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 GABINETE DO PREFEITO 
  

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMP. SR. 
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE

EM 05 DE AGOSTO DE 2014
De Secretaria Municipal de Saúde- Protocolado n.º 13/10/9.347 PG
À vista das informações precedentes, aliadas aos demais esclarecimentos destes autos, 
que indicam a necessidade e a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
- A rerratifi cação dos despachos de fl s. 260 e 261, para neles constar que o objeto 
correto da locação em comento são os imóveis localizados na Rua Dr. César Paranhos 
de Godoy nº 333 (Lote 26-A Sub) e o Lote s/nº Lote 26-Sub), Quadra R1, Quarteirão 
7.074, Código Cartográfi co 3412.44.35.0001.00000, e não como constou;
- Publique-se;
- Na sequência, os autos deverão seguir à CSFA/DAJ para a formalização do compe-
tente termo contratual;
- Após, encaminhem-se os autos à Secretaria de Saúde para as demais providências e 
acompanhamento.

Campinas, 05 de agosto de 2014
MICHEL ABRÃO FERREIRA

Secretário Chefe De Gabinete

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 ERRATA À CARTA-CONVITE   
  Processo Administrativo n°  14/10/15.114
  Interessado:  Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 
 Assunto:  Convite nº. 36/2014
 Objeto:  Locação de 02 (duas) centrais telefônicas (PABX), com manutenção corretiva 
e fornecimento de peças.
O Município de Campinas, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, co-
munica aos interessados que revendo a Carta-Convite referente à licitação em epígrafe, 
 REALIZOU A SEGUINTE CORREÇÃO  no subitem 1.3. da carta-convite, a saber:
 Onde se lê: 
"O valor total estimado para a realização dos serviços, objeto da presente licitação, 
é de R$ 24.643,28 (vinte e quatro mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e oito 
centavos) e o valor máximo unitário de cada item, aceitável pela Prefeitura Municipal 
de Campinas encontra-se no Anexo III - Planilha de Preço Máximo Aceitável".
 Leia-se: 
"O valor total estimado para a realização dos serviços, objeto da presente licitação, é 
de R$ 24.643,38 (vinte e quatro mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta e oito 
centavos) e o valor máximo unitário de cada item, aceitável pela Prefeitura Municipal 
de Campinas encontra-se no Anexo III - Planilha de Preço Máximo Aceitável".
Tendo em vista que o equívoco ocorreu por erro de digitação, vez que os valores unitá-
rios e totais de cada item descritos no Anexo III - Planilha de Preços Máximos Aceitá-
veis estão corretos, e que referida correção não afeta a formulação das propostas, fi ca 
mantida a data e o horário da sessão pública do Convite nº 36/2014.
 

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES   

  

 ESCLARECIMENTOS DE QUESTIONAMENTO   
  Processo Administrativo   nº  13/10/3524
 Interessado:  Caixa Econômica Federal - Superintendência Regional Campinas (Se-
cretaria Municipal de Esportes e Lazer)
 Assunto:  Tomada de Preços nº 08/2014
 Objeto:  Execução de serviços de engenharia e arquitetura para os projetos executivos 
de construção de Alojamento com Refeitório, Lavanderia e Sala de Reunião (primeira 
fase) do Centro Esportivo de Alto Rendimento - CEAR, no Município de Campinas/SP.
O Município de Campinas, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, 
apresenta aos interessados resposta à solicitação de esclarecimento recebida em 
30/07/2014, pela empresa ESTEL ENGENHARIA LTDA., conforme segue:
 Pergunta:  "Haja vista que em nenhum dos anexos disponibilizados no site constam 
as metragens pré estabelecidas das edifi cações a serem projetadas, solicitamos que nos 
seja enviado as áreas do alojamento com refeitório, lavanderia e sala de reunião, para 
fi ns de composição de orçamento. Salientamos que, em um dos anexos em formato 
DWG e nomeado como "Detalhes", consta somente a planta de situação do terreno e 
informações urbanísticas, dados estes insufi cientes."
 Resposta:  O custo estimado foi obtido com a mesma documentação e informações 
contidas na Pasta Técnica atualmente disponibilizada às empresas licitantes. A Pasta 
Técnica foi formulada através de longa pesquisa de mercado junto a empresas especia-
lizadas. Ela contempla a avaliação dos custos de projetos indicados pela pesquisa que 
foi limitada ao programa básico, premissas gerais, escopos dos serviços, aprovações e 
licenciamentos, formas de apresentação, acompanhamento e fi scalização e prazo para 
execução dos serviços, que estabelecem as necessidades do objeto. Desta forma, o ob-
jeto principal da presente licitação é o questionamento formulado, ou seja, a avaliação 
de suas áreas mínimas, dentro das necessidades estipuladas pelo "Termo de Referên-
cia", que foram entendidas e avaliadas através de pesquisa de mercado, e que devem 
ser entregues pela licitante vencedora, na forma de projetos executivos.
Considerando que o questionamento apresentado e a respectiva resposta não afeta a 
formulação das propostas, fi ca mantida a data e o horário da sessão pública da Tomada 
de Preços nº 08/2014.
 

