
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 OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. O CONTRATANTE obriga-se a:

8.1.1. prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários ao fornecimento 
dos gêneros alimentícios.

8.1.2. efetuar os pagamentos devidos, nos termos da Cláusula Sexta do presente ins-
trumento. 

8.1.3. guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compra, os Termos 
de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como 
o Projeto de Venda de Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação 
Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

8.1.4. cabe à Coordenadoria de Nutrição a fi scalização da execução contratual pela 
CEASA/Campinas. 

8.1.5. Responsabilizar-se pelo controle do atendimento do limite individual de ven-
da nos casos de comercialização com os grupos informais e agricultores individuais. 
Também compete ao Contratante o controle do limite total de venda das cooperativas 
e associações nos casos de comercialização com grupos formais.

8.2. Compete à CEASA/Campinas:

8.2.1. gerar programação mensal de entregas e expedir as Ordens de Fornecimento de 
acordo com cronograma.

8.2.2. receber e conferir as mercadorias de acordo com a nota fi scal e ordem de for-
necimento.

8.2.3. receber junto com a mercadoria, a nota fi scal, o Termo de Recebimento e Aceita-
bilidade e relação de produtores da entrega, relacionados no projeto de venda.

 NONA - DAS PENALIDADES 

9.1. Por descumprimento de cláusulas contratuais ou pela inexecução total ou par-
cial do contrato, a CONTRATADA poderá, após a apreciação de defesa prévia, sofrer 
as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta (Art. 86 e 87 da Lei 
8.666/93):

9.1.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, 
para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente.

9.1.2. multa, nas seguintes situações:

9.1.2.1. de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso na 
retirada da Ordem de Início dos Serviços, até o quinto dia corrido do atraso, após o 
que, a critério da Administração, poderá ser promovida a rescisão unilateral do con-
trato;

9.1.2.2. de 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor da ordem corres-
pondente, por dia de atraso em realizar o fornecimento;

9.1.2.3. em caso de rescisão unilateral do contrato pela Administração, decorrente do 
que prevê este subitem, ou de qualquer descumprimento de outra cláusula contratual, 
será aplicada, garantida a defesa prévia, multa de até 30% (trinta por cento) do valor 
total do contrato, de acordo com a gravidade da infração. 

9.1.3. suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Cam-
pinas, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

9.1.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

9.1.4.1. Nos casos de declaração de inidoneidade, a proponente penalizada poderá, 
após decorrido o prazo de 02 (dois) anos da declaração, requerer a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a proponente 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e desde que cessados os motivos 
determinantes da punição. 

9.2. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa 
ou judicialmente, ou descontadas dos créditos da proponente CONTRATADA. 

9.3. As penalidades previstas nos subitens 9.1.1, 9.1.3 e 9.1.4 poderão ser aplicadas 
juntamente com as multas previstas nesta Cláusula.

9.4. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não 
eximindo a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao 
CONTRATANTE.

9.5. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 
correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por 
motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justifi cados e comprovados. 
O caso fortuito, ou de força maior, verifi ca-se no fato necessário, cujos efeitos não era 
possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

 DÉCIMA - DA RESCISÃO 

10.1. A inexecução total ou parcial, deste Contrato, enseja sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93.

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do pro-
cesso, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

10.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

10.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumera-
dos nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei mencionada; ou

10.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Ad-
ministração; ou

10.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

10.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente.

10.5. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administra-
ção, fi carão assegurados ao CONTRATANTE os direitos elencados no artigo 80 da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

 DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO 

11.1. O recebimento dos gêneros alimentícios será realizado provisoriamente no box 
da CEASA/CAMPINAS. Somente após a conferência da conformidade dos produtos 
entregues com os parâmetros do presente instrumento e do Anexo I, é que haverá 
aceitação e recebimento defi nitivo dos mesmos. 

11.1.1. O fornecimento estará sujeito, no ato do recebimento provisório, às verifi ca-
ções preliminares quanto à especifi cação do produto.

11.1.2. O fornecimento estará sujeito, no recebimento defi nitivo à verifi cação da quan-
tidade e especifi cações técnicas constantes do edital e da proposta da CONTRATADA.

11.2. O Município de Campinas não aceitará produto com preço divergente do cons-
tante na Nota de Empenho e na proposta vencedora.

11.3. O recebimento provisório ou defi nitivo dos gêneros alimentícios não exclui a 
responsabilidade contratual do fornecedor pela qualidade e quantidade estabelecidas 
no Anexo I.

11.4. O Município de Campinas, com fundamento em reclamação de qualquer órgão 
usuário, poderá exigir análises laboratoriais visando a constatar a regularidade dos 
produtos fornecidos. 

11.4.1. Fica a cargo da CONTRATADA a indicação e contratação de laboratório ofi -
cial, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notifi cação do CONTRA-
TANTE, para a realização dos exames. O Laboratório indicado pela CONTRATADA 
deverá ser aceito/aprovado pelo CONTRATANTE.

 DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

12.1. As despesas decorrentes do presente Contrato estão previamente empenhadas 
e processadas por conta de recursos federais exclusivamente do FNDE/PNAE, co-
difi cados no orçamento municipal constante no documento nº 1611413 nos autos do 
processo administrativo epigrafado e onerará para o exercício de 2019 às seguintes 
dotações orçamentárias:
07110.339030.07.12.306.1002.4016.05-212.193;
07110.339030.07.12.306.1002.4016.05-213.193;
07110.339030.07.12.306.1002.4016.05-220.193;
07110.339030.07.12.306.1002.4016.05-230.193.

12.2. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentá-
rias, consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa, fi cando o CONTRATANTE 
obrigado a apresentar no início de cada exercício a respectiva Nota de Empenho com-
plementar, respeitada a mesma classifi cação orçamentária.

 DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

13.1.Aplica-se a este Contrato, e principalmente aos casos omissos, o disposto nas 
Leis Federais 11.947/09 e Resolução CD/FNDE nº 26/2013 alterada pela Resolução 
CD/FNDE/MEC nº 04/2015, além da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, 
no que couber.

 DÉCIMA QUARTA - DA CHAMADA PÚBLICA 

14.1.Para o fornecimento dos produtos, objeto do presente Contrato, foi realizado 
Chamada Pública nº 04/19, cujos atos encontram-se nos autos do Processo Adminis-
trativo nº  PMC.2019.00020774-20. 

 DÉCIMA QUINTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E DA VINCULA-
ÇÃO À CHAMADA PÚBLICA E À PROPOSTA 

15.1.O presente Contrato vincula-se ao instrumento convocatório da Chama-
da Pública e à proposta da CONTRATADA conforme Processo Administrativo n.º 
 PMC.  2019.00020774-20. 

 DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICA-
ÇÃO 

16.1.A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução do Contrato, em com-
patibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualifi cação exigidas na Chamada Pública.

16.2. O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer tempo durante a execução do 
Contrato, a apresentação dos documentos exigidos para a habilitação da CONTRA-
TADA.

 DÉCIMA SÉTIMA - DO ADITAMENTO 

17.1. Este contrato poderá ser aditado enquanto em vigor, mediante acordo formal 
entre as partes, resguardadas as condições essenciais, e obedecidos os preceitos legais 
pertinentes, especialmente o artigo 65, da Lei 8.666/93.

 DÉCIMA OITAVA - DO FORO 

18.1.Para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato, as partes elegem o foro 
da Comarca de Campinas, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justas e contratadas, fi rmam as partes o presente instrumento em 
03 (três) vias de igual teor e forma.

Campinas, de de 2019.

 ANEXO III -   PLANILHA DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO 

Estes preços se referem aos preços para os produtos convencionais e/ou produtos or-
gânicos. CH 04/19

ITEM CÓDIGO PRODUTO UNID.
PREÇO UNIT. 

PRODUTO 
CONVENCIONAL

ACRÉSCIMO 
PARA 

PRODUTO 
ORGÂNICO

PREÇO 
UNIT. 

PRODUTO 
ORGÂNICO

01 44314 SUCO DE UVA 
INTEGRAL LITRO R$ 10,90 15% R$ 12,53

 ANEXO IV- MODELO DE PROJETO DE VENDA 



13Campinas, quinta-feira, 17 de outubro de 2019 Diário Ofi cial do Município de Campinas

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 04/19
I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO FORMAL
1. NOME DO PROPONENTE 2. CNPJ
3. ENDEREÇO 4. MUNICÍPIO/UF

5- EMAIL 6. DDD/FONE 7. CEP

8- Nº DAP JURÍ-
DICA 9.BANCO

10.AGÊNCIA COR-
RENTE 11.CONTA Nº DA CONTA 

12.Nº DE ASSO-
CIADOS

13.Nº DE ASSOCIADOS DE ACORDO COM 
A LEI Nº 11.326/2006 

14. Nº DE ASSOCIADOS COM 
DAP FÍSICA

15. NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 16.CPF 17.DDD/
FONE

18.ENDEREÇO 19. MUNICÍPIO/UF

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC

1. NOME DA ENTIDADE

MUNICÍPIO DE CAMPINAS

2.CNPJ

51.885.242/0001-40

3.MUNICÍ-
PIO/UF

CAMPINAS/
SP

4. ENDEREÇO

AV. ANCHIETA, 200 – CENTRO

5.DDD/FONE

(19) 2116-0210
6. NOME DO REPRESENTANTE E E-MAIL

MAURILEI PEREIRA – EMAIL: MAURILEI.PEREIRA@
CAMPINAS.SP.GOV.BR

7. CPF

172.819.608-67

III – RELAÇÃO DE PRODUTOS
 

 1.PRODUTO 2.UNI-
DADE

3.QUAN-
TIDADE

4.PREÇO DE AQUISIÇÃO* 5.CRONO-
GRAMA DE 
ENTREGA 
DOS PRODU-
TOS

4.1.UNITÁ-
RIO 4.2.TOTAL

1
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2      
3.
OBS: 
* PREÇO DEVE SER O MESMO PUBLICADO NO EDITAL Nº 04/19 (O MESMO QUE CONSTA NA 
CHAMADA PÚBLICA).

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE PROJETO E 
QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA CONFEREM COM AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.

LOCAL E 
DATA:

ASSINATURA DO REPRESENTANTE 
DO GRUPO FORMAL FONE/E-MAIL:

 ANEXO V 
 MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
 

 Processo administrativo nº:  
 Interessado: Contratante: 
 Contratada: 
 Modalidade  
 Termo de Contrato: 

Na qualidade de CONTRATANTE e Contratada, respectivamente, do Termo acima 
identifi cado, e, cientes do seu encaminhamento a, para fi ns de instrução e julgamento, 
damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da trami-
tação processual, até julgamento fi nal e sua publicação e, se for o caso, e de nosso in-
teresse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, 
interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões 
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no 
Diário Ofi cial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais.

Campinas, de de 2019.

Secretário Municipal de Chefi a de Gabinete do Prefeito

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

Secretário Municipal de Educação

Representante Legal da Contratada

 ANEXO VI 

 TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE DE PRODUTOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR 

(MODELO) 

Atesto que (nome da Entidade Executora)____________________________
___________,CNPJ_______________________________, representada por 
(nome do representante legal),_____________________________________, 
CPF_______________________ recebeu em _____/_____/______ ou durante o pe-
ríodo de ____/____/______ a ____/____/_____ do(s) nome(s) do(s) fornecedor(es) 
__________________________________________________dos produtos abaixo 
relacionados:

2. PRODUTO 3. QUANTIDADE 4. UNIDADE 5. VALOR UNI-
TÁRIO

6. VALOR TOTAL 
(*)

7. TOTAIS

(*) Anexar notas fi scais ou recibos válidos 

2. Nestes termos, os produtos entregues estão de acordo com o Projeto de Venda de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e totalizam 
o valor de R$ _____________(___________________________________________
__________________ ). 
Declaro ainda que o(s) produto(s) recebido(s) está (ão) de acordo com os padrões de 
qualidade aceitos por esta instituição, pelo(s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, 
comprometendo-nos a dar a destinação fi nal aos produtos recebidos, conforme esta-
belecido na aquisição da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, aprovado 
pelo CAE. 

____________________________, ____ de __________ de _____. 

_________________________________________ 
Representante da Entidade Executora 

________________________________________ 
Representante do Grupo Fornecedor 

 ANEXO VII 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA POR 
AGRICULTOR - DAP / ANO 

Referência CHAMADA PÚBLICA EDITAL Nº 04/19

A (cooperativa / associação) ____________________________, pessoa jurídi-
ca de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº (..............................), com sede na 
(Rua.........................., nº....., Bairro................................., ), CEP (.....................), na 
Cidade de (.......................), Estado de (.................................), neste ato representada 
por seu representante legal, Sr(a) (...........................................), (nacionalidade), por-
tador do Registro Geral nº (................), inscrito no CPF sob nº (.......................), resi-
dente na (Rua....................................), nº........., Bairro......................................., CEP 
(...............), na Cidade de (................................), Estado de (.......................), DECLA-
RA, que se responsabiliza pelo cumprimento da Resolução/CD/FNDE nº 25/2012, do 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, que limita o valor individual de venda do Agricultor 
Familiar em no máximo R$ 20.0000,00 (vinte mi reais), por DAP / ano.

_______________________, _____ de __________ de 2019

_____________________________________
Nome e assinatura do representante legal

_________________________________________

Carimbo com CNPJ

 ANEXO VIII 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADO-
RES MENORES 

Referência CHAMADA PÚBLICA EDITAL Nº 04/19

A (cooperativa / associação) ____________________________ (razão social), ins-
crita no CNPJ sob nº (..............................), com sede na Cidade de,......................, 
Estado....................., à Rua / Av...........................,(endereço completo), CEP 
(.....................), DECLARA para os devidos fi ns e especialmente para o EDITAL DE 
CHAMADA PÚBLICA Nº 04/19 - SME, que não mantém em seu quadro de pessoal, 
trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em 
serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalha-
dores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 
7º da Constituição Federal. 

_______________________, _____ de __________ de 2019

_____________________________________
Nome e assinatura do representante legal

_________________________________________
Carimbo com CNPJ

 ANEXO IX 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MI-
NISTÉRIO DO TRABALHO 

Eu, ___________________________________________ na condição de RE-
PRESENTANTE LEGAL da _________________________________ (razão so-
cial da cooperativa/associação), inscrita no CNPJ sob nº __________________, 
sediada no município de ______________________________, na rua 
____________________________, nº ___________, CEP ________________, inte-
ressada em participar do procedimento de credenciamento estabelecido no Edital de 
credenciamento nº 04/19 declaro, sob as penas da lei, que nos termos do parágrafo 6º, 
do artigo 27, da Lei nº 6544/1989, que a cooperativa/associação, neste ato por mim 
representada, encontra-se em situação regular perante o Ministério do trabalho, no 
que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal.

Poe ser expressão da verdade, fi rmo a presente declaração.

_________________________, __________ de ____________ de 2019

_____________________________________
Nome e assinatura do representante legal

_________________________________________
Carimbo com CNPJ

 ANEXO X 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE OS   GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM 
ENTREGUES SÃO PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES FAMILIARES 
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RELACIONADOS NO PROJETO DE VENDA 

Cooperativa.................., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à 
Rua............,.....,
CEP......, - inscrita no CNPJ sob nº........................... vem, por seu procurador subscrito, 
DECLARAR para os devidos fi ns da Chamada Pública nº 04/19. para aquisição de 
Gêneros Alimentícios através da Agricultura Familiar e do empreendedor Familiar 
Rural, que os produtos indicados no projeto de venda são exclusivamente produzidos 
pela Cooperativa e seus cooperados com DAP física.

............................................. 2019.

........................................................

........................................................
CPF...................................................
Procurador
 

  

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 16 DE OUTUBRO DE 2019 
  Protocolo n°   2019/10/24641  - Assunto : Pedido de Certidão de Inteiro Teor -  Inte-
ressado : 
 Viviane de Campos Valente 

 À CSA 
Solicita, Viviane de Campos Valente, a extração de cópia de inteiro teor do  Processo 
Administrativo nº 2019/10/16401. 
Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b,  in verbs ;
" XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimentos de situações de interesse pessoal;" 

Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à demons-
tração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as cópias 
e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, 
do Decreto Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:

Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto 
Municipal n° 18.050/13.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor do Departamento de Apoio à Escola 
  

 PORTARIA NAED SUL N°29, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019   
 O Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação, do Núcleo de Ação 
Educativa Descentralizada da Região Sul, no uso das atribuições que lhe confere o 
Art. 3º, da Resolução SME/FUMEC n° 04 de 18 de julho de 2007, à vista do Parecer 
da Comissão nomeada pela Portaria Naed Sul nº 18, de 20 de setembro de 2018, con-
forme consta no protocolado n°17/10/28476, 
RESOLVE:
Art. 1º Homologar, para fi ns de credenciamento e autorização de funcionamento, o 
Projeto Pedagógico da escola privada de Educação Infantil ESCOLA DE EDUCA-
ÇÃO INFANTIL SOMAR, CNPJ 01.752.400/0002-05, Filial, situada na Rua Minei-
ros do Tietê, n° 144, Vila Pompeia, CEP 13.050-450, na cidade de Campinas, Estado 
de São Paulo, abrangida pelo Sistema Municipal de Ensino de Campinas.
Art. 2º Após este ato, os responsáveis pela escola fi cam obrigados à elaboração do 
Projeto Pedagógico/2019 em conformidade com o disposto pela Resolução SME n° 
18, de 28 de novembro de 2018.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 AZIZ JULIO SALLES RAMOS 

 Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação 
  

 PORTARIA NAED SUL N°30, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019   
 O Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação, do Núcleo de Ação 
Educativa Descentralizada da Região Sul, no uso das atribuições que lhe confere o 
Art. 6º, da Resolução SME nº 04, de 03 de julho de 2018, considerando o disposto 
pela Resolução CME n° 01, de 11 de junho de 2010 e à vista do Parecer da Comissão 
nomeada pela Portaria Naed Sul nº 19, de 20 de setembro de 2018, conforme consta 
no protocolado n°17/10/28476, 
RESOLVE:
Art. 1º Homologar, conforme Anexo único, o Regimento Escolar Próprio da escola 
privada de Educação Infantil ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOMAR, CNPJ 
01.752.400/0002-05, Filial, situada na Rua Mineiros do Tietê, n° 144, Vila Pompeia, 
CEP 13.050-450, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, abrangida pelo Siste-
ma Municipal de Ensino de Campinas.
Art. 2º O Regimento Escolar terá vigência mínima de quatro anos, e deverá ser ree-
laborado mediante adendos ou alterações regimentais, quando as seguintes situações 
assim o exigirem:
I - aperfeiçoamento do processo educativo e alteração na legislação educacional;
II - modifi cação na tipologia da escola; e
III - alteração de mantenedora e/ou de endereço. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 AZIZ JULIO SALLES RAMOS 

 Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação 
 ANEXO ÚNICO
REGIMENTO ESCOLAR
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOMAR LTDA-ME
TÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO, DOS OBJETIVOS, FAZ FINALIDADES E REGIME DE FUNCIONAMENTO 
 CAPÍTULO I 
DA IDENTIFICAÇÃO  
 Seção I  
 Da Identificação da Mantenedora 
  Art. 1º A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOMAR LTDA ME, UNIDADE II, BERÇÁRIO, entidade 
de direito privado, é mantida pela empresa ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOMAR LTDA ME, CNPJ 
01.752.400.0002-05, fi lial, tendo como sócios proprietários João Alberto Ferreira Mattos CPF 581.076.818-00, RG 
2.896.612-0 e Kelli Regina Mattos de Souza CPF 120.768-088-50, RG 23.874.254-4.  
 Seção II 
 Da Identificação da Instituição 
  Art. 2° A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOMAR LTDA ME - UNIDADE II - BERÇÁRIO, situada na 
Rua Mineiros do Tietê, 144, Vila Pompéia, Campinas-SP, CEP 13050-443, que possui vinculação pedagógica e 
administrativa ao Naed Sul, da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campinas/SP.