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES    

  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão   nº 228  /2014 -  Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  14/10/15.905 -  In-
teressado : Secretaria Municipal de Saúde -  Objeto : Registro de Preços de soluções 
parenterais de grande volume, para uso das Unidades Básicas de Saúde -  Recebimen-
to das Propostas dos itens 01 a 11 : das 08h do dia 21/08/14 às 09h do dia 22/08/14 
-  Abertura das Propostas dos itens 01 a 11 : a partir das 09h do dia 22/08/14 -  Início 
da Disputa de Preços : a partir das 10h do dia 22/08/14 -  Disponibilidade do Edital : 
a partir de 07/08/14, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos 
adicionais com a Pregoeira Veruska Vigilato pelo telefone (19) 2116-8411. 

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 
 Diretor Do Departamento Central De Compras 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 EXTRATOS   
  Processo Administrativo n.º  14/10/06.164  Interessado  :  Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo  Modalidade  :  Pregão Eletrônico 
n.º 167/14  Ata de Registro de Preços n.º  265/14  Detentora da Ata:  PIAF PRODU-
ÇÕES ARTÍSTICAS, EVENTOS E LOCAÇÕES - EPP  CNPJ:  04.896.211/0001-05 
 Objeto : Registro de preços de serviços de locação de palco  Preço Unitário:  Itens: 05 
(R$ 7.140,11) e 06 (R$ 6.717,11)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  05/08/2014 

 Processo Administrativo n.º  14/10/06.164  Interessado  :  Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo  Modalidade  :  Pregão Eletrônico 
n.º 167/14  Ata de Registro de Preços n.º  266/14  Detentora da Ata:  STAFF LUXE 
EIRELI - ME  CNPJ:  14.567.282/0001-18  Objeto :Registro de preços de serviços de 
locação de palco  Preço Unitário:  Itens: 01 (R$ 2.610,00); 02 (R$ 1.160,00); 03 (R$ 
4.903,00) e 04 (R$ 1.791,00)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  05/08/2014 

 Processo Administrativo n.º  09/10/19.041  Interessado : Secretaria Municipal de 
Cidadania, Assistência e Inclusão Social.  Modalidade:  Contratação Direta n° 90/14 
 Locadores:  SR. PAULO RODRIGUES DA SILVA E SRA. CLARICE COSTA DA 
SILVA  Termo de Locação n.º  10/14  Objeto : Locação de imóvel situado na Rua Al-
tino Arantes, 140 - Jd. Bandeiras II, Campinas/SP, para instalação do CRAS - Jardim 
Bandeiras II  Valor total:  R$ 43.200,00  Prazo:  24 meses  Assinatura:  05/08/14
 

 SECRETARIA DE CULTURA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 REGULAMENTO DO VII CONCURSO ESTÍMULO PARA 
CANTORES LÍRICOS 

 Processo Administrativo: 2014/10/18.250 Interessado: Secretaria Munici-
pal de Cultura Fundamento Legal: Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações, Lei Municipal nº 9.152, de 17 de dezembro de 1996 
e Lei Municipal nº 13.525, de 13 de fevereiro de 2009. 

 Com o objetivo de estimular e revelar jovens talentos artísticos no campo lírico, com 
idades compreendidas entre 18 e 35 anos e, simultaneamente, contribuir para a divul-
gação das obras do Maestro Antônio Carlos Gomes, a Secretaria Municipal de Cul-
tura - SMC da Prefeitura Municipal de Campinas - PMC, com a Curadoria do Centro 
de Ciências, Letras e Artes de Campinas - CCLA, torna público que realizará o  VII 
Concurso Estímulo para Cantores Líricos , de acordo com o Regulamento abaixo:
 DA PARTICIPAÇÃO 
Podem candidatar-se pessoas físicas estudantes das escolas de música de todo o Brasil, 
bem como profi ssionais em início de carreira, de nacionalidade brasileira, cuja idade, 
em 01 de setembro de 2014, não seja inferior a 18 ou superior a 35 anos.
Não podem participar:
Membros do Júri ou do CCLA;
Parentes em até 2º grau, ascendentes e descendentes, dos membros do Júri ou do CCLA;
Servidores públicos municipais de Campinas;
vencedores dos Prêmios de Melhor Voz Masculina, Melhor Voz Feminina e de Melhor 
Intérprete de Carlos Gomes, em algum dos Concursos Estímulo para Jovens Canto-
res realizados anteriormente pelo CCLA, de 2008 a 2013, sendo considerados “Hors 
Concours” nesta competição.
Ao entregar a Ficha de Inscrição, o candidato declara, explicitamente, estar de acordo 
com este Regulamento.
 DA INSCRIÇÃO 
São requisitos necessários à inscrição:
Ficha de Inscrição, conforme Anexo I, preenchida em letra de forma ou digitada e 
devidamente assinada;
breve currículo da vida musical; 
uma foto 09 x 12, nítida e recente, para divulgação; 
cópia da Cédula Identidade;
03 (três) cópias legíveis das partituras de cada peça constante de seu programa;
documento, em papel A4, contendo o repertório da Segunda Etapa - Pré-Seleção e da 
Terceira Etapa - Final, contendo o nome do candidato e devidamente assinado;
CD ou DVD contendo gravação recente do candidato com as peças exigidas na Pré-
-Seleção, podendo ser feita domesticamente;
A entrega da documentação constante no subitem 2.1 é condição obrigatória para o 
aceite da inscrição, salvo se for o caso do constante no subitem 2.3, fi cando desobri-
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EXPEDIENTE
O Diário Ofi cial do Município de Campinas (Lei Nº 2.819/63)  é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas Site: www.campinas.sp.gov.br

 
CONTEÚDO

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

 
ACERVO

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

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

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

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

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

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

gado, apenas, de apresentar a gravação.
Candidatos detentores de 1º, 2º ou 3º Prêmios em Concursos de Canto Lírico reconhe-
cidos, a critério do juri da Pré-Seleção, nacionais ou internacionais, estarão dispensa-
dos do envio da gravação exigida no subitem 2.1.7.
Neste caso, junto com os documentos elencados no subitem 2.1, deverá ser anexada, 
obrigatoriamente, uma cópia autenticada do Certifi cado ou Diploma de atribuição do 
Prêmio, emitido pela Organização do Concurso.
As inscrições serão efetuadas no período de 06 de agosto a 19 de setembro de 2014, 
das 9h às 12h e das 14h às 16h30min, através da entrega de envelope lacrado, conten-
do os documentos elencados no subitem 2.1, no seguinte endereço:

CCLA - Centro de Ciências, Letras e Artes
Rua Bernardino de Campos, 989, Centro, Campinas, SP, CEP 13010-151