Parágrafo único. A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOMAR LTDA ME - BERÇÁRIO, é denominada 
neste Regimento por BERÇÁRIO SOMAR.  
  TÍTULO II   
   DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS    
    Art. 3º O BERÇÁRIO SOMAR, integrado ao Sistema de Ensino Dom Bosco ministra a Educação, inspirando-se 
nos princípios da liberdade, do respeito à pessoa da criança, de fraternidade humana e solidariedade nacional, com 
plena observância dos fi ns da Educação Nacional prevista na legislação de ensino vigente, tem por fi nalidade: 
I - estimular o educando à consciência de si mesmo, de sua própria vida, dos outros, com respeito total às diferenças 
individuais do mundo;
II - respeitar a individualidade, a liberdade e autonomia, não impedindo o desenvolvimento da criança, favorecendo 
ao desabrochar natural, para que ela possa aprender a viver assumindo a própria vida, integrando-se na sociedade.
Art. 4º São objetivos gerais da Escola: 
I - oportunizar condições à criança de uma existência com liberdade, sabedoria e amor; 
II - atender às necessidades próprias da criança, favorecendo o desenvolvimento integral e harmonioso das suas 
potencialidades; 
III - possibilitar a formação de hábitos, habilidades e atitudes que favoreçam um bom ajustamento sócio emocional; 
IV - respeitar as diferenças individuais e o ritmo próprio de cada criança; 
V - despertar na criança o amor e o respeito pelo outro; 
VI - contribuir com o crescimento da criança e a conquista de sua adequada independência; 
VII - oferecer à criança um ambiente adequado onde ela possa agir e desenvolver-se gradativamente; 
VIII - propiciar condições à criança para desenvolver habilidades motoras; 
IX - desenvolver a capacidade de aprendizagem do aluno com vistas à aquisição de conhecimentos e habilidades;
X - integrar Escola-Família-Comunidade, favorecendo o desenvolvimento de aptidões intelectuais, físicas e sociais 
do aluno, por meio de um processo participativo, coerente e responsável; 
XI - colaborar no desenvolvimento de uma consciência ecológica de proteção ambiental e integração ativa do 
homem com o meio ambiente; 
XII - oferecer condições para o desenvolvimento integral da personalidade humana, com ênfase no respeito à 
individualidade, propiciando a todos a chance de aprimorar as próprias tendências e adquirir os conhecimentos 
compatíveis com as necessidades materiais de cada um; 
XIII - proporcionar ao aluno condições para a formação necessárias ao desenvolvimento de suas potencialidades, 
visando a auto realização e o exercício consciente da cidadania.    
    TÍTULO III     
     DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DELIBERATIVA DA ESCOLA      
      CAPÍTULO I        
       DA ESTRUTURA FUNCIONAL       
       Art. 5º A Escola conta com a seguinte organização:
I - Direção Educacional;
II - Equipe Docente;
III - Equipe de Apoio Administrativo;
IV - Equipe de Apoio Financeiro;
V - Equipe de Berçaristas;
VI - Equipe de Serviços Gerais - Limpeza;
VII - Equipe de Serviços Gerais - Cozinha.       
       CAPÍTULO II         
        DAS ATRIBUIÇÕES E RELAÇÕES HIERÁRQUICAS        
 Seção I 
 Direção Educacional 
        Art.6º A Direção Educacional é o núcleo executivo que organiza, controla e supervisiona todas as atividades de-
senvolvidas no âmbito da unidade escolar.
Parágrafo único. A Direção Educacional será exercida por educador habilitado nos termos da legislação vigente.
Art. 7º Cabe a Direção Educacional a elaboração e a aquisição de materiais, organização dos espaços pedagógicos 
e treinamento e orientação da equipe e novos funcionários.
Art. 8ºSão atribuições da Direção Educacional: 
I - dirigir a escola, pedagógica e administrativamente, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, o calen-
dário escolar e as determinações dos organismos superiores de supervisão; 
II - coordenar os trabalhos da escola, no sentido de levá-la a atingir os objetivos propostos; 
III - convocar e participar das reuniões com os docentes; 
IV - coordenar a elaboração, a sistematização, a execução do Projeto Pedagógico da Escola, inclusive do planeja-
mento anual, bem como proporcionar condições para a sua avaliação no transcorrer do ano letivo; 
V - receber, informar, despachar e assinar documentos, encaminhando-os às autoridades competentes; 
VI - presidir reuniões e festividades promovidas pela Escola ou delegar competência para esse fi m; 
VII - realizar a abertura e o encerramento dos livros de registro da Escola;
VIII - responsabilizar-se pela elaboração do calendário escolar; 
IX - defi nir e organizar, juntamente com cada funcionário da Escola, o respectivo horário e/ou escala de trabalho; 
X - rubricar os registros escolares, incluindo os diários de classe dos professores; 
XI - orientar, coordenar e acompanhar a avaliação processual dos alunos; 
XII - orientar e acompanhar os registros e a prática pedagógica dos profi ssionais da Escola;
XIII - acompanhar sistematicamente o processo ensino aprendizagem visando à sua qualidade; 
XIV - assegurar o cumprimento dos dias letivos e das horas-aula estabelecidos; 
XV - zelar pelo cumprimento do plano de ensino de cada docente; 
XVI - orientar os profi ssionais da Escola em relação às suas atribuições;
XVII - atribuir classes e aulas aos professores; 
XVIII - responsabilizar-se pela efetivação dos procedimentos referentes à vida escolar dos alunos;         
 Seção II 
 Equipe Docente 
        Art. 9º A docência deve ser entendida como processo planejado de intervenções diretas e contínuas entre a expe-
riência vivenciada do educando e o saber sistematizado, tendo em vista a apropriação, construção e recriação de 
conhecimento pelos educandos e o compromisso assumido com o conjunto da escola, através da participação em 
ações coletivamente planejadas e avaliadas de acordo com a legislação vigente.
Art. 10. Fazem parte da Equipe Docente, os professores em regência de classe.
Art. 11. São atribuições da Equipe Docente, observando o Art. 13 da LDB, Lei nº9.394/96:
I - planejar adequadamente seu trabalho junto aos alunos no que se refere a objeto, conteúdo, técnicas, linha 
pedagógica e proposta pedagógica;
II - participar da elaboração do Projeto Pedagógico;
III - elaborar e executar a programação referente a regência de classe e atividades afi ns;
IV - participar das reuniões pedagógicas;
V - manter em dia os diários de classe retratando fi elmente as ocorrências e/ou informações prestadas aos pais e à 
Coordenação e Direção Educacional;
VI - ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoá-lo de modo a inteirar-se dos avanços mais recentes 
na sua área de atuação.        
 Seção III 
 Equipe de Apoio Administrativo 
        Art. 12. A equipe de apoio administrativo é constituída por um auxiliar administrativo. 
Art. 13. São atribuições da Equipe de Apoio Administrativo:
I - a consecução das atividades e tarefas relativas ao expediente escolar, 
II - atividades de secretaria em geral, como: controle de documentações de alunos e documentações de funcionários
III - guarda e controle de relatórios de avaliação;
IV - controle da documentação de alunos; 
V - atendimento de pais ou responsáveis pelos alunos, bem como aos membros da Secretaria de Educação;
VI - controle de horário de entrada e saída de colaboradores;
VII - tomar as providências necessárias para a segurança de todos da escola;
VIII - apurar ou mandar apurar irregularidades de que venha a tomar conhecimento;
IX - organizar o horário de todos os colaboradores da escola.        
 Seção IV 
 Equipe de Apoio Financeiro 
        Art. 14. O Financeiro da escola é exercido pelo sócio proprietário junto com o escritório contábil.
Art. 15. São atribuições da Equipe de Apoio Financeiro:
I - superintender e fi scalizar os serviços de Financeiro;
II - ter sob sua guarda os valores e os documentos relativos ao fi nanceiro;
III - controlar e executar as atividades contábeis;
IV - apresentar no fi m do ano fi nanceiro, o balanço dos lucros e perdas;
V - escriturar as folhas de pagamento do pessoal de acordo com os dispositivos legais;
VI - efetuar os pagamentos ordenados pelo Diretor, arquivando os respectivos comprovantes;
VII - supervisionar a aquisição de bens e a contratação de serviços, quanto à vigência e a execução, contribuindo 
para redução dos custos operacionais envolvidos;
VIII - administrar os casos de inadimplência;
IX - receber e contabilizar toda e qualquer espécie de receita havida pelo estabelecimento;
X - manter sob a sua guarda o arquivo e o material do fi nanceiro;
XI - exercer as demais atribuições inerentes à sua função.
Seção V         
 Equipe de Berçaristas  
        Art. 16. A Equipe de Berçaristas é constituída por funcionárias fi xas ou volantes, de acordo com a necessidade da 
faixa etária de cada turma, que passam por treinamento adequado, oferecido pela escola para que desenvolvam sua 
função de acordo com a proposta da mesma. 
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Art.17. São atribuições das Berçaristas:
I - acompanhar os alunos na entrada e na saída da classe e outras dependências da escola, bem como em suas 
imediações, aconselhando e orientando os que estiverem transgredindo o Regimento Escolar;
II - acompanhar e cuidar os alunos nas salas de aula e outros locais, na ausência do docente;
III - atender aos professores nas solicitações de material escolar, em sala de aula, em casos disciplinares ou de 
assistência a alunos;
IV - auxiliar nas atividades de pátio, tomando conta de alunos, evitando que os mesmos briguem entre si ou se 
machuquem;
V - zelar pela saúde, bem-estar, boa alimentação e higiene das crianças, ter atenção na alimentação das crianças e 
não desistir na primeira tentativa; 
VI - brincar com as crianças;
VII - anotar todos os recados recebidos das mães e responsáveis, passando-os aos destinatários;
VIII - anotar diariamente a rotina da criança em seu diário e nunca deixar de comunicar aos pais fatos inesperados 
(diarreia, febre, ferimentos ou mordidas).         
 Seção VI  
 Equipe de Serviços Gerais - Limpeza 
        Art. 18. A equipe de limpeza é responsável por cuidar e preservar os recursos físicos da escola, trabalhando assim 
para manter a higiene do ambiente escolar
Art.19. São atribuições da Equipe de Serviços Gerais - Limpeza:
I - executar os serviços de limpeza e arrumação das dependências que lhe forem atribuídos;
II - manter a limpeza e a ordem nas dependências da escola;
III - auxiliar na preparação dos ambientes para eventos;
IV - cuidado e preservação dos recursos físicos e didáticos, higiene e limpeza nos locais ocupados, atenção e 
resolução dos problemas ou imprevistos que possam surgir no dia-a-dia.        
 Seção VII 
 Equipe de Serviços Gerais - Cozinha 
        Art.20. A Equipe de Serviços de Cozinha é responsável pela limpeza, preparo e higienização de alimentos.
Art. 21. São atribuições da Equipe de Serviços Gerais - Cozinha:
I - higienizar alimentos;
II - auxiliar no preparo das refeições, sobremesas, lanches, etc;
III - executar os demais serviços gerais relacionados às funções, a critério da Direção Educacional.        
        TÍTULO IV          
         DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLA         
         CAPÍTULO I           
          DOS NÍVEIS E MODALIDADES DE EDUCAÇÃO          
          Art. 22.O BERÇÁRIO SOMAR manterá cursos de Educação Infantil, oferecido a crianças de ambos os sexos, em 
condições adequadas de idade, maturidade e normalidade, de 4 meses a 1 ano e 11 meses completados até 31 de 
março do ano corrente.          
          CAPÍTULO II            
           DOS FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS            
           Art. 23. A escola de Educação Infantil Somar, além do objetivo geral e dos previstos na Constituição da República 
Federativa do Brasil, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, nº 9394/96, na Declaração Univer-
sal dos Direitos da Criança e no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem ainda os seguintes objetivos específi cos:
I - criar um ambiente favorável ao desenvolvimento e ao ajustamento social, civil, humano e afetivo;
II - propiciar à criança o desenvolvimento da criatividade, especialmente como elemento de autopreservação; 
III - construir "novas formas de sociabilidade e subjetividade comprometidas com a ludicidade, a sustentabilidade 
do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária socioeconômica, étnico racial, de gênero, regional, 
linguística e religiosa";
IV - estimular a curiosidade, a iniciativa e a independência da criança;
V - promover a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e 
sociocultural da criança.
VI - garantir a indissociabilidade do educar e do cuidar no processo educativo;
VII - contribuir na compreensão da criança como "sujeito histórico e de direitos" com vivências e conhecimentos já 
construídos no ambiente familiar e comunitário, que precisam ser acolhidos e respeitados pela escola;
VIII - possibilitar o diagnóstico oportuno e preventivo das defi ciências do desenvolvimento da criança, orientando 
e encaminhando a profi ssionais especializados;
IX - respeito aos princípios éticos (autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem comum, ao meio 
ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades), políticos (direitos de cidadania, exercício da criati-
vidade e respeito à ordem democrática) e estéticos (sensibilidade, criatividade, ludicidade, liberdade de expressão 
nas diferentes manifestações artísticas e culturais).           
           CAPÍTULO III            
           DA CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO MÍNIMA           
           Art. 24. A escola atenderá seus alunos no seguinte período:
I - período matutino, das 8h às 12h;
II - período vespertino, das 13h às 17h;
III - período integral, das 7h às 18h30min. 
Art. 25. A escola atenderá as crianças em período integral de acordo com a opção dos pais, neste caso, os alunos 
serão atendidos no 2º período com as adequações necessárias para o atendimento do estágio de desenvolvimento 
em que se encontra a criança (com turmas na mesma faixa etária).
Art. 26. O Berçário Somar elaborará anualmente o seu Calendário Escolar, integrando o ao Projeto Pedagógico da 
Escola, baseado na legislação vigente e submetido à homologação do órgão competente, devendo conter:
I - no mínimo duzentos dias e oitocentas horas de efetivo trabalho escolar;
II - período de férias e de recesso escolar;
III - feriados;
IV - reuniões pedagógicas e de familiares e mestres;
V - período de elaboração e/ou reformulação do Projeto da Escola;
VI - período de planejamento geral e avaliação institucional;
VII - atividades sócio culturais.
§1° O Calendário Escolar é fi xado pela Diretora, em consonância com a legislação vigente, apresentando ao órgão 
próprio do Sistema de Ensino e divulgado à comunidade escolar.
§ 2° O dia letivo compreende às atividades didático-pedagógicas desenvolvidas.
Art. 27. O período de férias escolares coincide com o recesso escolar e período de férias dos docentes, sendo:           
           I - trinta dias de recesso no mês de janeiro;
II - trinta dias de férias no mês de julho.
Art. 28. Os alunos de período integral podem frequentar a escola nos meses de janeiro e julho sem atividades 
pedagógicas e são cuidados pelas berçaristas.
Art. 29. Para os alunos de meio período, a escola oferece o "Curso de Férias" durante os meses de janeiro e julho, 
correspondendo ao período de férias e recesso de professores. 
Parágrafo único. Este é um serviço à parte da mensalidade, dessa forma, será cobrada uma taxa extra, com valor 
estipulado pela escola, sendo que só poderão participar da escola de férias os pais que estiverem em dia com suas 
mensalidades.           
           CAPÍTULO IV             
            DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR            
            Art. 30. O currículo, signifi cando toda ação educativa da escola que envolve o conjunto de decisões e ações volta-
das para consecução dos objetivos educacionais, abrangerá os seguintes campos de conhecimento:
I - O eu, o outro e o nós;
II - Corpo, gestos e movimentos;
III - Traços, sons, cores e formas;
IV - Oralidade e escrita;
V - Espaços, tempo, quantidades, relações e transformações.
Parágrafo único. O currículo educacional, concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experi-
ências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 
científi co e tecnológico, promoverá o desenvolvimento integral das crianças.
Art. 31. O currículo da Escola terá como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências 
que: 
I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, 
corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos 
da criança; 
II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio de vários gêneros e formas 
de expressão: gestual, verbal, plástica, musical; 
III - ampliem a confi ança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas;             
            IV - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de 
referência e de identidades no reconhecimento da diversidade;
V - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento e o conhecimento das crianças em relação ao mundo 
físico e social, ao tempo e à natureza.
CAPÍTULO V             
             DA AVALIAÇÃO               
              Art. 32. A avaliação da trajetória educacional da criança será elaborada semestralmente.
Art. 33. A verifi cação do rendimento escolar compreende a avaliação do aproveitamento e a apuração da assidui-
dade do aluno e deve acompanhar o crescimento do educando como um todo, nas dimensões cognitiva, afetiva e 
psicomotora.
Art. 34. Os relatórios semestrais serão adotados para todas as crianças da Educação Infantil como forma de registro 
individual de avaliação da trajetória educacional e deverão: 
I - ser redigidos na forma narrativa, pelos professores; 