A/C: Marino Ziggiatti
Os candidatos poderão optar por fazer a inscrição via postal, devendo observar, neste 
caso, o seguinte:
a proposta deverá ser postada dentro do prazo de inscrição;
a correspondência deverá ser registrada.
Não serão consideradas as correspondências que, mesmo tendo sido postadas dentro do 
período contido no subitem 2.4, sejam entregues após o dia 19 de setembro de 2014.
A SMC e o CCLA não se responsabilizarão por correspondências encaminhadas via 
postal que, por qualquer motivo, sejam extraviadas, salvo se, comprovadamente, tiver 
sido entregue no CCLA.
 DOS PRÊMIOS 
Serão concedidos três prêmios, pela SMC, no valor de R$4.000,00 (quatro mil re-
ais) cada, mais dois prêmios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando 
R$14.000,00 (quatorze mil reais), distribuídos da seguinte forma:
Vencedor de Melhor Intérprete da Obra de Antônio Carlos Gomes - R$ 4.000,00 (qua-
tro mil reais);
Vencedor da Melhor Voz Masculina - R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
Vencedor da Melhor Voz Feminina - R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
Vencedor de Melhor Intérprete de Canção de Câmera de Carlos Gomes - R$ 1.000,00 
(um mil reais);
Vencedor de “Jovem Voz Revelação” - R$ 1.000,00 (um mil reais).
Os valores dos respectivos prêmios estarão sujeitos a incidência, dedução e retenção 
de impostos, conforme a legislação em vigor.
Nenhum dos prêmios é cumulativo e serão atribuídos individualmente.
Na Prova Final, o Júri reserva-se o direito de não atribuir determinado Prêmio, caso 
considere que o nível requerido não tenha sido atingido pelos candidatos.
Para o recebimento dos prêmios, os vencedores deverão apresentar os seguintes docu-
mentos na Secretaria Municipal de Cultura, localizado na Avenida Anchieta, nº 200, 
Centro, Campinas, SP, CEP, 13015-904:
cópia da Cédula de Identidade, do CPF e de comprovante de residência, em nome do 
premiado;
dados bancários, contendo nome do banco, número da agência e da conta-corrente, 
não podendo ser conta poupança;
prova de regularidade para com a Fazenda Federal;
prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio do vencedor;
prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de Campinas;
certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas ao vencedor, podendo ser 
obtida no site www.sancoes.sp.gov.br;
consulta à sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em 
licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública, podendo ser feita no 
site www.portaltransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam;
consulta à Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
Serão atribuídos Diplomas de Honra ao Mérito, pelo CCLA, aos candidatos situados 
na faixa etária entre 18 e 25 anos que, segundo decisão da banca de jurados, se des-
taquem como “Melhor Intérprete de Canção de Carlos Gomes” e “Cantor ou Cantora 
Revelação”.
Todos os candidatos fi nalistas receberão do CCLA Certifi cado de Participação no VII 
Concurso Estímulo para Cantores Líricos.
 DAS PROVAS 
O Concurso será desenvolvido em três etapas, a saber:
Primeira Etapa - Pré-Seleção;
Segunda Etapa - Prova Eliminatória;
Terceira Etapa - Final.
 Primeira Etapa - Pré-Seleção 
A primeira etapa consistirá na audição dos CDs e DVDs entregues no ato da inscri-
ção, com exceção dos candidatos que se enquadrarem nas condições estabelecidas no 
subitem 2.3.
Uma comissão artística ouvirá todas as gravações remetidas, selecionando, dentre os 
candidatos, um número de concorrentes não superior a 18 (dezoito) aprovados, obser-
vando os seguintes critérios:
Timbre.
Técnica vocal.
Interpretação.
Emissão.

Qualidade artística.
Adequação geral.
 Segunda Etapa - Prova Eliminatória 
As Provas Eliminatórias serão realizadas no Auditório do Centro de Ciências, Letras e Artes 
de Campinas - CCLA, localizado à Rua Bernardino de Campos, nº 989, Centro, Campinas.
Os candidatos serão distribuídos em 02 (dois) grupos de, no máximo, de 09 (nove) 
concorrentes cada, para as provas semifi nais, de caráter eliminatório.
A audição do primeiro grupo será feita no dia 28 de setembro de 2014 (domingo), às 19h00 
e a do segundo grupo no dia 29 de setembro de 2014 (segunda-feira), às 19h00 horas.
No caso em que o número de candidatos aprovados na Primeira Etapa - Pré-Seleção 
seja inferior a 11 (onze), a organização da Prova poderá, a seu critério, realizar somen-
te uma eliminatória no dia 28 de setembro de 2014 (domingo).
A distribuição dos candidatos pelos 02 (dois) dias de Prova será defi nida por sorteio 
e o resultado será comunicado pela organização ao candidato, por e-mail, até o dia 23 
de setembro de 2014.
O candidato deverá acatar a data de Prova que lhe for atribuída, sem exceção, sob pena 
de desclassifi cação por não comparecimento.
Neste caso, o candidato imediatamente classifi cado na pré-seleção será convidado a 
substitui-lo.
 Terceira Etapa - Final 
A Prova Final realizar-se-á no dia 30 de setembro de 2014 (terça-feira), às 19h00, no 
Auditório do Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas - CCLA.
Em cada Prova, as peças do programa serão sempre apresentadas sem interrupção, na 
ordem escolhida pelo candidato e de memória.
A ordem de apresentação dos candidatos será sorteada pelo Júri, antes de cada Prova.
As Provas serão abertas ao público em geral.
 DO PROGRAMA E REPERTÓRIO 
O programa será aquele que o candidato entregar no ato da inscrição.
O programa entregue no ato da inscrição não poderá sofrer alterações.
Com exceção das peças submetidas em gravação na Primeira Etapa - Pré-Seleção, os 
concorrentes não poderão apresentar a mesma peça duas vezes.
Em cada Prova, o concorrente deverá apresentar-se em, pelo menos, dois idiomas 
distintos.
A Pré-Seleção deverá ser constituída de:
uma Canção Erudita em língua portuguesa;
uma Ária de Ópera ou Oratório, Modinha ou Canção de Câmera, em língua estrangeira 
de Antonio Carlos Gomes;
uma Ária de Ópera de Antonio Carlos Gomes.;
A Prova Eliminatória deverá ser constituída de:
uma Aria de Ópera do Período Romântico;
uma Canção de Câmera, Peça de Oratório ou Modinha de Antonio Carlos Gomes;
uma Ária de Ópera de Antonio Carlos Gomes;
A Final deverá ser constituída de:
uma Canção de Antonio Carlos Gomes;
uma Ária de Ópera, Peça de Oratório ou Canção de Câmera, em língua estrangeira, 
de livre escolha;
uma Ária de Ópera de Antonio Carlos Gomes, de confronto, conforme segue:
Soprano Leve ou Ligeiro - (Recitativo) Ho fatto il mio dover... (Ária) - Fuoco di mos-
chettier dall’alto del balcon (Genariello, da ópera Salvator Rosa); 
Soprano Lírico - (Recitativo) Alla infelice suora sol era d’amor... (Ária) - Volate, vo-