II - articularem-se entre si, de modo que cada novo relatório considere e dialogue com o(s) anterior(es), revelando 
a trajetória educacional da criança como processo contínuo;
III - explicitar as vivências da criança na relação com as diretrizes curriculares da educação municipal e com o 
planejamento dinâmico e fl exível, que dá materialidade ao currículo desenvolvido com a criança; 
IV - considerar os planejamentos e replanejamentos elaborados pelos educadores;
V - compor subsídios para a elaboração e avaliação do Projeto Pedagógico.              
              CAPÍTULO VI               
              DA MATRÍCULA E TRANSFERÊNCIA DOS ALUNOS              
              Art. 35. A matrícula será efetuada mediante requerimento do pai ou responsável, no início ou decorrer do ano 
letivo.
Art. 36. A matrícula é o ato formal que vincula o aluno à Escola.
Art. 37. No ato da matrícula: o pai ou o responsável pela criança deve ser informado e estar de acordo sobre o 
funcionamento da Escola e de sua organização, conforme o Projeto Pedagógico, o Regimento Escolar e os demais 
regulamentos escolares.
Art. 38. No ato da matrícula, ou rematrícula o pai ou responsável pelo aluno deverá apresentar:
I - cópia da Certidão de nascimento ou RG da criança;
II - cópia da Carteira de vacinação atualizada;
III - cópia da carteira de convênio médico;
IV - cópia de comprovante de residência;
V - uma foto 3X4 da criança;
VI - documentos do responsável pela criança (CPF e RG);
VII - preenchimento da fi cha de saúde;
VIII - preenchimento da fi cha cadastral do aluno;
IX - preenchimento do contrato de serviços educacionais.
Art. 39. Caso o interessado não possua os documentos necessários para a matrícula, a Direção da Escola deve 
orientá-lo a buscar as instâncias competentes para as devidas providências.
Art. 40. A concordância expressa do pai ou responsável com os termos deste Regimento Escolar será condições 
para efetivação da matrícula.
Art. 41. Só será renovada a matrícula para o ano seguinte caso não conte nenhum débito com a escola.              
              Art. 42. No caso de transferência durante o ano letivo, o registro individual de avaliação da trajetória educacional 
deverá ser elaborado para a criança que frequentou, no mínimo, dois terços do período em que a transferência se 
efetivou. 
Art. 43. A documentação de transferência, para as crianças na faixa etária de escolarização obrigatória, compre-
ende: 
I - solicitação de transferência: documento preenchido e assinado pelo responsável legal e arquivado no prontuário 
da criança; 
II - declaração de vaga: documento que o responsável legal traz da Unidade Educacional que receberá a matrícula 
e deverá ser arquivada junto com a solicitação de transferência, no prontuário da criança;              
              III - declaração de transferência: documento assinado pelo Diretor da Unidade Educacional e deverá ser entregue 
ao responsável legal que solicitou transferência.
Parágrafo único. Nos casos em que o responsável legal não apresentar declaração de vaga da escola de destino, 
este deverá assinar, na declaração de transferência, o termo de ciência sobre a necessidade de matrícula imediata 
em outra escola.              
              CAPITULO VII                
               DA FREQUÊNCIA DOS ALUNOS               
               Art. 44. O registro de frequência das crianças dar-se-á diariamente.
Art. 45. O registro diário da frequência da criança deverá ser inserido no Sistema Eletrônico da SME, nos termos 
de Resolução própria.
Art. 46. Solicitar atestado médico para justifi car a falta do aluno.               
               CAPÍTULO VIII                 
                DA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES                
                Art. 47. A escola expedirá o histórico escolar da educação infantil, de acordo com a Resolução CME nº 01/2016 
e CME nº 01/2017.
Art. 48. A escola expedirá também, declaração de quitação de débitos, comparecimento às reuniões de pais, bem 
como todas as declarações necessárias para o bom andamento da vida escolar da criança.                
                CAPÍTULO IX                  
                 DOS DIREITOS E DEVERES                 
 Seção I 
 Dos Direitos e Deveres do Diretor Educacional 
                 Art. 49. São deveres do Diretor Educacional:
I - representar a escola junto à comunidade, criando condições para maior integração escola - comunidade; 
II - representar a Escola em juízo e perante as autoridades federais, estaduais e municipais; 
III - cumprir e fazer cumprir as normas didáticas, pedagógicas e administrativas da Escola, bem como o disposto 
no presente Regimento; 
IV - manter atualizada a documentação da Escola; 
V - promover o contínuo aperfeiçoamento dos recursos físicos, materiais e humanos da Escola; 
VI - encaminhar proposta de admissão e demissão do pessoal componente da Equipe Escolar à Mantenedora, nos 
termos da legislação vigente; 
VII - aplicar as penalidades previstas pela legislação específi ca - Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;
VIII - comunicar às autoridades competentes a ocorrência de doenças infectocontagiosas na escola; 
IX - tomar medidas de emergência em situações não previstas; 
X - dar solução ou encaminhamento aos casos omissos e aqui não previstos a quem de competência técnica, 
administrativa ou institucional;
XI - registrar e manter atualizados os dados relativos à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos funcionários 
da Escola; 
XII - responsabilizar-se pela aplicação das ações disciplinares, previstas por este Regimento Escolar;
XIII - acionar serviços de proteção à criança e ao adolescente, sempre que houver necessidade de encaminhamento; 
XIV - garantir espaços e tempos para que a criança viva plenamente sua infância; 
XV - responsabilizar-se pela gestão das informações na Escola; 
XVI - divulgar à comunidade os períodos de matrícula e dos demais atos escolares; 
XVII - autorizar e acompanhar os estagiários e os pesquisadores das instituições de ensino em relação às atividades 
a serem desenvolvidas na Escola; 
XVIII - promover grupos de estudos e de trabalho com o objetivo de propor alternativas para melhor atender aos 
problemas de natureza pedagógica e administrativa e para o aperfeiçoamento da práxis pedagógica dos profi ssio-
nais da Escola, incentivando a qualifi cação permanente dos profi ssionais da Escola; 
XIX - observar a pontualidade e assiduidade quanto ao seu horário de trabalho; 
XX - manter atualizados os prontuários dos alunos.                 
                 Art. 50. São direitos da Direção Educacional:
I - exercer profi ssionalmente suas atividades, tendo parâmetro as normas didáticas e pedagógicas gerais;
II - usufruir do disposto na legislação trabalhista vigente - CLT.                 
 Seção II 
 Dos Direitos e Deveres dos Aluno 
                 Art. 51. A criança goza de todos os direitos fundamentais inerentes a pessoa humana, sem prejuízo de proteção 
integral de que trata o ECA, assegurando-lhe, por lei e outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fi m 
de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade
Art. 52. São direitos dos Alunos:
I - ser respeitado e valorizado em sua individualidade sem comparações ou preferências;
II - ser orientado em suas difi culdades; 
III - usufruir de ambiente que possibilite o aprendizado;
IV - ter asseguradas as condições necessárias ao desenvolvimento de suas potencialidades na perspectiva social 
e individual; 
V - ter respeitada a sua história de vida e as características sociais e históricas da comunidade em que vive; 
VI - ser avaliado de forma coerente com a proposta pedagógica da Escola.                 
 Seção III 
 Dos Direitos e Deveres dos Pais 
                 Art. 53. O direito e dever de educação dos fi lhos compreende a capacidade de intervenção dos pais e responsáveis 
no exercício dos direitos e a responsabilidade no cumprimento dos deveres dos seus educandos na escola e para 
a comunidade educativa.
Art. 54. São deveres dos pais e responsáveis:
I - colaborar com o processo de ensino-aprendizagem dos seus fi lhos, articulando a educação da família com o 
trabalho escolar;
II - cooperar com todos os elementos da comunidade educativa no desenvolvimento de uma cultura de cidadania, 
valorizando a promoção de regras de convivência na escola.
Art. 55. São direitos dos pais e responsáveis:
I - conhecer o regulamento interno;
II - conhecer as normas e horários de funcionamento de todos os serviços da escola;
III - ser ouvido, em todos os assuntos que lhe digam respeito, pelos docentes, diretores de turmas e órgãos de 
administração e gestão da escola;                 
                 IV - conhecer o programa e objetivos essenciais da unidade Escolar e processos e critérios de avaliação conforme 
faixa etária e nível de ensino frequentado por seu(a) fi lho;
V - comparecer na escola por sua iniciativa e quando tal for solicitado.
 Seção IV  
 Dos Direitos e Deveres dos Docentes 
Art. 56. São deveres dos Docentes
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I - zelar pelo bom nome da escola dentro e fora dela;
II - ser pontual no comprimento do horário escolar;
III - manter permanentemente contato com pais de alunos juntamente com a direção;
IV - conhecer e respeitar as leis e as normas da escola;
V - avisar, com antecedência, a Direção Educacional, quando não puder cumprir seu horário de trabalho;
VI - evitar atrasos;
VII - assinar todos os dias o livro ponto;
VIII - zelar pelos pertences e estrutura da escola;                 
                 IX - presentar-se devidamente uniformizado fornecido pela escola;
X - levar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula;
XI - perceber a necessidade de estar sempre atualizado com relação às questões pedagógicas referentes ao processo 
ensino/aprendizagem;
XII - buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas, aumentando o interesse dos alunos;
XIII - participar de grupos de estudos, oferecidos pela instituição, dentro do horário da jornada de trabalho ou 
fora dele, em que serão aperfeiçoados e ampliados os conhecimentos, o que contribuirá signifi cativamente para o 
crescimento como pessoa e profi ssional;
XIV - participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou não;                 
                 XV - preocupar-se com a formação do aluno como um cidadão.                 
                 Art. 57. São direitos dos Docentes:
I - opinar sobre programas escolares;
II - utilizar dos recursos pedagógicos auxiliares disponíveis na Escola;
III - requisitar os materiais didáticos necessários às suas atividades.                 
 Seção V  
 Dos Direitos e Deveres da Equipe de Apoio Administrativo 
                 Art. 58. São deveres da Equipe de Apoio Administrativo:
I - encaminhar para autorização da Equipe Financeira a aplicação de verbas; 
II - cumprir e fazer cumprir as determinações das autoridades escolares.
Art. 59. São direitos da Equipe de Apoio Administrativo, o disposto na legislação trabalhista vigente - CLT.
Seção VI
Dos Direitos e Deveres da Equipe de Apoio Financeiro
Art. 60. São deveres da Equipe de Apoio Financeiro, além das atribuições previstas no Art. 15:
I - autorizar a aplicação de verbas mediante análise das solicitações encaminhadas pela Direção Educacional e pela 
Equipe de Apoio Administrativo; 
II - cumprir e fazer cumprir as determinações das autoridades escolares.
Art. 61. São direitos da Equipe de Apoio Financeiro, o disposto na legislação trabalhista vigente - CLT.                 
 Seção VII 
 Dos Direitos e Deveres das Berçaristas 
                 Art. 62. São deveres das Berçaristas:
I - tomar providencias necessárias dentro da sua área de competência à regras de boa convivência, de modo a 
assegurar o normal funcionamento da vida escolar;
II - deixar o diretor ciente sobre todas as difi culdades encontradas no trabalho de suas crianças;
III - assistir aos alunos que adoeçam ou sofram acidentes, encaminhando -os para a direção;
IV - colaborar na organização de solenidades ou festas escolares;
V - verifi car as condições de asseio e utilização das salas de aulas e outros locais, comunicando ao diretor as irre-
gularidades e/ou problemas existentes;
VI - executar demais serviços relacionados as suas funções;
VII - tratar com cortesia, funcionários, familiares e alunos;
VIII - tomar conhecimento do local ou motivo causador de acidentes, para que a Escola tenha condições de co-
municar o ocorrido aos pais;
IX- tratar o aluno com respeito, sempre explicando os motivos quando tiver que chamar sua atenção;
X - comunicar qualquer fato para a Direção Educacional e anotar no livro de ocorrências;
XI - assinar diariamente e corretamente o livro ponto;
XII - cumprir todas as normas e procedimentos desse regimento;                 
                 XIII - executar os demais serviços gerais relacionados às funções, a critério da Direção Educacional;
XIV - zelar pelo bom nome da escola dentro e fora dela;
XV - ser pontual no cumprimento do horário de trabalho;
XVI - conhecer e respeitar as leis e as normas da escola; 
XVII - avisar, com antecedência, a Direção Educacional, quando não puder cumprir seu horário de trabalho;
XVIII - evitar atrasos;
XIX - apresentar-se devidamente uniformizado com o uniforme fornecido pela escola;
XX - zelar pelos pertences e estrutura da escola.
Art. 63. São direitos das Berçaristas, o disposto na legislação trabalhista vigente - CLT.                 
 Seção VIII 
 Direitos e Deveres da Equipe de Serviços Gerais - Cozinha 
                 Art. 64. São deveres da Equipe de Serviços gerais:
I - preparar lista de compra de alimentos, auxiliando na seleção de verduras, carnes, peixes e cereais para prepa-
ração do alimento;
II - manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo a coleta e a lavagem dos pratos e talheres.
Art. 65. São direitos da Equipe de Serviços Gerais - Cozinha, aqueles dispostos na legislação trabalhista vigente 
- CLT.
Seção IX 
Dos Direitos e Deveres da Equipe de Serviços Gerais - Limpeza
Art. 66. São deveres da Equipe de Serviços Gerais:
I - zelar pela conservação do prédio, de suas dependências internas e externas e do mobiliário em geral;
II - estar atento à segurança dos portões, portas, janelas e vitrais, dando conhecimento ao Diretor de qualquer 
irregularidade;
III - verifi car o uso de iluminação e água, bem como os equipamentos da escola, evitando mau uso ou desperdício;
IV - executar os demais serviços gerais relacionados às funções, a critério da Direção Educacional.
V - assinar diariamente e corretamente o livro ponto;
VI - cumprir todas as normas e procedimentos desse regimento.
VII - zelar pelo bom nome da escola dentro e fora dela;
VIII - ser pontual no cumprimento do horário de trabalho;
IX - conhecer e respeitar as leis e as normas da escola;                  
                 X - avisar, com antecedência, a Direção Educacional, quando não puder cumprir seu horário de trabalho;
XI - evitar atrasos;
XII - apresentar-se devidamente uniformizado com o uniforme fornecido pela escola;
XIII - zelar pelos pertences e estrutura da escola.
Art. 67. São direitos da Equipe de Serviços Gerais - Limpeza, aqueles dispostos na legislação trabalhista vigente 
- CLT.                 
                 TÍTULO IV                   
                  DO PLANEJAMENTO E DO PROJETO PEDAGÓGICO                   
                  Art. 68. O projeto pedagógico é o plano orientador das ações da instituição e defi ne as metas que se pretende para 
a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nela são educadas e cuidadas.
Art. 69. O planejamento de sala dos docentes são elaborados em consonância com o projeto pedagógico da Uni-
dade Escolar, contemplando os itens indicados em Resolução específi ca da Secretaria Municipal de Educação. 
Parágrafo único. O Projeto Pedagógico fi cará à disposição de toda a comunidade escolar.
Art. 70. A avaliação do trabalho pedagógico e do desenvolvimento das crianças será contínua e garantirá: 
I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano; 
II - a realização de múltiplos registros; 
III - a continuidade do processo ensino aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes 
momentos de transição vividos pela criança.
Art. 71. O planejamento será desenvolvido no início de cada semestre, pela equipe docente adaptando e aprofun-
dando por cada um dos profi ssionais de acordo com a faixa etária.
Art. 72. A escola complementará seu planejamento semestral com reuniões semanais de 45 minutos, com o intuito 
de reunir a equipe gestora e a equipe docente para a discussão, análise e proposição de soluções que possam atender 
as necessidade educacionais coletivas apresentadas periodicamente.
Art. 73. As reuniões pedagógicas tem como objetivo principal promover a troca de experiências profi ssionais, 
possibilitando assim a refl exão sobre a prática docente par que seja viável e se torne concreto o aperfeiçoamento 
individual e coletivo dos educadores.
Art. 74. A escola proporciona aos docentes Cursos de Formação Continuada do sistema Dom Bosco, com objetivo 
de desenvolver habilidades para melhorar o processo de ensino-aprendizagem que ocorre dentro da escola no dia 
a dia.
Art. 75. O BERÇÁRIO SOMAR buscará o estabelecimento de uma relação ativa entre a criança e o objeto do 
conhecimento, desenvolvendo, assim, a capacidade de relacionar o aprendido com o observado, consubstanciada 
na metodologia sócio interacionista.                  
                  TÍTULO V                   
                  DISPOSIÇÕES FINAIS                  
                  Art. 76. Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe Gestora da Unidade Educacional.
Art. 77. O presente regimento fi ca a disposição de professores, pais e comunidade para conhecimento.
Art. 78. O presente regimento entre em vigor após a publicação no Diário Ofi cial do Município.
Art. 79. O presente regimento tem validade mínima de 4 anos.
Art. 80. Sempre que houver necessidade de alteração, o Regimento entrará em vigor no ano seguinte à publicação.                  
                   
  

 CONVOCAÇÃO DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019 
 CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 

 A Diretoria Executiva convoca os membros do Conselho das Escolas Municipais de 
Campinas, titulares e suplentes, a comparecerem em reunião ordinária deste conselho.
Sugestão de Pautas:
1. Elaboração do Curso de formação para conselheiros escolares.
2. Escolas cívico militares
3. Fechamento de salas da EJA
Dia: 19 de outubro de 2019
Horário: 8h às 11h
Local: Ceprocamp - Avenida 20 de Novembro, 145 - Centro/SP 

 ERIKA MAYUMI CÂNDIDO 
 Presidente - Gestão 2018/2020 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - 
FUMEC 

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 Acha-se aberto na  Fundação Municipal para Educação Comunitária,  com Instru-
mento 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   -  ”053  /2019  ”. 
 Processo Administrativo  nº  FUMEC.2019.00000029-37 
 OBJETO:  Aquisição de Solução Completa de  TARIFAÇÃO TELEFÔNICA  para 
02 (Duas) Centrais PABX e 100 (Cem) Ramais, Incluindo Software Tarifador Tele-
fônico por Tempo Indeterminado, Licenças de Softwares Auxiliares por Tempo Inde-
terminado, Hardware Completo Associado, Serviços de Implantação e Garantia Total 
pelo Período de 12 (Doze) Meses, conforme condições e especifi cações constantes do  
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.  
 DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 
24/10/2019 
 DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/11/2019- 09:00 Hs. 
 OFERTA DE COMPRA- OC N° 824402801002019OC00068 
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, 16 de outubro de 2019 
 JULIO KATSUHIKO YOSHINO 

 Gestor Público Adm. e Financeiro FUMEC/CEPROCAMP da FUMEC 

 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 ATA DA REUNIÃO Nº 106 DO CONSELHO DIRETOR DO 
FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESPORTO AMADOR   

 Ao décimo quinto dia do mês de Outubro de 2019 às 09:00 horas, realizou-se a 106ª 
reunião do Conselho Diretor do Fundo de Assistência ao Desporto Amador - FADA, 
na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conforme convocação prévia 
para discutir e deliberar a seguinte pauta:

-Aprovação das despesas para realização do evento "Taça das Favelas"

Estiveram presentes os senhores: Dario Jorge Giolo Saadi, presidindo a reunião, José 
Abrahão Junior, Eduardo Roberto Antonelli de Moraes, João Leopoldino Rodrigues, 
Fábio Reis Peruzza, Benedito Aparecido Padilha e Israel Blazutti, secretariando a reu-
nião.

O presidente deu início a reunião agradecendo a presença de todos e em seguida fez 
uma breve relato sobre a fi nalidade do evento, que consiste na realização de um cam-
peonato de futebol na categoria masculina para jovens entre 13 e 17 anos e na catego-
ria feminina sem limite de idade, moradores de diversas comunidades do Município. 
O evento é uma parceria entre a Prefeitura, CUFA - Central Única das Favelas de 
Campinas e EPTV, que transmitirá ao vivo a fi nal masculina no dia 14 de Novembro 
no estádio Moisés Lucarelli.

Para a realização, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer através do Fundo de 
Assistência ao Desporto Amador, custeará as despesas com lanches, arbitragem, pre-
miação, material esportivo e ambulância para todos os jogos, ao custo total de R$ 
45.622,20 (quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte centavos). 
As contratações ocorrerão de forma individual e estão sendo realizadas através dos 
seguintes processos:

- Ambulância - processo: PMC.2019.00042837-44;
- Arbitragem - processo: PMC.2019.00042862-55;
- Premiação - processo: PMC.2019.00042871-46;
- Material Esportivo - processo: PMC.2019.00042879-01;
- Kit lanche - processo: PMC.2019.00042870-65.

Após as explicações passadas pelo presidente, foi aprovada por unanimidade a despe-
sa total para realização do evento com recursos do Fundo de Assistência ao Desporto 
Amador. Nada mais havendo, o Sr. Dario Saadi deu por encerrada a reunião da qual 
eu, Israel Blazutti, lavrei a presente ATA.
 

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 DÁRIO JORGE GIOLO SAADI 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS - JRT 

 DECISÃO - SESSÃO DE 16/10/2019 DA 1ª CÂMARA - 
REPUBLICAÇÃO   

  Republicação, por incorreção no texto publicado em 16/10/2019, folha 06: 

 PROTOCOLO 2016/10/19868
Interessado(a): SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEA-
MENTO S/A - SANASA
Advogado(a):   Wladimir Correia de Mello  - OAB/SP 111.594 
Tributo/Assunto:  IPTU e Taxas - Cancelamento de Débitos 
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Recurso de Ofício:  Departamento de Receitas Imobiliárias 
Relator(a):  José Renato Camilotti
 Ementa:  RECURSO DE OFÍCIO - IPTU E TAXAS - CANCELAMENTO DE DÉ-
BITOS
 Decisão:  Após a leitura dos respectivos relatório e voto, por unanimidade - registran-
do-se a declaração de impedimento de voto (art. 56, VIII, da Lei Municipal 8.129/1994 
cc art. 14, VI, do Decreto Municipal 11.992/1995) do Sr. Julgador Flávio Donatti Fi-
lho - o recurso ofi cial foi conhecido. No mérito, igualmente por unanimidade: i) em 
relação ao pedido de cancelamento de débitos tributários do imóvel objeto da  Matrí-
cula 226.427  do 3º Cartório de Registro de Imóveis - Campinas, código cartográfi co 
 3443.32.62.0383.00000 , negado provimento ao recurso, mantendo intocada a decisão 
recorrida que cancelou os débitos em função do reconhecimento da isenção desde o 
exercício fi scal de 1988, ocasião do primeiro registro cronológico de débitos constan-
tes na administração tributária municipal; ii) em relação ao pedido de cancelamento de 
débitos tributários do imóvel objeto da  Matrícula 226.428  do 3º Cartório de Registro 
de Imóveis - Campinas, código cartográfi co  3443.32.62.0035.00000 , ante a dissonân-
cia de informações, convertido o julgamento em diligência, determinando-se a coleta 
de informações que permitam identifi car perfeitamente qual o objeto do pedido de 
cancelamento de débitos originalmente feito pela recorrida, devendo ser carreando 
aos autos: (ii.1) o endereço completo do imóvel objeto do pedido de cancelamento de 
débitos, com nome, número e bairro do logradouro público em que se situa; (ii.2) a 
respectiva matrícula do imóvel, extraída do competente Cartório de Registro de Imó-
veis; (ii.3) o correto código cartográfi co do imóvel. 
 

 LUIS FERNANDO GOMES TOJAL MATTOSO 
 Presidente da Junta de Recursos Tributários 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - DCCA 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 
 Expediente despachado pelo Sr. Diretor 

  Protocolo: 2017/10/30930 
 Interessado: PRI Empreendimentos Imobiliários Ltda 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º, da Lei Municipal 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, INDEFIRO 
o pedido para assegurar o direito de adesão à Lei Municipal 15.461/2017 (REFIS), 
para pagamento dos débitos relativos ao imóvel 3414.44.65.0002.01001, tendo em 
vista que o mesmo não se enquadra no artigo 15 da Lei 15.461/2017, onde foram 
previstos os casos que necessitavam da protocolização de pedido específi co para fi ns 
de pagamento à vista ou de parcelamento dentro do prazo previsto no art. 22 da Lei 
15.461/2017.

 Protocolo: 2017/10/30931 
 Interessado: Firmino Costa Comercial e Adm. Ltda 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Pro-
gramação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, fi ca 
prejudicada a análise da solicitação de pagamento dos débitos relativos ao imóvel 
3414.44.97.0830.01001, com as benesses da Lei Municipal 15.461/2017 (REFIS), 
tendo em vista que os débitos já foram extintos pelo pagamento, ocasionando a perda 
do objeto requerido, nos termos do artigo 85 da Lei Municipal nº 13.104/2007.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 MARCOS ALEXIO PASSOS DE ALMEIDA 

 Diretor do Departamento de Cobrança e Controle de Arrecadação 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
  ProtocoloSEI:PMC.2019.00040922-13 
 Interessado:OSEIAS DE CAMPOS 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  DEFIRO o 
pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de  412,0214   UFIC’s , pro-
cedente dos pagamentos das parcelas 01/11 a 11/11 do carnê de IPTU/Taxas 2018 
- emissão maio (cancelado por recálculo), do imóvel 3343.23.57.0389.01001, não 
computado na apuração do montante devido na reemissão do lançamento realizado 
em junho/2018, relativo ao mesmo imóvel, nos moldes do artigo 56 da Lei Municipal 
13.104/2007. Caso após a efetivação do procedimento, ainda restar crédito a favor do 
contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar o processo ao De-
partamento de Receitas Imobiliárias-SMF para determinar o aproveitamento de ofício 
em lançamentos futuros do mesmo imóvel, conforme previsto no artigo 55 da Lei 
Municipal 13.104/2007.

 ProtocoloSEI:PMC.2019.00041526-40 
 Interessado:ISABEL CRISTINA ANTONICELLI 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  DEFIRO o 
pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de 41,2569  UFIC’s , proce-
dente dos pagamentos das parcelas 07 e 08 do carnê de IPTU/Taxas 2019 - emissão 
janeiro (cancelado por recálculo), do imóvel 3433.31.94.0319.01001, não computado 
na apuração do montante devido na reemissão do lançamento realizado em agosto do 
mesmo exercício, relativo ao mesmo imóvel, nos moldes do artigo 56 da Lei Munici-
pal 13.104/2007. Caso após a efetivação do procedimento, ainda restar crédito a favor 
do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar o processo ao 
Departamento de Receitas Imobiliárias-SMF para determinar o aproveitamento de ofí-
cio em lançamentos futuros do mesmo imóvel, conforme previsto no artigo 55 da Lei 
Municipal 13.104/2007.

 ProtocoloSEI:PMC.2019.00042196-55 
 Interessado:JOSE LUCAS SOUSA OLIVEIRA 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  DEFIRO o 
pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de  95,1562   UFIC’s , proce-
dente dos pagamentos das parcelas 08 e 09 do carnê de IPTU/Taxas 2019 - emissão 
janeiro (cancelado por recálculo), do imóvel 3431.33.23.0020.01001, não computado 
na apuração do montante devido na reemissão do lançamento realizado em agosto, 
relativo ao mesmo imóvel, nos moldes do artigo 56 da Lei Municipal 13.104/2007. 

Caso após a efetivação do procedimento, ainda restar crédito a favor do contribuinte, 
fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar o processo ao Departamento 
de Receitas Imobiliárias-SMF para determinar o aproveitamento de ofício em lança-
mentos futuros do mesmo imóvel, conforme previsto no artigo 55 da Lei Municipal 
13.104/2007.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 LUCAS SILVA CUNHA 

 COORDENADOR DO CSACPT. 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00038573-05 
 Interessado(a): ENIO GERDAL ANDREOLI 
 Código Cartográfico: 3421.22.41.0031.01021 

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, alínea 'a', da 
Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 
69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 c.c. o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução 
Normativa n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  INDEFIRO O PE-
DIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , posto que restou 
comprovado, através da análise de dados do Cadastro Imobiliário da Municipalidade, 
acostados aos presentes autos, que o(a) Interessado(a) e/ou Cônjuge possui(em) outro 
bem imóvel em seu patrimônio, além daquele que é objeto do presente pedido de 
isenção.
 

 Campinas, 17 de setembro de 2019 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00007176-00 
 Interessado: RR ADMINISTRACAO DE BENS EIRELI 
 Código Cartográfico: 3162.41.15.0380.01001 

Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atenden-
do às disposição do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 
82 da Lei nº 13.104/07 e IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, 
 deixo de conhecer  do pedido de impugnação de lançamento de IPTU e Taxas para 
o imóvel acima identifi cado, pois foi protocolizado por pessoa não legitimada para 
o pleito e mesmo após regularmente notifi cado a apresentar os documentos que o 
legitimassem quedou-se inerte ou não atendeu a notifi cação de maneira a sanar o vício 
processual,nos termos do art. 83 inciso II da lei 13.104/07 c/c art. 1º da lei 14.951/14, 
fi cando  o requerente, desde já, intimado para, querendo, pedir reconsideração  da 
decisão, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamentos do não conhe-
cimento, no prazo de até 30 dias, de acordo com as disposições do parágrafo único do 
art. 83 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - Diretor de Departamento DRI - matric. 128.849-0 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00036617-45 
 Interessado: MARIA CRISTINA DA ROCHA TORRES 
 Código Cartográfico: 3414.53.54.0001.02092 

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , para o exercício de  2020  e 
subsequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei 
Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo 
o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). 
A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o 
imóvel.
 

 Campinas, 17 de setembro de 2019 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO  
 Protocolo: 2016/03/05220 
 Interessado: YKS Luza Participações e Empreendimentos Ltda.  
  Cartográfico: 3423.12.15.0521.01001 
 Assunto: Impugnação de lançamentos de IPTU/Taxa de Lixo 2016 
 Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do pre-
sente processo e atendendo as disposições dos artigos 68, combinado com os artigos 4º 
e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro   o pedido de impugnação 
dos lançamentos de IPTU e da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo, re-
ferente ao exercício de 2016 (emissão 01/2016),  relativo ao imóvel de cartográfi co  nº 
3423.12.15.0521  .01001  ,  tendo em vista que a demolição foi efetivamente identifi cada 
no ano de 2016, sendo devida a alteração cadastral a partir do exercício de 2017, nos 
termos do § 1º do Artigo 20, da Lei Municipal nº 11.111/2001 (e alterações), conforme 
fotos juntadas às fl s. 20 a 22 e que já foi providenciada a alteração de imóvel predial 
para territorial a partir de 2017, sendo mantidos os lançamentos impugnados por esta-
rem constituídos de acordo com a Lei Municipal nº 11.111/2001 (e alterações) e com 
a Lei Municipal nº 6355/1990. 
  Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07. 

 Campinas, 25 de setembro de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0  
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 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
 
 Protocolo: 2016/03/05291 
 Interessado: Orozimbo Goulart de Souza 
 Código Cartográfico: 3412.54.27.0452.01001 
 Assunto: Impugnação do lançamento de IPTU 2016 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  deixo de 
conhecer  do pedido de impugnação do lançamento de IPTU, relativo ao exercício 
de 2016, do imóvel de cartográfi co  nº 3412.54.27.0452.01001 , tendo em vista que o 
interessado não apresentou os motivos de fato e de direito que o levaram a impugnar 
o lançamento, nos termos do artigo 83, inciso VI, da Lei Municipal nº 13.104/2007.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07. 
Fica o requerente  notificado para, querendo, pedir reconsideração  da decisão de 
não conhecimento do pedido, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fun-
damentos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em face das disposições do 
parágrafo único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07. 

 Protocolo: 2016/03/05292 
 Interessado: Orozimbo Goulart de Souza 
 Código Cartográfico: 3414.24.37.0135.01001 
 Assunto: Impugnação do lançamento de IPTU 2016 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  deixo de 
conhecer  do pedido de impugnação do lançamento de IPTU, relativo ao exercício 
de 2016, do imóvel de cartográfi co  nº 3414.24.37.0135.01001 , tendo em vista que o 
interessado não apresentou os motivos de fato e de direito que o levaram a impugnar 
o lançamento, nos termos do artigo 83, inciso VI, da Lei Municipal nº 13.104/2007.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07. 
Fica o requerente  notificado para, querendo, pedir reconsideração  da decisão de 
não conhecimento do pedido, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fun-
damentos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em face das disposições do 
parágrafo único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07. 
 

 Campinas, 30 de setembro de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

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

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO 

E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
 
 Protocolos: 2014/03/03224  
  Interessada: Elisangela Guimarães de Lima  
  Cartográfico: 3433.21.68.0474.01001 
 Assunto: Revisão de Lançamento - IPTU/Taxas 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo às disposições do art. 68, combinado com 
o art. 4º, e dos arts. 68, 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/07, e arts. 2º, inciso II e 
3º da IN DRI/SMF nº 003/2017,  DEFIRO  o pedido de revisão dos lançamentos tribu-
tários de  IPTU e Taxas Imobiliárias do exercício de 2014,  para o imóvel cadastrado 
pelo cartográfi co nº  3433.21.68.0474.01001  ,  cancelando os respectivos lançamentos e 
reemitindo-os de acordo com a presente decisão, em face do desdobro do imóvel em 
dois novos lotes identifi cados pelos códigos cartográfi cos sob os nº  3433.21.68.0475   
e   3433.21.68.0480  ,  conforme tabela a seguir, consubstanciado nas disposições dos 
artigos 17, 18, 18A, 18C, 18E, 20, 21 e respectiva Tabela de Valores constante do 
Anexo I, da Lei Municipal nº 11.111/01 (e alterações) e Pareceres Fiscais às fl s. 18 a 
21.Atendendo as disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70 e 

82 da Lei Municipal nº 13.104/07,  de  termino  a alteração de ofício dos lançamentos 
 de IPTU/Taxas  dos exercícios  a partir de 2015 , para o imóvel identifi cado pelo có-
digo cartográfi co nº  3433.21.68.0474.01001  ,  desde que no momento da execução da 
presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para re-
visão de ofício de que tratam os artigos 145, III; 149, VIII e parágrafo único; c.c. 173, 
I, do CTN, cancelando os respectivos lançamentos e reemitindo-os de acordo com a 
presente decisão, em face do desdobro do imóvel em dois novos lotes identifi cados 
pelos códigos cartográfi cos sob os nº  3433.21.68.0475   e   3433.21.68.0480  ,  conforme 
tabela a seguir, consubstanciado nas disposições dos artigos 17, 18, 18A, 18C, 18E, 
20, 21 da Lei Municipal nº 11.111/01 (e alterações), Decreto Municipal nº 19.723/17 
e Pareceres Fiscais às fl s. 18 a 21..
PARA OS EXERCÍCIOS DE 2014 A 2019:

TIPO CARTOGRÁFICO
ÁREA DE 
TERRENO 

(M2)

ÁREA 
CONSTRUÍDA 

(M²)
PADRÃO ANO-BASE

PREDIAL 3433.21.68.0475 172,24 68,02 RH-2 2013
TERRITORIAL 3433.21.68.0480 175,46 0 - -

PARA OS EXERCÍCIOS A PARTIR DE 2020:

TIPO CARTOGRÁFICO
ÁREA DE 
TERRENO 

(M2)

ÁREA 
CONSTRUÍDA 

(M²)
PADRÃO ANO-BASE

PREDIAL 3433.21.68.0475 172,24 68,02 RH-2 2013
PREDIAL 3433.21.68.0480 175,46 183,61 NRH-4 2019

 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 JORGE LUÍZ MÔNACO 

 AFTM - Matrícula 131.302-9 - Coordenador da CSFI-DRI/SMF  
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 
 Protocolo nº 2015 / 3 / 7648 (2016 / 3 / 3405 e 2017 / 3 / 2254) 
 Interessado (a): JOSÉ JESUS DE ALMEIDA 
 Código Cartográfico: 3362.52.19.0090.00000 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado nos arts. 3°, 11, 16, 17 e 18 da Lei 
Municipal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos arts. 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/2007 c/c o art. 2º, IV, "b" da Instrução Normativa DRI/SMF 
03/2017,  DEFIRO O PEDIDO DE REVISÃO  de IPTU  e Taxas Imobiliárias, para os 
exercícios de 2015 a 2017, devendo-se ser alterado o cadastro imobiliário para que o 
imóvel seja classifi cado na categoria/padrão RH-2, com área construída de 71,11m² e 
ano-base 2014, conforme Pareceres Fiscais acostados aos autos do presente protocolo, 
cancelando-se os lançamentos originalmente constituídos e lançando-os conforme a 
classifi cação, área construída e ano-base acima. Determino ainda, a  REVISÃO DE 
OFÍCIO  dos lançamentos originalmente constituídos para os exercícios de 2018 e 
2019, para que sejam lançados classifi cando o imóvel na categoria/padrão RH-3 a par-
tir do exercício de 2018, mantida a área construída e o ano-base, conforme Pareceres 
Fiscais, desde que no momento da execução da presente decisão pela CSPFCLI-DRI/
SMF ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os 
artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, consubstanciado nas 
disposições do art. 23 da Lei nº 11.111/2001 e alterações posteriores.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/2001. Eventual crédito apurado em 
favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo 
imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/2007. 

 Campinas, 10 de outubro de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

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

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - DRM 

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA 
 Edital de Notifi cação  

Fica NOTIFICADO o Sujeito Passivo, na condição de Responsável Tributário, do lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -ISSQN, incidente sobre os 
Serviços de Construção Civil e congêneres, nos termos do art. 30, incisos I a VI, §1º e 2º da Lei Municipal nº 13.104/2007, apurado a partir do protocolo abaixo identifi cado, 
com fundamento na Legislação Tributária Municipal, em especial o art. 2º, subitens 7.02, 7.04 e 7.05 da Lista de Serviços, c/c art. 16, inciso V ou art. 14, incisos II e V, art. 22, § 
3º, art. 27, inciso II, artigo 30, inciso I, alínea b, e artigo 30C, todos previstos na Lei Municipal n. 12.392/05 e alterações; e a Resolução SMF n.º 001/2016. Pode o Responsável 
Tributário efetuar o pagamento, o parcelamento, ou apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que se considera efetuada a notifi cação, nos termos 
dos artigos 22, inciso III, c/c. o art. 29, I e 34 da Lei Municipal n.º 13.104/2007.

INSCRIÇÃO 
MOBILIÁRIA

NÚMERO DA 
GUIA

NÚMERO DO 
PROTOCOLO

SUJEITO PAS-
SIVO ENDEREÇO DA OBRA SERVICO AREA TRIBU-

TADA (A)
VALOR DO M2 

EM UFIC (B)
BASE DE CÁL-
CULO EM UFIC 

(AXB)
FATO GE-
RADOR

ISSQN 
DEVIDO 

R$ 

2701200 032103/2019 2013/11/4726 CLAUDEMIR 
AVANZI

RUA MASSAO MURAYA-
MA 548 CONSTRUÇÃO 241,73 241,5904 58.399,65 30/12/2014 7.207,51

PARQUE JAMBEIRO - 2ª 
PARTE

13042630

032104/2019 2009/11/17927

VESCAM 
EMPREEN-
DIMENTOS 

IMOBILIARIOS 
LTDA

AVENIDA OSWALDO VON 
ZUBEN 1621 CONSTRUÇÃO 172,52 297,4833 51.321,82 27/07/2018 9.048,55

COND. VILLAGIO MARTI-
NA FRANCA (CASA 41)

BAIRRO DAS PALMEIRAS
13092582

032105/2019 2009/11/17927

VESCAM 
EMPREEN-
DIMENTOS 

IMOBILIARIOS 
LTDA

AVENIDA OSWALDO VON 
ZUBEN 1621 CONSTRUÇÃO 1.773,86 297,4833 527.693,73 26/10/2018 93.037,68

COND. VILLAGIO MARTI-
NA FRANCA

BAIRRO DAS PALMEIRAS
13092582
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1290223 032106/2019 2007/11/12326
MARIA FER-

NANDA SPINA 
CHIOCCHETTI

RUA SABIÁ LARANJEI-
RA 135 CONSTRUÇÃO 293,48 319,925 91.492,15 30/06/2014 11.291,69

PARQUE DOS RESEDÁS
13097156

5443407 032107/2019 1959/0/2728 RENATO PE-
ZZIN JUNIOR

RUA REVERENDO PAULO 
LÍCIO RIZZO 340 CONSTRUÇÃO 86,65 297,4833 25.776,93 09/03/2015 3.181,31

JARDIM MARGARIDA
13077074

4743237 032108/2019 1959/0/31471
MARIA ELIZA-
BETH DE CAS-

TRO LOPES
RUA FREI ANTONIO DE 

PADUA 356 CONSTRUÇÃO 158,07 319,925 50.570,54 11/10/2017 6.241,27

JARDIM GUANABARA
13073330

 

 RENATO AUGUSTO GONÇALVES JR. 
 AFTM/CSFM/DRM/SMF 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

 NOTIFICAÇÃO - Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional 
 Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006, artigo 14 da Resolução CGSN nº 140/2018 e artigos 21, IV, 22, III e 23, 
parágrafo único da Lei Municipal nº 13.104/07, fi cam as pessoas jurídicas portadoras 
do CNPJ abaixo identifi cadas, notifi cadas do indeferimento de sua opção pelo Simples 
Nacional, por incorrerem na falta de inscrição no Cadastro Mobiliário desta Prefeitura, 
conforme exigência prevista no artigo 19, incisos I, II, III, IV e V, da Lei Municipal nº 
12.392/05, alterada pela Lei nº 13.519/08, artigo 17, inciso XVI, da lei Complementar 
123/2006, alterado pelo artigo 2º da Lei Complementar 139/2011 e artigo 6º, § 5º, I da 
Resolução CGSN nº 140/2018. O interessado, após efetuar a devida inscrição munici-
pal, deverá, caso queira ingressar no Simples Nacional, fazer nova opção, respeitado 
os prazos e procedimentos previstos no § 5º, I, e § 7º do artigo 6º da Resolução nº 
140/2018 do CGSN.

CNPJ NOME EMPRESARIAL
34.437.786/0001-20 MEGUSTA FIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
34.676.446/0001-52 PC DE OLIVEIRA PEREIRA GUIMARAES
34.846.918/0001-78 GUSTAVO VILELA MOYSES EIRELI
34.741.340/0001-95 RAFAEL VEIGA MIRANDA
35.000.170/0001-50 THAIS DE TOLEDO MARINS
35.084.642/0001-09 MARCELA ENGRACIA GARCIA
35.093.736/0001-36 RAFAEL MOREIRA VANAZZI DE SOUZA
34.942.834/0001-38 BUTECO VO JOAQUIM EIRELI
35.079.111/0001-10 LONA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
35.101.679/0001-90 NETO ENSINA INTERMEDIACAO DE SERVICOS DIGITAIS LTDA

 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 CESAR C. DE ASSUMPÇÃO 

 AFTM - Coordenador da CSCM/DRM/SMF 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

 NOTIFICAÇÃO - Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional 
 Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006, artigo 14 da Resolução CGSN nº 140/2018 e artigos 21, IV, 22, III e 23, 
parágrafo único da Lei Municipal nº 13.104/07, fi cam as empresas (ME e EPP) abaixo 
identifi cadas, notifi cadas do indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional como 
empresa em início de atividade, tendo em vista que a opção pelo referido regime nesta 
modalidade deu-se intempestivamente, prazo superior aos 30 (trinta) dias contados do 
último deferimento de inscrição, previsto no § 5º inciso I, do artigo 6º da Resolução nº 
140/2018 do CGSN. Eventual impugnação desta Notifi cação deverá ser protocolada 
no Porta Aberta Empresarial da Prefeitura Municipal de Campinas - SP, com prévio 
agendamento eletrônico no portal do cidadão, no endereçohttps://cidadao.campinas.
sp.gov.br/., endereçada à Coordenadoria de Setorial de Cadastro Mobiliário - Setor 
Simples Nacional - Departamento de Receitas Mobiliárias no prazo de 30(trinta) dias, 
contados de acordo com inciso III do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, da Lei 
Municipal nº 13.104/2007, por meio do Requerimento Único instituído pela Instrução 
Normativa DRM /SMF nº 01/2009 e disponibilizado na internet na página de tributos-
-ISSQN da Prefeitura Municipal de Campinas-SP- site www.campinas.sp.gov.br.

CNPJ EMPRESA
DATA DE INSCRIÇÃO NO 
CADASTRO MOBILIÁRIO 

MUNICIPAL - CSCM
34.547.005/0001-50 EDSLAINE APARECIDA SILVA ELIAS ME 28/08/2019

34.637.648/0001-95 VITOR MASSARU IHA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 02/09/2019

34.576.928/0001-30 RAFAEL MARTINS MASSON TRANSPOR-
TES RODOVIARIOS EIRELI - ME 23/08/2019

 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 CESAR C. DE ASSUMPÇÃO 

 AFTM - Coordenador da CSCM/DRM/SMF 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
FISCAL E PROTOCOLOS   

  Protocolado : 13/10/50.396
 Interessada : JF PAINÉIS E PROPAGANDA LTDA
 Inscrição Municipal : 105.740-5
 Assunto : Impugnação de lançamento de Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 68, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/07 e no 
artigo 2º da Instrução Normativa nº 4/2018 - DRM/SMF , DECLARO PREJUDICA-
DA  a análise do pedido do interessado, com fundamento nos artigos 15 § 2º e 85 da 
Lei municipal 13.104/07  por perda de objeto , uma vez que  houve pagamento  dos 
lançamentos da TFA impugnados.
 Protocolado:  2013/10/56.399
 Interessado:  INIPLA VEÍCULOS LTDA.
 IM:  71.232-9
 Assunto:  Impugnação de lançamento de TFA
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 68, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/07, e no § 

2º da Instrução Normativa nº 04/2018 - DRM/SMF,  DEFIRO  o pedido da interessada 
e  determino os cancelamentos do lançamento da Taxa de Fiscalização de Anún-
cios do exercício de 2013, e de ofício, dos lançamentos da Taxa de Fiscalização 
de Anúncios dos exercícios 2014 e 2015  nos termos do artigo 149, VIII, do Código 
Tributário Nacional.
 Protocolado:  2013/10/57.599
 Interessado:  VIDEO BIS COMERCIO E GRAVAÇÕES E EDIÇÃO EM VIDEOS 
LTDA ME
 IM:  22.384-0
 Assunto:  Impugnação de lançamento de TFA
Nos termos dos artigos 66, 68, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/07, e na Instrução 
Normativa 04/2018 - DRM/SMF,  indefiro a  impugnação do lançamento da Taxa de 
Fiscalização de Anúncio  (I.M nº 22.384-0)  do exercício de 2013  pois o cancelamento 
do anúncio foi efetivado em data declarada pelo responsável,  18/06/2014 .
 Protocolado:  2014/60/5.021
 Interessado:  S4 do Brasil Publicidade e Marketing Ltda. - EPP
 IM:  101.379-3
 Assunto:  Cancelamento retroativo de TFA
Nos termos dos artigos 66, 68, 69, 70 E 83, IV, da Lei municipal 13.104/07, e na Ins-
trução Normativa 04/2018 - DRM/SMF,  não conheço  do pedido.  De ofício , cancelo 
os lançamentos de TFA de  2010 e posteriores  por serem indevidos. 
 Protocolado:  2014/03/27.660
 Interessado:  MILLER JORGE COMERCIO DE VEICULOS EM GERAL LTDA. 
 IM:  76.920-7
 Assunto:  Cancelamento retroativo de TFA
Nos termos dos artigos 66, 68, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/07, e na Instrução 
Normativa 04/2018 - DRM/SMF,  DECLARO PREJUDICADA  a análise do pedido 
do interessado por  perda de objeto , tendo em vista que o solicitado já foi atendido.
 Protocolado:  2014/10/31.175
 Interessado:  MITIKO OUTSUBO - EPP LTDA. 
 IM:  49.001-6
 Assunto:  Cancelamento retroativo de TFA
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 68, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/07, e no 
artigo 29 da Instrução Normativa nº 04/2018 - DRM/SMF,  DECLARO PREJUDI-
CADA  a análise do pedido do interessado,  por perda de objeto , uma vez que os lan-
çamentos da TFA de que trata este processo já foram objetos de decisão com trânsito 
em julgado na esfera administrativa via  protocolo 2014/03/17.027. 
 Protocolado:  2014/10/31.680
 Interessado:  CAMPILAV EMPRESA DE LAVANDERIA LTDA EPP.
 IM:  63.505-7
 Assunto:  Impugnação de lançamento de TFA
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 68, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/2007 e 
na Instrução Normativa 04/2018-DRM/SMF,  não conheço  do pedido por infringência 
aos artigos 34 e 35 da Lei 1.104/2007.  De Ofício cancelo  os lançamentos da TFA dos 
exercícios de  2011 a 2013  conforme solicitado e os demais, de  2014 a 2017 , por serem 
indevidos, tendo em vista que os anúncios foram cancelados regularmente.
Protocolado: 2015/03/9559
Interessado: Viégas e Abreu Software Ltda - ME
CNPJ: 10.774.117/0001-86
Inscrição Mobiliária: 165.589-2
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN como Prestador
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei municipal 13.104/2007 e no 
artigo 2º da Instrução Normativa DRM/SMF 04/2018,  DEFIRO o pedido do interes-
sado e  reconheço o direito ao crédito  do ISSQN, pago indevidamente pelo  Presta-
dor  do serviço, do valor de 2.154,3216 UFIC  ,  competência  janeiro/2015,  e do valor 
de  1.101,6785 UFIC  ,  competência de  fevereiro/2015 , para a inscrição mobiliária nº 
 165.589-2 ,nos termos do artigo 44 da lei Municipal 13.104/2007.
 