late, o libere aure dei cieli - (Isabella, da ópera Salvator Rosa);
Soprano Lírico Spinto ou Dramático - (Recitativo) Ahimè! Più intensamente io 
I’amo... (Ária) - Oh mie notti d’amor (Maria Tudor);
Mezzo Soprano ou Contralto - Ogni rumor di passi... (Giovanna, da ópera Maria Tudor);
Tenor Lírico - (Ária) - Sublime cor... Forma sublime, eterea (Salvator Rosa);
Tenor Lírico Spinto ou Dramático - (Recitativo) Son giunto in tempo... (Ária) Vanto io 
pur (Pery, da ópera II Guarany);
Barítono - (Recitativo) No! No! Che dite?... (Ária) Povero nacqui (Masaniello - Sal-
vator Rosa);
Baixo - (Recitativo) E il foglio io segneró? (Ária) Di sposo...di padre (Duca d’Arcos 
- Salvator Rosa).
 Do CALENDÁRIO DAS PROVAS 
 Primeira Etapa - Pré-Seleção:  serão realizadas até o dia 23 de setembro, fi cando a 
critério do CCLA estabelecer os dias de audição;
 Segunda Etapa - Prova Eliminatória:  Os concorrentes pré-selecionados serão infor-
mados até 23 de setembro de 2014, por e-mail, sobre a data em que deverão compa-
recer para participarem da semifi nal, no dia 28 ou 29 de setembro de 2014, conforme 
estabelecido no subitem 4.3.
 Terceira Etapa - Final:  A Prova Final será realizada no dia 30 de setembro de 2014, 
conforme estabelecido no subitem 4.4.
 DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS COM RECITAL DOS VENCEDORES 
Os certifi cados serão entregues no auditório do CCLA, no dia 31 de outubro de 2014, 
onde será realizado o Recital dos Vencedores.
 DA CONSTITUIÇÃO DO JÚRI da terceira etapa - FINAL 
Participarão como membros do Júri 03 (três) Maestros, Professores ou Músicos de re-
nomada experiência sendo 01 Maestro, que será o Presidente, 01 Professor de Canto ou 
Maestro e 01 Cantor ou Cantora Lírica, indicados pelo CCLA e pela ABAL Campinas.
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 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Os concorrentes devem fazer-se acompanhar por pianista de sua escolha podendo, 
alternativamente, utilizar o que a organização colocar à sua disposição, adaptando-se 
aos horários de ensaio previamente agendados.
Despesas com deslocamento e estada do candidato e/ou de seu pianista particular fi -
cam a cargo do próprio candidato, não cabendo à SMC ou ao CCLA arcar com quais-
quer custos dessa natureza.
As decisões do Júri são imparciais e fi nais, delas não cabendo recurso, sendo tomadas 
por seus membros em sala reservada, com entrada restrita a estranhos à organização.
A organização do Concurso fi ca detentora dos direitos de gravação, em áudio e vídeo, 
registros fotográfi cos e de difusão, por rádio ou televisão, das Provas dos candidatos, 
não sendo, por isso, devido qualquer pagamento aos concorrentes ou aos seus pianistas.
As cópias das partituras entregues no ato da inscrição não serão devolvidas, passando 
a integrar o acervo do Museu Carlos Gomes, do CCLA. 
Os casos omissos serão resolvidos pela SMC de Campinas, após consulta ao CCLA.
 