 MARISLANE VIEIRA SANTOS 
 Coordenadora da CSPFP/DRM/SMF 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 ORDEM DE SERVIÇO Nº 10/2019 

 O Senhor Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atri-
buições legais, 

Considerando a necessidade de regulamentar os procedimentos, para dar publicidade 
aos atos da Coordenadoria de Fiscalização, relacionados ao Departamento de Uso e 
Ocupação do Solo;

DETERMINA:

Art. 1º - Os atos fi scalizatórios: intimação, auto de infração e multa e auto de embargo 
serão lavrados pelo Agente de Fiscalização, devidamente preenchidos com os dados 
necessários à sua publicidade, quais sejam: nome do proprietário, CPF (ou CNPJ para 
os casos do proprietário ser Pessoa Jurídica), RG, endereço da obra, código cartográ-
fi co, data da autuação e embasamento legal.
Art.2º. O ato fi scalizatório, se possível, será instruído com as fotos da obra ou do esta-
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belecimento embargado, para instrução do processo administrativo.
Art.3º. Após a lavratura do auto será dada ciência ao proprietário ou possuidor do 
imóvel, que o assinará, sendo-lhe fornecida uma via de igual teor.
Art.4º. No caso de recusa do intimado quanto à assinatura do auto, o fato será certifi -
cado pelo fi scal, no corpo do documento.
Art.5º. Quando, por 2 (duas) vezes, o fi scal houver procurado o proprietário ou pos-
suidor do imóvel, sem o encontrar, deverá certifi car o ocorrido; havendo suspeita de 
ocultação, esta será certifi cada pelo fi scal e a intimação será feita por edital, após 
decisão da Coordenadoria de Fiscalização, que o assinará.
Art.6º. Na hipótese do artigo anterior será encaminhada cópia do Auto com carta re-
gistrada com AR para o endereço constante do cadastro municipal.
Art.7º. A intimação por edital também será feita:
I - quando desconhecido ou incerto o proprietário ou possuidor;
II - quando ignorado ou inacessível o lugar em que se encontrar o proprietário ou 
possuidor;
III - quando o proprietário ou possuidor se encontrar fora do território da Região Me-
tropolitana de Campinas.
Art.8º. Sendo o interessado pessoa jurídica, será válida a entrega do auto à pessoa com 
poderes de gerência geral ou de administração, ou, ainda, a funcionário responsável 
pelo recebimento de correspondências.
Art. 9º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 ENG° CARLOS AUGUSTO SANTORO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 
 COORDENADORIA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições, 
torna pública a presente intimação de seus proprietários/possuidores/representantes 
legais de condomínios residenciais neste município e abaixo relacionado(s), e vem 
através do presente Edital, intimá-lo(s) da obrigação constituída na Lei Complemen-
tar 09/03, Artigo 45º, estabelecendo-se que devam apresentar documentação técnica 
comprobatória de prevenção contra incêndio e pânico no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar desta publicação, para o(s) local(is) abaixo relacionado(s). O não cumprimento 
da presente intimação ensejará a imposição de multa conforme Artigo 173º e adoção 
de medidas previstas nos citados diplomas legais.
1) Condomínio Edifício Porto Bracuhy - CNPJ 59.021.998/0001-53 - Intimação 
02089 - Protocolo 14/11/2907.
 

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 ENGº MARCOS MENDES 

 COORDENADOR DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
  

 CMDU - CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DOS 
SEGMENTOS: ECOLÓGICO E EMPRESARIAL 

 
Convocamos os senhores representantes das Entidades inscritas abaixo indicadas a 
participarem da Assembleia de Eleição para o mandato de 2019/2023do CMDU , na 
4ª feira dia 23 de outubro de 2019,  nos respectivos horários,  no 19º andar, Sala 
Milton Santos, Paço Municipal   Campinas/SP. 
 SEGMENTO ECOLÓGICO - HORÁRIO 15H00 

Teresa Cristina Moura Penteado - Associação Movimento Resgate Cambuí 
Tiago Fernandes Lira - Proesp Sociedade Protetora da Diversidade das Espécies

 SEGMENTO EMPRESARIAL - HORÁRIO 15H40 

Gilberto Vicente de Azevedo Jr. - Ciesp Centro das Indústrias no Estado de São Paulo
Antonio Serra - Habicamp Associação Regional de Habitação
Carina Silva Cury - Secovi Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação.....
Márcio Benvenutti - Sinduscon Sindicato da Insdústria da Construção Civil do Est. 
São Paulo 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 PROFº JOÃO MANUEL VERDE DOS SANTOS 

 PRESIDENTE DO CMDU 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE EMBARGO 
 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - DUOS 

 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições 
vem, pelo presente Edital, notifi car LUIZ ROBERTO DE CICCO TANNURI, CPF: 
277.751.608-10, que a obra localizada à RUA ARTUR BERNARDES, N. 110, 
ARRU. NOVA CAMPINAS (CÓD. CARTOGRÁFICO:3423.22.51.0405), neste mu-
nicípio, encontra-se embargada, por meio do Auto de Embargo n.º 0988, lavrado em 
01/10/2019, por ter infringido o Art. 43 da Lei Complementar 09/2003, cujas vias se 
encontram no protocolo 2019/11/12770. A partir da data desta publicação, deverá a 
obra permanecer paralisada no estágio descrito e detalhado no referido protocolo, até 
sua regularização defi nitiva, sujeitando-se à imposição de multa nos termos do Art. 
167, caso haja desrespeito ao embargo. 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 ENGº MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO - CF 

 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições, 
torna pública a presente intimação N.° 04142, lavrada em 01/10/2019 em nome de 
LUIZ ROBERTO DE CICCO TANNURI, CPF: 277.751.608-10, referente ao imó-
vel localizado na RUA ARTUR BERNARDES, N.110 - NOVA CAMPINAS, (CÓD. 
CARTOGRÁFICO: 3423.22.51.0405), neste município, cujas vias se encontram no 
protocolo 2019/11/12770. A intimação corresponde a obrigação constituída na Lei 
Complementar 09/03, Art. 43, estabelecendo-se que deva REGULARIZAR A OBRA 
EXISTENTE no prazo de 30 (trinta dias) a contar desta publicação. O não cumpri-
mento da presente intimação ensejará a imposição de multa e adoção de medidas pre-
vistas nos citados diplomas legais. 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 ENGº MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO   
  SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4006
PROTOCOLO: 2019/99/282
PROPRIETÁRIO: NOVO MUNDO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NOVA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4584
PROTOCOLO: 2019/99/745
PROPRIETÁRIO: JOSE EDUARDO BOTTER
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NOVA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4745
PROTOCOLO: 2019/99/839
PROPRIETÁRIO: ELITA BLAUTH
DECISÃO: AGUARDANDO ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4411
PROTOCOLO: 2019/99/585
PROPRIETÁRIO: RAFAEL DE CASTRO DUARTE MARTINS
DECISÃO: AGUARDANDO ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4430
PROTOCOLO: 2019/99/714
PROPRIETÁRIO: CONDOMINIO EDIFICIO L HIRONDELLE CAMPINAS FLAT SERVICE
DECISÃO: AGUARDANDO ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4004
PROTOCOLO: 2019/99/284
PROPRIETÁRIO: NOVO MUNDO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NOVA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4578
PROTOCOLO: 2019/99/721
PROPRIETÁRIO: PAULO AFONSO ROHWEDDER COMODO
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NOVA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4003
PROTOCOLO: 2019/99/287
PROPRIETÁRIO: NOVO MUNDO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NOVA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 3671
PROTOCOLO: 2019/99/55
PROPRIETÁRIO: RITA DE CASSIA DOS SANTOS OTERO
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NOVA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4008
PROTOCOLO: 2019/99/288
PROPRIETÁRIO: NOVO MUNDO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NOVA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4614
PROTOCOLO: 2019/99/746
PROPRIETÁRIO: MARIANA DE STEFANO LAGO
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NOVA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4216
PROTOCOLO: 2019/99/468
PROPRIETÁRIO: CAMILA PICOLO KALLAUR
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PEDIDO DE ALVARÁ DE EXECUÇÃO POSTERIOR
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4580
PROTOCOLO: 2019/99/741
PROPRIETÁRIO: SEBASTIÃO CORREA DE SOUZA
DECISÃO: ANÁLISE CONCLUÍDA

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4289
PROTOCOLO: 2019/99/589
PROPRIETÁRIO: WILLIAM ZAMMATARO JUNIOR
DECISÃO: DEFIRO PROJETO DE REFORMA PEQUENA

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4283
PROTOCOLO: 2019/99/474
PROPRIETÁRIO: CONDOMINIO EDIFICIO JUPITER
DECISÃO: DEFIRO PROJETO DE REFORMA PEQUENA

SOLICITAÇÃO: 3603
PROTOCOLO: 2019/99/828
PROPRIETÁRIO: ALEXSANDRO DA SILVA
DECISÃO: ALVARÁ DE EXECUÇÃO EMITIDO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 110/15 - 
ARI
 
 EMITIDO ALVARÁ DE EXECUÇÃO PELA LC N°110/15-ARI 
PROT.19/11/13416 RUBEM SANTOS RODRIGUES

 DEFERIDOS 
PROT.19/11/10110 AGV CAMPINAS EMPREENDIMENTOS LTDA - PROT.19/11/4823 MADRE MARIA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - PROT.19/11/7179 CAIO RAPHAEL FULAN SIL-
VA - PROT.19/11/3073 JOSÉ LUIZ LOPES CORDEIRO - PROT.19/11/11874 BUENO INCORPORAÇÃO 
DE CONSTRUÇÃO EIRELI - PROT.19/11/12879 FERNANDA AMADIO PIAZZA JACOBS PEREIRA - 
PROT.19/11/10481 SERGIO FERREIRA DO NASCIMENTO - PROT.19/11/13037 PRISCILA DE CÁSSIA 
DA SILVA LOLLI - PROT.19/99/732 ANA MARIA COELHO BRÁS MADRUGA

 DEFIRO O RECURSO 
PROT.19/11/12752 APARECIDO JOSÉ ANTONIO - PROT.18/11/14808 JULIANE DOS REIS JULIANE 
DOS REIS VERGUEIRO NEVES 

 INDEFERIDOS 
PROT.14/11/20592 NILSON TONON - PROT.14/11/7784 MARIA ONEZ LOURENÇO GONZALEZ - 
PROT.13/11/16319 WILLIAM ALVES GAGLIARDO - PROT.14/11/22419 FLÁVIO DE SOUZA COSTA 

 INDEFIRO O RECURSO 
PROT.18/11/4036 FLÁVIO LUIZ DOS SANTOS - PROT.19/11/12840 RAFAEL FRIGERO DEPOLE 

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT.19/11/11276 SILVIA CRISTINA P. CONCENZA - PROT.19/11/12972 CONGREGAÇÃO CRISTÃ 
NO BRASIL - PROT.19/11/10586 FABIO ROCHA FARIA - PROT.19/11/7880 LYDIA MARCHETTI BE-
NETASSO - PROT.19/11/9069 DANIEL RODRIGO ARANHA GOUVEA - PROT.19/11/7753 VANDA MEI-
RA DE SOUZA - PROT.19/11/7265 ALESSANDRO BONFIM - PROT.19/11/12699 CICERO VIEIRA DA 
SILVA - PROT.19/11/4252 JOSÉ ANTONIO MINGOTO - PROT.19/11/9720 MARCELO BRAZ MIRANDA 
PECCHIA - PROT.19/11/3141 ANDRÉ LUIS PACE - PROT.19/11/7129 JOÃO LUIZ SILVA E SOUZA - 
PROT.19/11/13060 PEDRO HENRIQUE VELASCO DE OLIVEIRA ROSA - PROT.19/11/12607 JORGE 
RIZZATO PASCHOAL - PROT.19/11/12954 GELSON JOAO DE AGUIAR - PROT.18/11/1146 GILMAR 
RODRIGUES - PROT.19/11/12762 IVAN ROGERIO DE SOUZA - PROT.19/11/12716 RENATO BENEDI-
TO EBERT - PROT.19/11/12844 WELTON NAHÁS CURI - PROT.19/11/5498 CONCEIÇÃO DAS GRA-
ÇAS BORGES - PROT.19/11/3371 MARIA CRISTINA DOS SANTOS LACERDA - PROT. 19/11/12530 
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JOÃO FIALHO DE CAMARGO - PROT.19/11/12533 SINDICATO UNIFICADO DOS PETROLEIROS 
DO EST. DE SÃO PAULO - PROT.19/11/13033 CRISTIANO CESAR NASCIMENTO - PROT.19/11/12060 
JOSÉ CARLOS NAVARRO - PROT.19/11/9844 VLADEMIR ANTONIO - PROT.19/11/11935 ASSO-
CIAÇÃO RESIDENCIAL FRIBOURG - PROT.18/11/13409 EDUARDO DE MELLO SERRANO 
- PROT.19/11/7176 DEJACY VASCONCELOS COSTA LIMA - PROT.19/11/13229 ADRIANO ORSI 
- PROT.19/11/13178 ZELINDDA ACCORSI BASSIQUETE - PROT.19/11/13205 RICARDO SANTOS 
PACHECO - PROT.19/11/13174 ANA MARIA MENDES DE ALMEIDA ROSCITO - PROT.19/11/13111 
JULIANO LEMOS BICAS - PROT.19/11/13103 MARCOS ROBERTO DE FREITAS - PROT.19/11/13002 
JOSÉ EDUARDO BERTO - PROT.19/11/11918 RENAN CLAUDIO ISAIAS PEREIRA - PROT.19/11/13249 
CAMILA FELIX TOLEDO 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 ENG° MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

  PROTOCOLO: SEI Nº PMC.2019.00005287-18
INTERESSADO: RG COMÉRCIO DE SORVETES LTDA ME
DECISÃO: “INDEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE A 1ª PARCELA REFEREN-
TE A TAXA DE LIC. INST E FUNC EMITIDA PELO DOCUMENTO Nº 145983061, FACE TRATAR 
DE VALOR DEVIDO E QUITADO CORRETAMENTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 
39/2013.” 

 FICA LEVANTADO O EMBARGO Nº0374, SANÇÃO ESTA IMPOSTA À OBRA SITO A RUA ANTO-
NIO MANUEL Nº78, VILA INDUSTRIAL, NESTE MUNICÍPIO. 
PROT.19/156/4983 COORD. SET. DE FISCALIZAÇÃO/SEMURB

 INDEFIRO O RECURSO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, COM BASE NOS ARTIGOS 1º E 22º 
DA LEI Nº11.749/03. 
PROT.19/11/10028 LEONARDO VIDOTTI MONTEIRO AGUIAR BAR - ME

 INDEFERIDOS 
PROT.19/11/11684 F.A. DA COSTA MERCEARIA - ME - PROT.19/11/11016 SEARA ALIMENTOS LTDA  
-  PROT.18/11/15946 RHAIDAR YOUSSEF EL LADEN - PROT.19/11/10229 TENDA ATACADO LTDA

 INDEFIRO OS RECURSOS 
PROT.19/11/605 M I CASA DE REPOUSO LTDA - PROT.17/11/1684 TENDA ATACADO LTDA - 
PROT.19/11/10006 TENDA ATACADO LTDA - PROT.19/11/10969 MARSHMALLOW KIDS BUFFET E 
EVENTOS LTDA - ME

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT.19/11/9985 ROLDÃO AUTO SERVIÇO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PROT.19/11/5081 
THIAGO LUIS DE CARVALHO GARCIA - PROT.19/11/4592 MICHELE PALMIERI GIMENEZ - 
PROT.19/11/2487 EDSON LUIZ DE PAIVA 30570413885 - PROT.19/11/13219 INSTITUIÇÃO RELI-
GIOSA PERFECT LIBERTY - PROT.19/11/12023 MANSERV FACILITIES LTDA - PROT.19/11/11213 
VERA LUCIA DE OLIVEIRA - PROT.19/11/9626 PHANN TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - 
ME - PROT.19/11/9620 E L BEZERRA - PROT.19/11/9598 MARTA FERREIRA - CLINICA PSICANÁ-
LISE E PSIQUIATRIA EIRELI - PROT.19/11/9419 M3 ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA - 
PROT.19/11/9308 COMUNIDADE DA GRAÇA EM CAMPINAS - PROT.19/11/9306 RGJ COMERCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - PROT.19/11/9463 MAIKI GARCIA DE SOUZA 27411006831 - 
PROT.19/11/9451 ESCRITÓRIO CUNHA LIMA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - PROT.19/11/9407 MUL-
TICOLOR PINTURAS ELETROSTÁTICAS LTDA - PROT.19/11/9373 CEDET CENTRO DE DESEN-
VOLVIMENTO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO LTDA - PROT.19/11/9338 TRAPISA ENGENHARIA 
LTDA - PROT.19/11/9299 FIBRA DA TERRA COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI - PROT.19/11/12083 TCG 
PARKING ESTACIONAMENTO SPE LTDA - PROT.19/11/7254 SPA PARK ESTACIONAMENTO LTDA 
- ME

 CONCEDIDO O PRAZO DE 60 DIAS 
PROT.19/11/12887 APARECIDO DONIZETE MIZAEL 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 ENGº MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 COMUNICADOS   
 De acordo com o Decreto 17.962, de 13 de maio de 2013, a Junta Médica Ofi cial de 
Campinas comunica que exarou os seguintes pareceres:

Juliana de Oliveira Pimenta, Mat.: 119075-0
Protocolo: 2019/10/19777
Conclusão: respondido. JMO: 253/19

Alexandra Fernandes, Mat.: 110450-0
Conclusão: respondido. JMO: 268/19

Dalila Mendonça de Carvalho, Mat.: 63.062-4
Protocolo: 2019/25/2552
Conclusão: respondido. JMO: 299/19
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
  

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO 
  

 PORTARIA N.° 92814/2019 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2019.00043641-59, pelo presente,

 RESOLVE 

Designar a servidora ANA PAULA PELLEGRINO,matrícula130638-3, para respon-
der pelo Departamento do Verde e do Desenvolvimento Sustentável, durante o afas-
tamento da servidora ANGELA CRUZ GUIRÃO, matrícula 126182-7, no período de 
21/11/2019 à05/12/2019, por férias regulamentares.

 PORTARIA N.° 92820/2019 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2019.00036518-63, pelo presente,
 RESOLVE 

Revogar a partir de 06/11/2019, o item da portaria nº 90099/2018, que cedeu a servi-
dora PAMELA ROSAS BARROS, matrícula nº 128431-2, para prestar serviços junto 
à Rede Mario Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar.

Ceder a partir de 06/11/2019, a servidora VANESSA JORGE FONTES, matrícula 
nº128759-1, para prestar serviços junto à Rede Mario Gatti de Urgência, Emergência 
e Hospitalar. 

 PORTARIA ASSINADA PELO EXMO. SR. PREFEITO 
  

 PORTARIA N.° 92824/2019 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, pelo presente,
 RESOLVE 
Revogar a partir de 01/10/2019, o item da portaria nº 92027/2019, que nomeou o Sr 
EDISON ROBERTO DA CUNHA, matrícula nº 134321-1, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Superior nível VI, junto à Secretaria Municipal de Habitação.
Nomear a partir de 01/10/2019, o Sr EDISON ROBERTO DA CUNHA, matrícula nº 
134321-1, para exercer o cargo em comissão de Assessor Especial, junto à Secretaria 
Municipal de Habitação.
Nomear a partir de 17/10/2019, o Sr MÁRCIO LOPES, RG 8.481.533-4, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Superior nível VI, junto à Secretaria Municipal de 
Esportes.

 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS 
 COMUNICADO 

 O Conselho Municipal de Saúde comunica que o  Centro de Saúde "Dom Bruno 
Gamberini" Cs Jardim Fernanda  realizará a eleição de seu Conselho Local de Saú-
de, no dia  31 de Outubro de 2019, as 10h00, do Segmento Usuário.  No Centro de 
Saúde, sito Endereço: Rua Victor Baranauskas Filho, 125 - Jardim Fernanda.
 

 Campinas, 02 de outubro de 2019 
 MARIA IVONILDE LÚCIO VITORINO 

 Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde 
  

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

À SAÚDE comunica: 
  PROTOCOLO: 19/07/06369 PAS 
INTERESSADO: CARLOS AUGUSTO REIS OLIVEIRA
CNPJ/ CPF: 022.304.508-08
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06377 PAS 
INTERESSADO: JONAS DE ANDRADE SILVA
CNPJ/ CPF: 044.975.526-67
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/09949 PAS 
INTERESSADO: WALTER JOSE MINICUCCI
CNPJ/ CPF: 748.806.598-00
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO:19/07/06216 PAS 
INTERESSADO: JOSE ESPIN NETO
CNPJ/ CPF: 746.868.108-25
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06136 PAS 
INTERESSADO: ANDREA NAKATA 
CNPJ/ CPF: 153.478.898-02
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06451 PAS 
INTERESSADO: LUIZ CARLOS COSTA MORISCO
CNPJ/ CPF: 240.487.988-04
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06480 PAS 
INTERESSADO: ANDERSON SAKAE UEHARA
CNPJ/ CPF: 337.092.488-92
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06474 PAS 
INTERESSADO: RODRIGO KENJI GONSALEZ ITO
CNPJ/ CPF: 365.193.618-01
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06445 PAS 
INTERESSADO: ADRIANA DE ALMEIDA UETI
CNPJ/ CPF: 102.152.688-65
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/05313 PAS 
INTERESSADO: CJS CARVALHO E CARVALHO LTDA ME
CNPJ/ CPF: 10.701.773/0001-59
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/05310 PAS 
INTERESSADO: CJS CARVALHO E CARVALHO LTDA ME
CNPJ/ CPF: 10.701.773/0001-59
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE HAMILTON ANTONIO BONILHA DE 
MORAES, CRM SP 51466
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/05339 PAS 
INTERESSADO: CJS CARVALHO E CARVALHO LTDA ME
CNPJ/ CPF: 10.701.773/0001-59
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FELIPE DE SEIXAS QUEIROZ, 
CRM SP 156074
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/09993 PAS 
INTERESSADO: CJS CARVALHO E CARVALHO LTDA ME
CNPJ/ CPF: 10.701.773/0001-59
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE KATIA REGINA 
ABREU FERRAZ, COREN SP 117082
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06378 PAS 
INTERESSADO: RCC RADIOLOGIA CLINICA DE CAMPINAS LTDA
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CNPJ/ CPF: 51.873.297/0001-30
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL COM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X E AS-
SUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE JOSÉ MICHEL KALAF, CRM SP 11.956 E E AS-
SUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTO DE GABRIEL SALVADOR DE FIQUEI-
REDO, CRM SP 33.342
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/03768 PAS 
INTERESSADO: RCC RADIOLOGIA CLINICA DE CAMPINAS LTDA
CNPJ/ CPF: 51.873.297/0001-30
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/03767 PAS 
INTERESSADO: RCC RADIOLOGIA CLINICA DE CAMPINAS LTDA
CNPJ/ CPF: 51.873.297/0001-30
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/03766 PAS 
INTERESSADO: RCC RADIOLOGIA CLINICA DE CAMPINAS LTDA
CNPJ/ CPF: 51.873.297/0001-30
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 18/60/01609 PBG 
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
CNPJ/ CPF: 46.068.425/0001-33
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/03904 PAS 
INTERESSADO: CAMPINAS DAY HOSPITAL SS LTDA
CNPJ/ CPF: 02.965.843/0001-58
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO POR SE TRATAR DE ATIVIDADE ALBERGANTE SEM CEVS PRÓPRIO.

 PROTOCOLO: 19/07/06109 PAS 
INTERESSADO: OTACILIO DE CAMARGO JUNIOR
CNPJ/ CPF: 016.893.278-47
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06110 PAS 
INTERESSADO: JOSE TADEU SEGANTI SANTOMAURO
CNPJ/ CPF: 282.328.016-20
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06181 PAS 
INTERESSADO: DANILO GLAUCO PEREIRA VILLAGELIN NETO
CNPJ/ CPF: 223.800.338-03
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06178 PAS 
INTERESSADO: ALVARO ANTONIO PINTO JUNIOR
CNPJ/ CPF: 024.945.528-50
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06202 PAS 
INTERESSADO: ALEXANDRE PIERI
CNPJ/ CPF: 259.405.948-08
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/09927 PAS 
INTERESSADO: MARA SANDRA DA SILVA
CNPJ/ CPF: 101.483.838-07
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06260 PAS 
INTERESSADO: GUSTAVO JOSE SEIFFERT
CNPJ/ CPF: 972.381.717-91
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06051 PAS 
INTERESSADO: JOSÉ AUGUSTO R. A. BRITO
CNPJ/ CPF: 221.276.368-99
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06250 PAS 
INTERESSADO: WILLIAN HYPPOLITO FERREIRA 
CNPJ/ CPF: 049.734.768-70
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06147 PAS 
INTERESSADO: EVERARDO MORAIS BUONCAMPAGNO
CNPJ/ CPF: 891.490.388-91
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06143 PAS 
INTERESSADO: PLÍNIO JOSÉ DO AMARAL 
CNPJ/ CPF: 870.126.508-34
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/01690 PAS 
INTERESSADO: FISIO CLÍNICA LTDA EPP
CNPJ/ CPF: 47.935.564/0001-80
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/03159 PAS 
INTERESSADO: FISIO CLINICA LTDA EPP
CNPJ/ CPF: 47.935.564/0001-80
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06272 PAS 
INTERESSADO: PAULO DUARTE DA CONCEIÇÃO
CNPJ/ CPF: 024.915.128-66
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/03184 PAS 
INTERESSADO: RENATO DENNY
CNPJ/ CPF: 080.440.028-80

ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA DE RENATO DENNY, CRO SP 49.552
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/05038 PAS 
INTERESSADO: MARCELO SANTOS COELHO
CNPJ/ CPF: 756.717.866-49
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA DE MARCELO SANTOS COELHO, CRO SP 55801
DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 19/07/05869 PAS 
INTERESSADO: BAECY STRACHMAN 
CNPJ/ CPF: 719.766.638-49
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06285 PAS 
INTERESSADO: MARCELO SCHWELLER
CNPJ/ CPF: 278.485.818-96
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/60/00894 PBG 
INTERESSADO: PAOLLA LIMY MATSUURA ALBERTON
CNPJ/ CPF: 282.288.648-25
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA DE PAOLLA LIMY MATSUURA ALBERTON, CRM/SP 115853
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/04193 PAS 
INTERESSADO: MARIA HELENA COMELLI
CNPJ/ CPF: 050.523.208-17
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA DE MARIA HELENA COMELLI, CRO SP 24917
DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 19/07/04053 PAS 
INTERESSADO: CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA LTDA
CNPJ/ CPF: 57.507.451/0001-37
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06014 PAS 
INTERESSADO: NILSON PIRES MODESTO
CNPJ/ CPF: 764.922.658-15
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06370 PAS 
INTERESSADO: MONICA BARTHELSON CARVALHO DE MOURA
CNPJ/ CPF: 107.996.748-69
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06372 PAS 
INTERESSADO: AB SISTEMA DE FREIOS LTDA
CNPJ/ CPF: 13.625.300/0001-08
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 18/07/02987 PAS 
INTERESSADO: LUCIANO DOS SANTOS ALVES
CNPJ/ CPF: 02.357.695/0001-99
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO POR ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES

 PROTOCOLO: 19/60/00600 PBG 
INTERESSADO: VANESSA CASELATO OLIVEIRA
CNPJ/ CPF: 272.583.488-08
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA DE VANESSA CASELATO OLIVEIRA, CRO SP 59786
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/03152 PAS 
INTERESSADO: C B CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA
CNPJ/ CPF: 26.988.860/0001-79
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA DE BRUNA CAMPOS MARCELINO, CRO SP 117258
INDEFERIDO POR SOLICITAÇÃO DO INTERESSADO.

 PROTOCOLO: 19/07/06376 PAS 
INTERESSADO: MILTON BAPTISTA TOLEDO FILHO
CNPJ/ CPF: 356.705.098-20
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/09941 PAS 
INTERESSADO: CLINICA QUANTA LTDA
CNPJ/ CPF: 04.477.473/0002-16
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA DE ALBERTO HIROSHI KAWAKAMI, CRM SP 62705 D
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/09942 PAS 
INTERESSADO: CLINICA QUANTA LTDA
CNPJ/ CPF: 04.477.473/0002-16
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA DE ALBERTO HIROSHI KAWAKAMI, CRM SP 62705 D
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06121 PAS 
INTERESSADO: CAMPINAS DAY HOSPITAL SS LTDA
CNPJ/ CPF: 02.965.843/0001-58
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA DE JOÃO WALTER MARTINS MARCONDES PEREIRA, CRM SP 39420
DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 19/07/04418 PAS 
INTERESSADO: CLINICA PIERRO LTDA
CNPJ/ CPF: 51.879.500/0010-77
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA DE FERNANDA BORGES, CRBM SP 15457 E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉC-
NICA SUBSTITUTA DE FERNANDA DUARTE GOMES, CRBM SP 35071
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/03123 PAS 
INTERESSADO: VERA LUCIA ROSA ROCHA
CNPJ/ CPF: 947.991.218-04
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/03124 PAS 
INTERESSADO: ANA MARIA CAMINO
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CNPJ/ CPF: 024.999.698-73
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/03127 PAS 
INTERESSADO: JAIR JOSE PEREIRA
CNPJ/ CPF: 720.514.428-00
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/05023 PAS 
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CNPJ/ CPF: 57.521.759/0008-03
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA DE DANUSA DE MELLO VECHINI AMADEU, CRP 06/86392.
DEFERIDO

 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 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: 14/60/00846 PN 
INTERESSADO: D.D. CAMP SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO S/C LTDA ME 
CNPJ/ CPF: 00.174.423/0001-28
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/05754 PAS 
INTERESSADO: DROGARIA SÃO PAULO S.A.
CNPJ/ CPF: 61.412.110/0576-96
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS: AMPLIAÇÃO DE CLASSE DE PRODUTOS
INDEFERIDO

 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 CLERIA MARIA MORENO GIRALDELO 

 CHEFE DE SETOR 
  

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

À SAÚDE comunica: 
  PROTOCOLO: 19/07/01191 PAS  
INTERESSADO: PRIME CIRURGIA IMP EXP CON DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA
CNPJ/ CPF: 10.467.576/0001-17
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/05837 PAS 
INTERESSADO: DROGARIA DO POVO LTDA
CNPJ/ CPF: 45.305.216/0001-01
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06424 PAS 
INTERESSADO: DROGARIA DO POVO LTDA
CNPJ/ CPF: 45.305.216/0001-01
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/03450 PAS 
INTERESSADO: DROGA FARMA TROPICAL LTDA ME
CNPJ/ CPF: 50.098.201/0001-41
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 18/07/08939 PAS 
INTERESSADO: FARMÁCIA ALM LTDA ME
CNPJ/ CPF: 54.517.792/0001-03
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/09959 PAS 
INTERESSADO: MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
CNPJ/ CPF: 71.605.265/0021-05
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/03645 PAS 
INTERESSADO: COMÉRCIO DE APARELHOS AUDITIVOS CAMPINAS
CNPJ/ CPF: 72.003.841/0001-63
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/05241 PAS 
INTERESSADO: EQUALIS LABORATÓRIO DE ANALISES FÍSICO QUÍMICO E MICROBIOLÓGI-
CAS LTDA
CNPJ/ CPF: 07.668.110/0001-75
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06100 PAS 
INTERESSADO: BIOFASE BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/ CPF: 21.052.716/0001-02
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/03327 PAS 
INTERESSADO: DROGA DEZ DE CAMPINAS LTDA ME
CNPJ/ CPF: 52.616.942/0001-47
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICO DO FARMACÊUTICO WANDER AGUIAR 
PINHEIRO, CRF SP 74767
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/05952 PAS 
INTERESSADO: DROGA DEZ DE CAMPINAS LTDA ME
CNPJ/ CPF: 52.616.943/0001-47
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MARINA OLIVEIRA REIS, CRF 
SP 73000
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 18/07/08773 PAS 
INTERESSADO: DROGA DEZ DE CAMPINAS LTDA ME
CNPJ/ CPF: 52.616.943/0001-47
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 CLÉRIA M.M. GIRALDELO 

 CHEFE DE SETOR 
  

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ALIMENTOS comunica: 

  PROTOCOLO:17/07/04212 PAS 
INTERESSADO:GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT LTDA
CNPJ/ CPF: 04.972.092/0030-67
ASSUNTO:CADASTRO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
DEFERIDO

 PROTOCOLO:18/07/05621 PAS  
INTERESSADO:SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A
CNPJ/ CPF: 49.930.514/2877-52
ASSUNTO:LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA DE FABIANE HAMBRUCK TOFANELO, CRN SP 7806
DEFERIDO   

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 KARINA DE LEMOS SAMPAIO 

 CHEFE DE SETOR 
  

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

À SAÚDE comunica: 
  PROTOCOLO: PMC.2019.00043556-72 
INTERESSADO: FARMÁCIA MEDICAMENTA LTDA
CNPJ/ CPF: 50.082.791/0005-48
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE KELLY FERNANDA AP. BARBOSA, 
CRF N° 58639, CPF 354405438-80. 
DEFERIDO

 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 CLERIA MARIA MORENO GIRALDELO 

 CHEFE DE SETOR 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
DE SAÚDE EM 16 DE OUTUBRO DE 2019 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº   PMC.2019.00011943-68  -  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 123/2019 -  Objeto:  Registro de Pre-
ços de materiais de enfermagem e laboratório para retaguarda de epidemia de Dengue, 
Chikungunya e Zika.Diante dos elementos constantes no presente processo adminis-
trativos e do disposto no art. 8º Inciso V do Decreto Municipal nº 18.099/13,  AUTO-
RIZO,  com fulcro nas Atas de Registro de Preços abaixo, a despesa no valor total de 
 R$ 101.590,00  (Cento e um mil, quinhentos e noventa reais) em favor das empresas 
abaixo relacionadas nos valores apontados:
-  MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EI-
RELLI - EPP.  no valor total de  R$ 190,00  ( cento e noventa reais), para o forneci-
mento do lote 14; Ata Registro de Preços nº 361/2019; 
-  GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA.,  no valor total de  R$ 101.400,00  ( cento e um mil, e quatrocentos reais) para 
fornecimento do lote 01, Ata de Registro de Preços nº 363/2019
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
  

 PORTARIA Nº 11 DE 14 DE OUTUBRO DE 2019    
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento 
ao determinado no artigo 10da Lei nº 13.230, de 21.12.07, que dispõe sobre as com-
petências, composição e organização do Conselho Municipal de Saúde de Campinas 
CMS,
 RESOLVE: 
 Homologara alteração  do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde ane-
xo, aprovada por quorum qualifi cado de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho, 
nos termos do artigo 37 do referido Regimento Interno, conforme reunião Ordinária 
realizada no dia 26 de junho de 2019.
Campinas, 14 de outubro de 2019

Dr. Carmino Antonio de Souza
Secretário Municipal de Saúde 

 ANEXO 
 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS 
 REGIMENTO INTERNO - ALTERAÇÃO 
 Art. 1º-  O art. 14  do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Campi-
nas, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 14 - Serão constituídas Comissões, sem caráter deliberativo, aprovado pelo 
Pleno e designadas pelo Presidente, conforme recomendado a seguir:
a) Comissões Permanentes: Serão compostas por no máximo 05 (cinco) membros, 
eleitos pelo Plenário, observando a representatividade dos diversos segmentos que 
compõem o Conselho, podendo delas participar conselheiros titulares e suplentes,  es-
pecialistas e representantes de instituições/ entidades e movimentos sociais. 
b) Comissões Provisórias: Têm a fi nalidade de fornecer subsídios de ordem técnica, 
administrativa, econômico-fi nanceira e jurídica, com prazo determinado de funciona-
mento, devendo ser compostas por no máximo 05 (cinco) membros, podendo delas 
participar conselheiros titulares e suplentes,  especialistas e representantes de insti-
tuições/ entidades e movimentos sociais 
 § 1º O Plenário poderá, de acordo com as necessidades e especificidades de de-
terminadas Comissões, e mediante justificativa fundamentada, aprovar compo-
sição diferente da prevista nas alíneas 'a' e 'b' deste artigo, quanto ao número de 
membros. 
§ 2º Em sua primeira reunião, as Comissões terão que designar  obrigatoriamente 
entre os conselheiros titulares e suplentes membros da respectiva comissão, um 
coordenador, um coordenador adjunto e um relator. 
 § 3º  Nenhum conselheiro poderá participar simultaneamente de mais de duas Comis-
sões Permanentes.
 § 4º  Será substituído o membro da Comissão que faltar, sem justifi cativa apresenta-
da por escrito até 48 horas após a reunião, a 02 (duas) reuniões consecutivas ou 04 
(quatro) intercaladas no período de um ano. O Coordenador comunicará o Pleno para 
providenciar a substituição  
 Art. 2º  Esta alteração entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º  Revogam-se as disposições em contrário.
 

 Campinas, 14 de outubro de 2019 
 DR CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
DE SAÚDE EM 16 DE OUTUBRO DE 2019 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº  2018.00021152-83 -  Interessado:  Secretaria Municipal 
de Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 092/2019 -  Objeto:  Registro de Preços de 
medicamentos injetáveis para uso das Unidades de Saúde.Diante dos elementos cons-
tantes no presente processo administrativos e do disposto no art. 8º inciso V do Decre-
to Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO,  a despesa total de  R$ 16.164,84  (Dezesseis 
mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) a favor das empresas 
abaixo relacionadas nos valores indicados:
-  SOMA /SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ., no valor total de  R$ 2.204,00  
(dois mil, duzentos e quatro reais), para o fornecimento do lote 8, Ata Registro de 
Preços nº 372/2019;
-  VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.,  no valor total de  R$ 2.985,84  (dois 
mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), para o fornecimen-
to do lote 07, Ata Registro de Preços nº 374/2019;
-  CLASSMED  - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELLI - EPP.,  no valor total 
de  R$ 5.760,00  (cinco mil, setecentos e sessenta reais), para o fornecimento do lote 
15, Ata Registro de Preços nº 375/2019;
-  T.D.&V.COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALA-
RES -LTDA  -  ME.,  no valor total de  R$ 5.215,00  (cinco mil, duzentos e quinze reais), 
para o fornecimento do lote 18, Ata Registro de Preços nº 376/2019;
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
  

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

À SAÚDE comunica: 
  PROTOCOLO: 19/07/05649 PAS 
INTERESSADO: INSTITUTO DE MEDICINA INFANTIL CAMPINAS LTDA
CNPJ/ CPF: 54.667.233/0001-71
ASSUNTO:LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA
DEFERIDO COM CONDICIONANTES

 PROTOCOLO: 19/07/06393 PAS 
INTERESSADO: ANTONINA DE SOUZA LOPES MUNIZ 
CNPJ/ CPF: 018.425.728-06
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06316 PAS 
INTERESSADO: ELCIO DIAS SILVA
CNPJ/ CPF: 183.508.876-72
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06446 PAS 
INTERESSADO: ROSY CRISTINA UETI
CNPJ/ CPF: 148.544.338-50
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/09989 PAS 
INTERESSADO: ANTONIO WILSON PALU
CNPJ/ CPF: 850.252.598-00
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06467 PAS 
INTERESSADO: JOSE ANTONIO FALIVENE
CNPJ/ CPF: 059.173.278-58
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06542 PAS 
INTERESSADO: ROSANA PICCIRILLO FERREIRA
CNPJ/ CPF: 025.081.548-65
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/05715 PAS 
INTERESSADO: MONICA LANZELLOTTI LOPES
CNPJ/ CPF: 068.446.118-89
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06314 PAS 
INTERESSADO: JULIO CESAR NARCISO GOMES
CNPJ/ CPF: 016.853.638-22
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06320 PAS 
INTERESSADO: MARIA VALÉRIA PIRES D'AVILA
CNPJ/ CPF: 074.268.328-03
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06553 PAS 
INTERESSADO: BELMIRO TARGA
CNPJ/ CPF: 801.055.808-72
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06541 PAS 
INTERESSADO: ELISABETH LANA MESCHIATTI AMSTALDEN
CNPJ/ CPF: 005.684.528-60
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06558 PAS 
INTERESSADO: ELIANA BASILIO
CNPJ/ CPF: 505.513.108-04
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06406 PAS  
INTERESSADO: OSVALDO MASSAYOSHI UETI
CNPJ/ CPF: 053.763.028-73
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/05872 PAS 
INTERESSADO: MARIA SANDRA DA SILVA OLIVEIRA
CNPJ/ CPF: 108.041.798-24
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/04099 PAS 
INTERESSADO:GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S/A
CNPJ/ CPF: 04.298.309/0004-03 
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ROSEMEIRE APARECIDA DEJAVITE, 
CRN/SP 7827
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/05732 PAS 
INTERESSADO: LUIZ CESAR DE ALMEIDA
CNPJ/ CPF: 025.080.348-86
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06557 PAS 
INTERESSADO: BENTELER COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ/ CPF: 00.853.157/0001-60
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/05806 PAS 
INTERESSADO: MARIA LUCIA AKIE KANASHIRO KUNIKATA
CNPJ/ CPF: 450.338.979-34
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/60/00957 PBG 
INTERESSADO: BAGLEY DO BRASIL ALIMENTOS LTDA
CNPJ/ CPF: 06.042.467/0001-80
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/02137 PAS 
INTERESSADO: REVIVA CLINICA MEDICA S/S LTDA
CNPJ/ CPF: 05.087.787/0001-94
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/00590 PAS 
INTERESSADO: REVIVA CLINICA MEDICA S/S LTDA
CNPJ/ CPF: 05.087.787/0001-94
ASSUNTO:ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS-ENDEREÇO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06466 PAS 
INTERESSADO: NAPOLEÃO DE JESUS PEREIRA DA MATA ALVES
CNPJ/ CPF: 722.043.388-37
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/06444 PAS 
INTERESSADO: SYMCO MEDICINA S/S LTDA
CNPJ/ CPF: 04.143.627/0001-52
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE NEUCENIR ROBER-
TI GALLANI, CRM SP 55897
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/0701997 PAS 
INTERESSADO: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
CNPJ/ CPF: 46.030.318/0003-88
ASSUNTO:RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 19/07/05887 PAS 
INTERESSADO: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ROBERTO FRANCO DO AMARAL 
LTDA
CNPJ/ CPF: 46.043.998/0008-89
ASSUNTO:LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA
DEFERIDO

 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 ANA LUCIA MONTINI RIBEIRO 

 CHEFE DE SETOR 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
DE SAÚDE EM 16 DE OUTUBRO DE 2019 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº PMC.2018.00003277-12 - Interessado: Secretaria Muni-
cipal de Saúde - SMS - Pregão Eletrônico nº 281/2018 - Objeto: Registro de Preços 
de dietas e suplementos para uso na Rede Municipal de Saúde.Diante dos elementos 
constantes no presente processo administrativos e do disposto no Art. 8º Inciso V do 
Decreto Municipal nº 18.099/13, AUTORIZO, a despesa total de  R$ 34.021,15 (Trinta 
e quatro mil, vinte e um reais e quinze centavos) a favor das empresas abaixo relacio-
nadas nos valores indicados:
 -HASSEN - RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
NUTRICIONAIS LTDA - ME .,  no valor total de R$ 5.281,20 (cinco mil, duzentos e 
oitenta e um reais e vinte centavos), para o fornecimento do lote 09, Ata Registro de 
Preços nº 085/2019.
 -SAÚDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRTICIONAIS EIRELI .,  no valor total 
de R$ 11.577,60 (onze mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), para 
o fornecimento dos lotes 06 e 07, Ata Registro de Preços nº 086/2019.
- RICARDO RUBIO - ME .,  no valor total de R$ 8.908,80 (oito mil, novecentos e oito 
reais e oitenta centavos), para o fornecimento do lote 05, Ata Registro de Preços nº 
087/2019.
- MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - EPP., no valor total de R$ 
8.253,55 (oito mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), para 
o fornecimento dos lotes 03,04 e 10, Ata Registro de Preços nº 088/2019.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

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

PÚBLICA 

 PORTARIA Nº 109/2019 SMCASP   
 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 
1.399/55,
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas , e ten-
do em vista o contido no  Processo Administrativo Disciplinar n°.  20/2019   CGMC 
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 nos autos do Protocolado nº. 2018/215/386,  em especial levando em conta a sugestão 
da Comissão Processante de fl s. 128 a 132 e à manifestação do Senhor Corregedor da 
Guarda Municipal de Campinas às fl s. 133 a 137 dos autos, com fulcro no artigo 50, 
inciso III, letra "f" da Lei Municipal 13.351/08, como já decidido às fl s. 138 dos autos, 
dar publicidade da aplicação da pena de  SUSPENSÃO   de 05(cinco)   dias  ao servidor  
matrícula nº129.224-2,  por violação ao disposto no artigo 184, incisos IV e VI da Lei 
Municipal 1.399/55 c/c o artigo 1º - incisos III, IX e XII e artigo 2º - inciso XXXVIII, 
ambos da Portaria nº. 01/99 GS/SMCASP, observando-se a  recomendação  de fl s. 137 
e 138, com o consequente  desconto dos valores , conforme fl s. 138 dos autos.
 Estando as partes, seus advogados e os interessados intimados e cientificados da 
r. decisão, a partir da publicação, em especial o Dra. Fabiana Dantas Mendonça 
Carnauskas - OAB/SP nº. 324.888 e Dr. Ronny Soares Carnauskas - OAB/SP nº. 
304.257.
  

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 
  

 PORTARIA Nº 110/2019 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. 32/2018  CGMC 
 nos autos do Protocolado nº. 2018/10/23552 e apensos 2019/215/135 e 2019/215/136,  
em especial levando em conta o  PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO  nos autos 
apartados ao epigrafe e a manifestação do Comando da GMC e do Sr. Corregedor da 
Guarda Municipal de Campinas, as fl s. 03-verso dos autos em apensos, dar publici-
dade que nos termos do artigo197, § único, da Lei Municipal nº. 1.399/55 e diante da 
necessidade, conveniência e oportunidade ao servidor público e a supremacia do in-
teresse público,  converter  a penalidade de  suspensão de 05(cinco) dias  aplicada aos 
servidores  matrículas nº. 34.347-1 e 106.032-5 , 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 a Dra. Patrícia Laurindo Gervais 
- OAB/SP nº. 197.897. 
   

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 
  

 PORTARIA Nº 92/2019 SMCASP   
 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 
1.399/55,
 RESOLVE 
Determinar a Instauração de  PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 
59/2019 CGMC  para a regular apuração dos fatos narrados no  PROCESSO DIGI-
TAL nº. 2019.00034222-44 , onde consta suposto descumprimento aos artigos: 184 - 
incisos V e VI; 185 - inciso IV e 198 - inciso IX, todos da Lei Municipal nº. 1.399/55, 
c/c o artigo 1º - inciso III e artigo 2º - inciso XVI, ambos da Portaria nº. 001/99 GS/
SMCASP, fi gurando como autor(a) dos fatos o(a) servidor(a) matrícula nº. 43.741-7. 
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório, bem 
como em atendimento ao disposto nos artigos 149 da Lei Orgânica do Município e 
do artigo 16 e seguintes da Lei Municipal 13.351/08, após a expedição do Mandado 
de Citação que irá acompanhado da contrafé do processo, o(a) servidor(a) público 
referido deverá comparecer à Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas situada 
na Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP, nos dias 
úteis de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 16:00 horas para subscrição e ciência dos 
fatos que lhe são imputados.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 
  

 PORTARIA Nº 103/2019 SMCASP 
  

 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 
1.399/55,
 RESOLVE 
 Convolar  a Sindicância Preparatória nº 32/2019 CGMC, instaurada pela Portaria nº 
50/2019 SMCASP do Processo Digital SEI/PMC nº. 2019.00014292-68 em  PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 65/2019 CGMC, no atual PRO-
CESSO DIGITAL SEI/PMC 2019.00039895-54,  para a regular apuração dos fatos, 
onde constam supostas infrações disciplinares, que contraria o artigo 184 - incisos V 
e VI da Lei Municipal nº 1399/55 c/c o artigo 1º - incisos III e IX e artigo 2º - inci-
sos XXIV e XXVIII, ambos da Portaria nº. 001/99 da GS/SMCASP, fi gurando como 
autor(a) dos fatos o(a) servidor(a) matrícula nº: 35.022-2. 
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório, bem 
como em atendimento ao disposto nos artigos 149 da Lei Orgânica do Município e 
dos artigos 16 e seguintes da Lei Municipal 13.351/08, após a expedição do Mandado 
de Citação que irá acompanhado da contrafé do processo, o(a) servidor(a) público 
referido deverá comparecer à Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas situada 
na Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP, nos dias 
úteis de segunda a sexta feira das 09h00min às 16h00min horas para subscrição e 
ciência dos fatos que lhe são imputados.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO REPARO DO PASSEIO 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 

 
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da 
obrigação constituída na LEI COMPLEMENTAR 09/2003 - ARTIGO 113 - PARÁ-
GRAFO ÚNICO, estabelecendo-se que devam executar a REPARO DO PASSEIO 

no prazo de 30(trinta)dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente 
notifi cação ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados 
diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTO-
GRÁFICO”

NOTI-
FICA-
ÇÃO

BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ACLA ADMINISTRACAO DE 
BENS LTDA” 3424.22.21.0688 56422 “BAIRRO DAS PAL-

MEIRAS” 001-UNI 2019/156/1888

“ALEXANDRA PINHEIRO 
CAPELLI” 3414.32.57.0051 56150 CENTRO 003- 2019/156/8089

“CYBELLE BUENO DE AL-
MEIDA” 3412.52.68.0223 56493 “JARDIM CHAPA-

DÃO” 012- 2019/156/5639

“FRANCISCO FONSECA” 3414.31.45.0001 56026 “JARDIM BOTA-
FOGO” 001- 2019/156/8094

“NEUSA GALHARDO” 5142.32.36.0192 56082 “JARDIM FERNAN-
DA” 001- 2019/156/2706

 

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO CONSTRUIR MURO OU 
ALAMBRADO NO TERRENO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados nes-
te município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los 
da obrigação constituída na LEI 11455-02, estabelecendo-se que devam executar a 
CONSTRUIR MURO OU ALAMBRADO NO TERRENO no prazo de 60(quinze)
dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notifi cação ensejará a 
imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTO-
GRÁFICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ACLA ADMINISTRA-
CAO DE BENS LTDA” 3424.22.21.0688 56420 “BAIRRO DAS PALMEI-

RAS” 001-UNI 2019/156/1888

“JOSE CARLOS BUENO” 3431.52.87.0538 55978 “JARDIM CAMPOS 
ELÍSEOS” 027- 2019/156/6674

“WILSON APARECIDO 
DOMINGUES” 3411.11.60.0177 56628 “PARQUE VIA NORTE - 2ª 

PARTE” 008- 2019/156/4547

 

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PAVIMENTAR O PASSEIO 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 

 
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados nes-
te município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los 
da obrigação constituída na LEI COMPLEMENTAR Nº 09-2003 - ARTIGOS 105 A 
116., estabelecendo-se que devam executar a PAVIMENTAR O PASSEIO no prazo de 
30(trinta)dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notifi cação 
ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas 
legais.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTO-
GRÁFICO” NOTIFICAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“CLEBER DANIEL 
PARRA” 3442.12.98.0215 56430 “JARDIM DAS ANDO-

RINHAS” 015- 2019/156/4853

“JOSE CARLOS 
BUENO” 3431.52.87.0538 55980 “JARDIM CAMPOS 

ELÍSEOS” 027- 2019/156/6674

“SUSY MARLY DEL 
NERO” 3421.43.95.0053 56252 CENTRO 004-

SUB 2019/156/4237

“WILSON APARECIDO 
DOMINGUES” 3411.11.60.0177 56630 “PARQUE VIA NORTE 

- 2ª PARTE” 008- 2019/156/4547

 

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA DO PASSEIO 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 

 
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da 
obrigação constituída na LEI COMPLEMENTAR Nº 09 -2003 - ARTIGO 106, esta-
belecendo-se que devam executar a LIMPEZA DO PASSEIO no prazo de 30(trinta)
dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notifi cação ensejará a 
imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTO-
GRÁFICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO DE VICENTE 
FORCINETTI” 3444.14.16.0282 56083 “JARDIM SÃO VICENTE” 001- 2019/156/7800

“GRANT NELSON VAZ” 3432.34.69.0061 56239 “JARDIM DO TREVO” 008- 2019/156/2399

“JOSE CHIARELLA” 3441.43.90.0466 56346 “JARDIM NOVA EUROPA 
- [CONTINUAÇÃO]” 025- 2019/156/5436

“WANTUID DE ARAUJO 
LACERDA” 3263.64.38.0267 56663 “VILA NOGUEIRA” 046- 2019/156/8113

 

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA TERRENOS 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT  

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da 
obrigação constituída na LEI 11.455 -2002 - ARTIGO 1º - § 1º, estabelecendo-se que 
devam executar a LIMPEZA TERRENOS no prazo de 15(quinze)dias a contar desta 
publicação. O não cumprimento da presente notifi cação ensejará a imposição de multa 
e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.
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COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTO-
GRÁFICO” NOTIFICAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ACLA ADMINISTRACAO DE 
BENS LTDA” 3424.22.21.0688 56421 “BAIRRO DAS 

PALMEIRAS”
001-
UNI 2019/156/1888

“CYBELLE BUENO DE 
ALMEIDA” 3412.52.68.0223 56492 “JARDIM CHA-

PADÃO” 012- 2019/156/5639

“GOLD CHINA EMPREEND 
IMOB SPE LTDA” 3461.12.63.0001 56062 042-GL 2018/156/1598

“GRANT NELSON VAZ” 3432.34.69.0061 56240 “JARDIM DO 
TREVO” 008- 2019/156/2399

“JOSE CARLOS BUENO” 3431.52.87.0538 55979 “JARDIM CAM-
POS ELÍSEOS” 027- 2019/156/6674

“ROSEMARI APARECIDA 
JORGE” 5211.22.09.0242 56360 “JARDIM NOVA 

AMÉRICA” 001- 2019/156/5008

“VINICIUS MAIA DE GABRIEL 
GUIMARAES” 3431.51.79.0262 56261 “JARDIM CAM-

POS ELÍSEOS” 043- 2019/156/5264

“WANTUID DE ARAUJO 
LACERDA” 3263.64.38.0267 56664 “VILA NOGUEI-

RA” 046- 2019/156/8113

“WILSON APARECIDO DO-
MINGUES” 3411.11.60.0177 56629

“PARQUE VIA 
NORTE - 2ª 

PARTE”
008- 2019/156/4547

 

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA REPARO 
DO PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT  
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para a execução de REPARO DO PASSEIO nos respectivos 
prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notifi cá-los dos Autos de In-
fração e Multa lavrados conforme LEI COMPLEMENTAR Nº09 de 2003 - ARTIGO 
113 - PARÁGRAFO ÚNICO. É facultada aos proprietários a interposição de defesa 
por escrito. O prazo máximo é de 15(quinze)dias a contar da presente data, sob a pena 
de lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTO-
GRÁFICO” MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“CLUBE SEMANAL DE CULTURA 
ARTÍSTICA” 3423.14.15.0031 21832 CENTRO A 2019/156/7777

“ESPOLIO DE VICTOR VIGNADO” 3432.51.10.0533 21844 “JARDIM DO 
LAGO” 036- 2018/156/9336

 

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA 
TERRENOS 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT  
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para a execução de LIMPEZA TERRENOS nos respectivos 
prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notifi cá-los dos Autos de In-
fração e Multa lavrados conforme LEI 11.455 de 2002 - ARTIGO 1º - § 1º. É facultada 
aos proprietários a interposição de defesa por escrito. O prazo máximo é de 8(oito)
dias úteis a contar da presente data, sob a pena de lançamento do valor não quitado em 
Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTO-
GRÁFICO” MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“MASSA FALIDA DA ENCOL S/A - ENG. COM. 
E INDUSTRIA” 3423.14.49.0266 21686 CENTRO 004-UNI 2018/156/5190

 

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA 
DO PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para a execução de LIMPEZA DO PASSEIO nos respec-
tivos prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notifi cá-los dos Autos 
de Infração e Multa lavrados conforme LEI COMPLEMENTAR Nº09 de 2003 - AR-
TIGO 106. É facultada aos proprietários a interposição de defesa por escrito. O prazo 
máximo é de 15(quinze)dias a contar da presente data, sob a pena de lançamento do 
valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTO-
GRÁFICO” MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“EIDER HERCULANO DA 
SILVA” 3444.41.15.0919 21552 “JARDIM ANTONIO VON 

ZUBEN” 081- 2019/156/298

 

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 
PAVIMENTAR O PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT  
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para a execução de PAVIMENTAR O PASSEIO nos respec-
tivos prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notifi cá-los dos Autos 
de Infração e Multa lavrados conforme LEI COMPLEMENTAR Nº09 de 2003 - AR-
TIGOS 105 A 116. É facultada aos proprietários a interposição de defesa por escrito. O 
prazo máximo é de 15(quinze)dias a contar da presente data, sob a pena de lançamento 
do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTO-
GRÁFICO” MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“K.G.M. ADMINISTRACAO 
DE BENS IMOVEIS LTDA.” 3232.52.37.0089 21755 “CIDADE UNIVERSITÁ-

RIA CAMPINEIRA “ 005- 2018/156/6617

“REGINALDO GOMES DA 
SILVA” 3341.63.17.0175 21711 “CIDADE SATÉLITE 

ÍRIS” 015- 2019/156/5777

“SANDRA CHEDID RACY” 3214.14.02.0162 21688 “RESIDENCIAL TERRAS 
DO BARÃO” 033- 2019/156/5821

 

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 
PROCEDER REPARO DO MURO OU ALAMBRADO 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 

 
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para a execução de PROCEDER REPARO DO MURO OU 
ALAMBRADO nos respectivos prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente 
Edital, notifi cá-los dos Autos de Infração e Multa lavrados conforme LEI 11.455 de 
2002 - ARTIGO 1 - PARÁGRAFO 2. É facultada aos proprietários a interposição de 
defesa por escrito. O prazo máximo é de 8(oito)dias úteis a contar da presente data, 
sob a pena de lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança 
judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTO-
GRÁFICO” MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“JOSE CHIARELLA” 3441.43.90.0466 21702 “JARDIM NOVA EUROPA - [CONTI-
NUAÇÃO]” 025- 2019/156/5436

 

 Campinas, 15 de outubro de 2019 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS    

 EDITAL DE INTIMAÇÃO   
 Fica o proprietário abaixo relacionado, intimado a canalizar e direcionar o escoamento 
das águas pluviais por meio de canaletas abertas impermeabilizadas ou tubulações, de 
forma a permitir o livre escoamento das águas pluviais, de modo a não causar danos 
às propriedades vizinhas, no prazo de 15 dias, conforme Lei nº 11468/03, art. 1º item 
III, sob pena de multa.

Protocolo: 2005/10/06129 - Proprietário: Alcides Maria da Silva - Av. Ruy Rodrigues 
- lote 002 - quadra 2 - quarteirão 03951 - do loteamento Jardim Santa Lucia.
 

 Campinas, 08 de outubro de 2019 
 ENG° ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 DEPARTAMENTO DO VERDE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL 

 Coordenadoria de Planejamento e Gestão Ambiental 
  Protocolo nº:  2019/11/9239
 Interessado:  Ulissis Holtz Rachid
 Assunto:  Alvará de Uso - Certidão de Uso do Solo em Área Rural - APA

 COMUNICADO 

Para prosseguimento da análise, por parte da SVDS, solicitamos a complementação de 
documentos elencados a seguir, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados desta 
publicação:
a) Memorial descritivo das atividades de comércio atacadista de madeira e recupera-
ção de materiais não especifi cados; b) Cópia do Cadastro Ambiental Rural - CAR do 
imóvel.
Os documentos deverão ser entregues à Av. Anchieta nº 200, 16º andar CPGA/DVDS, 
de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 16h00.  Dúvidas: 2116-8485.  
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 GERALDO RIBEIRO DE ANDRADE NETO 

 Coordenador de Planejamento e Gestão AmbientalL 
  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
  Protocolo:   201  8  /10/  22.955 
 Interessado:    Usina Açucareira Ester S/A 

A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o CANCELAMENTO do boleto n°152.119.448, referente 
ao Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa n°96/2018, por interposição de 
recurso.  

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES 

 Coordenadora de Fiscalização Ambiental - Matrícula 122.994-0 
  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
  Protocolo 201  9  /10/  15725 
 Interessado:   S.M.Fernandes   ME 
 Auto   de   Infração   Imposição   de   Penalidade   de   Advertência   n°  132  /201  9 
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Advertência ci-
tado, por estar operando fonte potencial ou efetivamente poluidora sem as devidas 
licenças ambientais, com a seguinte redação:
"Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013 a penalidade de ADVERTÊNCIA. 
A empresa deverá regularizar-se perante a sistemática de licenciamento ambiental em 
trinta dias, sob pena de sofrer as demais sanções previstas em lei.
Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 49/2013, o infrator poderá interpor 
recurso administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do re-
cebimento desta notifi cação ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município na 
impossibilidade de recebimento." 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES 

 Coordenadora de Fiscalização Ambiental - Matrícula 122.994-0 
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 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
  Protocolo: 201  9  /10/1  7  814 
 Interessado: Coordenadoria de Fiscalização Ambiental 
 Autuado:   D  aniel de Souza Simões 
 Auto de Infração Imposição Penalidade de   Advertência n°1  3  3  /2019 

A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Advertência ci-
tado por queimar resíduos sólidos a céu aberto em terreno, com a seguinte redação:

"Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013 a penalidade de ADVERTÊNCIA. 
Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 49/2013, o infrator poderá interpor 
recurso administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do re-
cebimento desta notifi cação ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município na 
impossibilidade de recebimento."
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES 

 Coordenadora de Fiscalização Ambiental - Matrícula 122.994-0 
  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
  Protocolo: 201  9  /10/  2  4083 
 Interessado: Coordenadoria de Fiscalização Ambiental 
 Autuado:   E  mílio João Sulinski 
 Auto de Infração Imposição Penalidade de   Advertência n°1  3  4  /2019 

A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Advertência ci-
tado por queimar resíduos sólidos a céu aberto em terreno, com a seguinte redação:

"Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013 a penalidade de ADVERTÊNCIA. 
Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 49/2013, o infrator poderá interpor 
recurso administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do re-
cebimento desta notifi cação ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município na 
impossibilidade de recebimento." 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES 

 Coordenadora de Fiscalização Ambiental - Matrícula 122.994-0 
  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
  Protocolo: 201  9  /10/  2  4837 
 Interessado: Coordenadoria de Fiscalização Ambiental 
 Autuado:   M  RV Engenharia e Participações S/A 
 Auto de Infração Imposição Penalidade de   Advertência n°1  3  5  /2019 

A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Advertência ci-
tado por queimar resíduos sólidos a céu aberto em terreno, com a seguinte redação:

"Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013 a penalidade de ADVERTÊNCIA. 
Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 49/2013, o infrator poderá interpor 
recurso administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do re-
cebimento desta notifi cação ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município na 
impossibilidade de recebimento."
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES 

 Coordenadora de Fiscalização Ambiental - Matrícula 122.994-0 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
  Protocolo: 201  8  /10/  3  6536 
 Interessado:   S  ecretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
 Autuado:   E  spólio de Rino Emirandetti 
 Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa n° 61/2019 

A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o CANCELAMENTO do Auto de Infração Imposição Penali-
dade de Multa citado, com base no Parecer Opinativo 32/2019 (fl s. 26 a 30).
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES 

 Coordenadora de Fiscalização Ambiental Matrícula 122994-0 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Protocolo:   2019000688 
 Interessado: CCS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI 

A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer a 
entrega dos seguintes documentos, no prazo de 20 (vinte) dias:
-Incluir nas abas Resíduos Sólidos e Disposição Final do sistema online: papelão, 
plástico, panos de limpeza, EPI’s contaminados, chapas de impressão;
-Incluir na aba Máquinas e Equipamentos do sistema online e no Layout apresentado 
os itens: 02 Geladeiras, 01 Empacotadora, 01 Furador, 01 Compressor, 01 Empilha-
deira elétrica, 02 Mesas de Luz, 01 Ploter de Recorte;
-Informar a quantidade do uso da água no processo produtivo (nas Geladeiras) na aba 
Balanço Hídrico do sistema  online e indicá-la no Fluxograma apresentado;
-Apresentar o AVCB emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo;
-A empresa deve apresentar os comprovantes da destinação ambientalmente correta de 
todos os resíduos sólidos gerados pelo processo produtivo da empresa.

Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com 
Técnico. Fone: 2116-0573
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 CARLOS AUGUSTO JUSTO BARREIRO 

 Engenheiro Civil 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Protocolo LAO: 2019000932
Interessado: M.J. Participações e Design Ltda  

Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado no Siste-
ma Licenciamento Ambiental On Line (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a partir 

da data desta publicação:
a. ART defi nitiva;
b. retifi cação do cadastro das árvores quanto a origem e exclusão dos espécimes para 
transplantio;
c. reapresentação do Laudo de Caracterização de Vegetação quanto a inclusão da as-
sinatura do responsável técnico, origem das árvores e unidade de medida dos dados 
apresentados, retifi cação do endereçamento do laudo e solicitação, justifi cativa técnica 
para risco de queda citado, indicação como anexo do laudo a planta com a localização 
das árvores;
d. retifi cação do registro fotográfi co quanto às fotos 1 (A1), 4 (A4) e 14 (A53).

Eventuais dúvidas, entrar em contato pelo telefone 21160658.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 MARIA CAROLINA B. SIVIERO 

 Bióloga 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Protocolo LAO: 2019000920
Interessado: Anna Márcia Hiebert 

Em atendimento de sua solicitação número 2019000920, foi efetuada análise da docu-
mentação entregue. Segue relação dos documentos faltantes, que deverão ser anexa-
dos no LAO, no prazo de 20 dias corridos, à partir da data de publicação:
1) Matrícula atualizada em até 180 dias;
2) Procuração com fi rma reconhecida e RG e CPF do representante legal nomeado 
em procuração;
3) Declaração informando empréstimos/bota-fora assinada pela Sra. Anna Márcia;
4) Projeto Básico de Terraplenagem, assinado pelo Matheus, incluir um corte paralelo 
ao C, retirar dos cortes a projeção da casa e alterar a cor das legendas para facilitar a 
visualização;
5) Assinar a ART de terraplanagem
6) Anexar a ART assinada e paga dos projetos simplifi cado e de drenagem;
7) Assinar os Projeto de drenagem e o Projeto Simplifi cado;
8) Na aba movimentação de terra no LAO, alterar a construção para unifamiliar, acres-
centar a área construída e incluir a soma dos volumes de corte e aterro, de acordo com 
o apresentado no projeto.

Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável através do e-mail ana.beraldo@campinas.sp.gov.br 
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 ANA LUIZA AHERN BERALDO 

 Coordenadora do Suporte Geológico 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 RETIFICAÇÃO - RESOLUÇÃO CAMPREV Nº 01/2019 
  

  Dispõe sobre a remuneração dos servidores públicos do Instituto de Previdência So-
cial do Município de Campinas - CAMPREV.   
O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Campinas 
- CAMPREV, no uso das atribuições doseu cargo, e com fundamento na Lei Com-
plementar nº 220, de 01 de julho de 2019, que dispõe sobre o reajuste dos servidores 
públicos municipais e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Ficam reajustados em 4,47% (quatro inteiros e quarenta e sete centésimos por 
cento) os padrões salariais e as demais parcelas remuneratórias dos cargos e empregos 
públicos, a partir do mês de dezembro de 2019. 
Parágrafo único. O décimo terceiro salário referente ao exercício de 2019 será pago 
com base na remuneração do mês de dezembro de 2019. 
Art. 2º Fica assegurado o reajuste previsto no art. 1º aos proventos dos servidores 
inativos e aos benefícios dos pensionistas do Instituto de Previdência Social do Muni-
cípio de Campinas - Camprev. 
Art. 3º Fica reajustado em 6% (seis por cento) o valor do auxílio-refeição para os 
servidores da ativa com jornada de trabalho igual ou superior a vinte horas semanais, 
a partir de 1º de julho de 2019. 
Art. 4º Fica reajustado em 12,20% (doze inteiros e vinte centésimos por cento) o valor 
do auxílio nutricional devido aos servidores aposentados e aos pensionistas, a partir de 
1º de julho de 2019, concedido àqueles com proventos e pensões não superiores a três 
vezes o piso dos servidores públicos municipais, correspondente ao menor vencimen-
to-padrão fi  xado no quadro geral de cargos do ANEXO I - A - QUADRO GERAL da 
Lei nº 12.985, de 28 de junho de 2007. 
Art. 5º Fica assegurado aos servidores e empregados públicos o abono-alimentação 
de Natal no valor de R$ 246,30 (duzentos e quarenta e seis reais e trinta centavos), 
pago em parcela única e não incorporável, incluído no vale-alimentação no mês de 
dezembro de 2019. 
§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se também aos servidores ativos com 
jornada inferior a vinte horas. 
§ 2º O disposto no caput deste artigo será estendido a todos os servidores aposentados 
e aos pensionistas, sendo o benefício de Abono de Natal pago em Folha de Pagamento 
no valor de R$ 246,30 (duzentos e quarenta e seis reais e trinta centavos) em parcela 
única e não incorporável, no mês de Dezembro de 2019.
Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, consignadas em orçamento, suplementadas se ne-
cessário. 
Art. 7º Esta Regulamentação entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8º Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 DIRETOR PRESIDENTE 

 CEASA 
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º  005/2019  - PROTOCOLO SEI CEASA/
CAMPINAS N.º  2018.00000319-45  - A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE 
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CAMPINAS S/A - CEASA Campinas,  comunica que se encontra aberto o edital 
para o  OBJETO : Contratação de empresa especializada para fabricação e instalação 
de  GRADIS E PORTÕES METÁLICOS , com fornecimento de mão de obra e ma-
teriais. O início da sessão pública da licitação para o recebimento dos envelopes con-
tendo : 01 - PROPOSTA COMERCIAL  e  02 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABI-
LITAÇÃO , será às  09:00 hs  do dia  12/11/2019 , com tolerância de 10 (dez) minutos, 
no Auditório, na sede desta empresa, localizada na Rod. D. Pedro I - km 140,5 - Barão 
Geraldo - Campinas/SP. O Edital gratuito e seus anexos poderão ser retirados pela 
internet no sítio eletrônico: www.ceasacampinas.com.br, bem como todas as eventuais 
alterações do edital.
 

 WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA  
 DIRETOR PRESIDENTE 

  

 AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO   
  PROTOCOLO SEI CEASA/CAMPINAS N.º  2019.00000753-14 -  PREGÃO 
PRESENCIAL N.º  009/2019 -  CONTRATO N. º 026/2019 -  CONTRATADA: CLI-
NICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA , CNPJ sob o n.º 03.285.064/0001-
74 -  OBJETO:  Contratação de empresa especializada em serviços de saúde ocupa-
cional, segurança e medicina do trabalho e com assessoria técnica.  VALOR:  O valor 
total estimado do presente contrato é representado pela importância estimada de R$ 
139.000,00, para 12 (doze) meses de Contrato e encontram-se descritos:  Exames 
(matriz e filial):  Visitas periódicas "in loco", qtd.estim. 12, v.unit. R$ 98,00; Exame 
Clínico, qtd.estim. 192, v.unit. R$ 25,00; Audiometria, qtd.estim.17, v.unit. R$ 13,98; 
Eletrocardiograma, qtd.estim.34, v.unit. R$ 18,64; Eletroencefalograma, qtd.estim.34, 
v.unit.R$ 35,42; Glicemia, qtd.estim.34, v.unit. R$ 8,39; Hemograma Completo, qtd.
estim. 02, v.unit. R$ 9,13; Protoparasitológico de Fezes, qtd.estim. 02, v.unit. R$ 7,92; 
Raio X da Coluna, qtd.estim. 32, v.unit.R$ 38,00; Análise Psicossocial, qtd.estim. 23, 
v.unit.R$ 90,00.  Serviços (  matriz e filial):  Assessoria e acompanhamento de serviços 
PCMSO e emissão PPP, v.unit. R$ 150,00; Laudo PCMSO, v.unit.R$ 2.000,00, Laudo 
PPRA, v.unit.R$ 1.000,00, Laudo LTCAT, v.unit.R$ 1.800,00, Mapa de risco, v.unit.
R$ 1.200,00; Treinamento de CIPA, v.unit.R$ 1.192,94; Serviços de Assistência de 
Assessoria Técnica de Segurança do Trabalho - por hora, qtd.estim. 1.920, v.unit.por 
hora R$ 62,50.  VIGÊNCIA:  O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, 
iniciando-se em 17/10/2019, e se encerrando em 16/10/2020. 
 

 WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA  
 DIRETOR PRESIDENTE 

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

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 Acha-se aberta no Departamento de Pregão da Rede Mário Gatti, sito Av. Prefeito Fa-
ria Lima, nº 340, Parque Itália, Campinas/SP, fone: (19) 3772-5815 e 3772-5708 a lici-
tação a seguir:  1) Pregão Presencial nº 20/2019 -  Prot. nº 0488/2019: Contratação de 
empresa p/ prest. de serv. médicos e de apoio específi cos na área de UROLOGIA, p/ o 
Complexo Hospitalar Ouro Verde, unidade integrante da autarquia pública municipal 
Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar; abertura das 
propostas dar-se-á às 09h00 do dia 30/10/2019 e a disputa de preços dar-se-á às  09h15 
do dia 30/10/2019.  Os interessados poderão retirar o Edital a partir do dia 18/10/2019 
no site www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes ou pelo e-mail: licitacoes@hmmg.sp.gov.br. 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 DR. MÁRIO SÉRGIO ROLIM ZAIDAN 

 Diretor Administrativo Interino da Rede Municipal Mário Gatti de Urgência, Emergência e 
Hospitalar 

  

 AVISO DE RATIFICAÇÃO   
  ARTIGO 25, INCISO I DA LEI 8.666/93 
 Protocolo nº 1190/2019 
 - MP-Bios Representação e Serviços Ltda.,  para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 no 
valor total de R$ 15.282,28 (Quinze mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e oito 
centavos). 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 EXTRATOS   
  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
  
 Protocolo nº : 157/2019.  Modalidade : Pregão Eletrônico nº: 55/2019. Ata de Regis-
tro de Preços.  Objeto:  Registro de preço de materiais para procedimentos vasculares 
angiográfi cos e terapêuticos, padronizados pela tabela SUS.  Empresa:  PLANTAO 
MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA.  CNPJ:  01.004.619/0001-37. Item 06 - R$ 
69,00, item 08 - R$ 69,00, item 10 - R$ 69,00, item 20 - R$ 195,00, item 07 - R$ 
69,00, item 09 - R$ 69,00, item 11 - R$ 69,00 e item 21 - R$ 195,00.  Empresa:  
NEOMEX HOSPITALAR LTDA.  CNPJ:  02.809.310/0001-87. Item 14 - R$ 60,00, 
item 16 - R$ 50,00, item 18 - R$ 120,00, item 28 - R$ 130,00, item 15 - R$ 60,00, 
item 17 - R$ 50,00, item 19 - R$ 120,00 e item 29 - R$ 130,00.  Empresa:  BIOCATH 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  CNPJ:  05.964.709/0001-
20. Item 01 - R$ 14.000,00, item 02 - R$ 10.200,00, item 03 - R$ 14.000,00, item 
04 - R$ 10.200,00, item 05 - R$ 10.200,00, item 12 - R$ 70,00, item 13 - R$ 70,0000 
e item 31 - R$ 1.999,99.  Empresa:  BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 
 CNPJ:  50.595.271/0001-05. Item 37 - R$ 1.400,00, item 38 - R$ 1.850,00, item 39 - 
R$ 990,00, item 33 - R$ 1.400,00, item 35 - R$ 1.850,00, item 40 - R$ 320,00, item 
42 - R$ 320,00, item 34 - R$ 1.400,00, item 36 - R$ 1.850,00, item 41 - R$ 320,00, 
e item 43 - R$ 320,00.  Empresa:  ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. 
 CNPJ:  56.998.701/0032-12. Item 22 - R$ 194,00, item 24 - R$ 180,00, item 26 - R$ 
194,00, item 23 - R$ 194,00, item 25 - R$ 180,00 e item 27 - R$ 194,00.  Prazo:  12 
(doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços.  Data : 01/10/2019.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA 

 RESUMO DE CONTRATO   
  CONTRATO N. 2019/90053-0-0.  Contratado : ENERGY COMÉRCIO MONT 
ELE EIRELI EPP  CNPJ n. 14.014.094/0001-62. Dispensa de Licitação 2019/462 . 
 Objeto: Substituição de Padrão. Vigência: De 15/10/2019 a 13/01/2020; Valor: R$ 
11.024,60. 

 CONTRATO N. 2019/7003.  Contratado : GWA WATER SISTEMAS E EQUIPA-
MENTOS PARA SANEAMENTO LTDA.  CNPJ n. 27.391.046/0001-35. Pregão 
Eletrônico 2019/174. Objeto: Grade Mecanizada. Vigência: 08 (oito) meses a partir de 
16/10/2019; Valor: R$ 228.900,00. 
 CONTRATO N. 2019/7004.  Contratado : UNIPAR CARBOCLORO S/A  CNPJ n. 
33.958.695/0001-78. Pregão Eletrônico 2019/192 .  Objeto: Cloro Líquido. Vigência: 
12 (doze) meses a partir de 16/10/2019; Valor: R$ 3.477.600,00. 
 CONTRATO N. 2019/7005.  Contratado : HIDROMAR INDÚSTRIA QUÍMICA 
LTDA.  CNPJ n. 44.481.156/0001-32. Pregão Eletrônico 2019/192 .  Objeto: Cloro 
Líquido. Vigência: 12 (doze) meses a partir de 16/10/2019; Valor: R$ 1.190.700,00. 
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
  

 RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS   
  Pregão nº 2019/194:  Empresa:  Acqua San. Ind. Com. Prod. Químico Ltda ME , 
CNPJ n. 19.103.633/0001-53. Preço Unitário Registrado.Objeto:  Item  1 : cloreto férri-
co líquido R$ 1,23/Kg; Ata Registrada em 16/10/2019; vigência 12 meses. 
 
 

 GERENCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
  

 HOMOLOGAÇÃO   
  PREGÃO ELETRÔNICO N. 217/2019  - Objeto: prestação de serviços contínuos de 
controle, operação e fi scalização de portarias em áreas e edifícios de propriedade ou 
uso da SANASA. Comunicamos a homologação do objeto do pregão pelo preço total 
do lote à empresa: SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. Lote 1: 
valor total de R$ 5.804.897,76, pelo período de 12 meses.
 LICITAÇÃO PARA ALIENAÇÃO N. 1/2019  - Objeto: alienação de sucatas em 
geral.  Comunicamos a homologação do objeto pelo maior preço total do lote à em-
presa: COMÉRCIO DE METAIS PALMARES LTDA. LOTE 1 - preço unitário de 
R$ 0,80 e total de R$ 40.000,00; LOTE 2 - preço unitário de R$ 0,60 e total de R$ 
30.000,0; LOTE 3 - preço unitário de R$ 2,30 e total de R$ 46.000,00; LOTE 4 - preço 
unitário de R$ 4,20 e total de R$ 21.000,00 e Lote 5 - preço unitário de R$ 11,00 e total 
de R$ 55.000,00, pelo período de 12 meses .  
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES    
  

 RESUMO DE COMPRA DIRETA   
  N.2019/55142  - Contratada: CONSÓRCIO BUS+. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA 
OS EMPREGADOS DA SANASA QUE RESIDEM NA REGIÃO METROPOLITA-
NA DE CAMPINAS. Valor total R$ 370.800,00. Conforme parecer jurídico emitido 
de acordo com o artigo 30 da Lei nº 13.303/16 e com o artigo 118 do Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos SANASA. O Sr. Diretor Presidente ratifi ca a pre-
sente contratação.  

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   
  

 RESUMO DE ADITAMENTO   
  Aditamento n.1 ao  Contrato n. 2019/6860 ; Pre 2018/314; Contratada: Control Com. 
Prod. Metal. Ltda EPP CNPJ: 07.752.006/0001-64; Objeto: projeto de peças e monta-
gem de estrutura; Acréscimo de 6,95% do inicialmente previsto; Valor R$ 19.259,91.
 Aditamento n.2 ao  Contrato n. 2019/6523 ; Pre 2017/146; Contratada: A.R.Neto Ter-
raplenagem Eireli EPP; CNPJ: 19.182.547/0001-83; Objeto: serv. de infraestrutura de 
contenção de muro gabião; Vigência: prorrogação mais 12 meses; Supressão: 12,59% 
do inicialmente previsto; Valor: R$ 4.000.000,00. 

 DIRETORIA ADMISTRATIVA   

 SETEC 
 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC 

 PORTARIA Nº 048 DE 16 DE OUTUBRO DE 2019.   
 O Ilmo. Senhor Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das suas 
atribuições de seu cargo conferidas pelo disposto nos incisos I e III do artigo 8º da 
Lei Municipal nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974, e em conformidade ao protocolo 
nº 7352/2019. 

RESOLVE:

Artigo 1º) Ceder a Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo - Juízo da 275ª Zona Elei-
toral - Campinas-SP, o servidor, Sr. LUIZ FERNANDO REZENDE ESMERIZ, Cargo 
de Agente de Suporte Técnico - matrícula nº 799, servidor desta autarquia Municipal, 
e sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do cargo;

Artigo 2º) A presente Portaria tem efeito no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, 
revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE
 

 Campinas, 16 de outubro de 2019 
 ARNALDO SALVETTI PALACIO JUNIOR 

 PRESIDENTE - SETEC 

 DIVERSOS 
 ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO 

 ITA WEGMAN - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 
TERAPÊUTICA E TERAPIA SOCIAL - CNPJ: 

25.140.825/0001-05 
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
Ficam convocados todos os associados da Entidade ITA WEGMAN- Núcleo de Edu-
cação Terapêutica e Terapia Social, quites e no
pleno gozo de seus direitos sociais, para a Assembleia Geral
Extraordinária que será realizada no dia 06/11/2019 às 08:30,
em primeira convocação, e às 09:00 em segunda convocação, para deliberarem sobre 
as seguintes ordens do dia:
a) alteração parcial do Estatuto Social;
b) eleição das Diretorias e do Conselho Fiscal. 
A Assembleia será realizada na Rua Piquete, 520/604 -Jardim Itamarati - Campinas/
SP. 
 

 Campinas, 14 de outubro de 2019 
 ALEXANDRE VICINANZA DE SOUZA 

 Diretor Presidente 
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