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal de Cultura 
ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

VII CONCURSO ESTÍMULO CARLOS GOMES PARA CANTORES LÍRICOS 

Nome do candidato  

Rua  Nº  

Cidade  Estado  CEP  

Telefone fixo  Celular  Fax  

E-mail  

Data de nascimento  Nacionalidade  

Registro Vocal (Canto)  

Necessita de pianista acompanhador do Concurso 
Sim   Não 

Nome do pianista acompanhador próprio (se for o caso) 

Declaro que li e que aceito integralmente os termos do Regulamento do Concurso. 

Data  Assinatura  

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 EDITAL SME Nº 001/2014 
 Processo Seletivo de escolha de Instituição de direito privado sem fi ns 

lucrativos para a celebração de convênio visando à cogestão do Centro de 
Educação Infantil do Jardim Bassoli. 

 A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo, torna públi-
co, por meio do presente Edital, a abertura de processo seletivo objetivando a escolha 
de Instituição de direito privado sem fi ns lucrativos no intuito de celebrar convênio 
para a cogestão do CEI - Centro de Educação Infantil do Jardim Bassoli, Rua 9, s/nº, 
Bairro Jardim Bassoli, Campinas - SP, nas condições estabelecidas no presente Edital, 
que está embasado na Lei Municipal n.º 12.884, de 04 de abril de 2007, no Decreto 
Municipal n.º 15.947, de 17 de agosto de 2007 e Decreto 17523, de 27/02/12 e na Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
 1. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO. 
 1.1.  Poderão participar do processo seletivo as Instituições de direito privado sem fi ns 
lucrativos que tenham: 
 1.1.1.  Realizado cadastro prévio, conforme RESOLUÇÃO SME Nº 05/2013, publi-
cada em 29/08/13 - DOM;
 1.2.  É vedada a participação de  Instituição privada sem fi ns lucrativos que tenham 
como dirigente:
 a)  Agente político dos Poderes Municipal, Estadual, Federal e do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo e da União, bem como seus respectivos cônjuges, companhei-
ros e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade até o 2º grau;
 b)  Servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente, bem como seus res-
pectivos cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade 
até o 2º grau.
 Defi nição de dirigente: indivíduo que possua vínculo com entidade privada sem fi ns 
lucrativos e que detenha qualquer nível de poder decisório, assim entendidos os pre-
sidentes e seus respectivos procuradores legais. 
 2. DO PROCESSO SELETIVO. 
 2.1.  O Processo Seletivo far-se-á pela análise de  Plano de Trabalho  a ser apresentado 
pelas Instituições candidatas, que deverá conter, obrigatoriamente, todos os itens a 
seguir:
 2.1.1. PROJETO PEDAGÓGICO , elaborado conforme orientações reunidas em 
compêndio denominado Guia Gestor, ano de 2013, à disposição para retirada, confor-
me mencionado no item 8.1.
 2.1.1.1.  Além do previsto no Guia Gestor, ano de 2013, o  Projeto Pedagógico  deverá 
conter as seguintes características:
 2.1.1.1.1.  Identifi cação do objeto a ser executado (o que se pretende fazer/executar);
 2.1.1.1.2.  As metas a serem atingidas, em qualidade e quantidade (o que atingir com a 
execução do objeto a ser conveniado);
 2.1.1.1.3.  As etapas ou fases de execução (como será executado o objeto e em quanto 
tempo);
 2.1.1.1.4.  Regulamento Interno de Recrutamento e Seleção: Demonstrando o processo 

de Recrutamento e Seleção dos profi ssionais que serão pagos com recursos do convê-
nio, contendo no mínimo: 
Recrutamento de Pessoal:Descrever os meios de recrutamento: Jornais revistas, carta-
zes na própria Entidade, Agências de Emprego etc.Currículo:Critérios utilizados para 
a análise dos currículos dos candidatos.Processo Seletivo:Descrever profi ssionalmente 
o Recrutador de Recursos Humanos;Descrever quais os requisitos exigidos do candi-
dato, ex. formação acadêmica, experiência profi ssional, habilidades, perfi l, etc;Método 
aplicado na seleção:Testes por segmento de profi ssional (Ex: Professor, Cozinheira, 
Porteiro, etc);Dinâmicas por segmento profi ssional (Ex: Professor, Cozinheira, Porteiro, 
etc);Dinâmicas individuais ou em grupo;Outros (com descrição da atividade). 
Etapas da Entrevista:Descrever quem é o entrevistador; Descrever as etapas da entre-
vista do início ao fi m (Ex: como são organizadas, individual ou em grupo...). 
Contratação de Pessoal:Descrever como é elaborada a contratação de pessoal após 
todas as etapas de recrutamento (exame admissional, integração etc). 
 2.1.2. EXPERIÊNCIA DOCUMENTAL COMPROVADA NA ÁREA DE EDU-
CAÇÃO,  contendo:
 2.1.2.1.  Avaliação das atividades educacionais anteriormente desenvolvidas pela Insti-
tuição ou por integrantes do seu quadro de pessoal e/ou através de convênios anterior-
mente mantidos com a SME ou outros Órgãos Públicos;
 2.1.2.2.  Relato e/ou proposta de envolvimento da comunidade ao entorno do CEI - 
Centro de Educação Infantil do Jardim Bassoli;
 2.1.3. GERENCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS , elaborar em  separado  a 
proposta para o gerenciamento dos recursos fi nanceiros envolvidos para a execução do 
convênio, utilizando-se das informações contidas no Guia Gestor, ano de 2013, bem 
como dos itens norteadores abaixo:
 2.1.3.1.  As despesas apresentadas devem corresponder às orientações descritas no 
Guia Gestor, ano de 2013, as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo e Legislações pertinentes, para o correto planejamento do recurso fi nan-
ceiro conveniado.
 2.1.3.2. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros oriundos do convênio:  Di-
luir o valor fi nanceiro a ser pactuado, conforme categorias de despesas abaixo, com a 
correspondência de percentual:
Categoria 01: Despesa anual com Recursos Humanos;Categoria 02: Despesa anual com 
Encargos Sociais, Trabalhistas, Previdenciários e outros;Categoria 03: Despesa anual 
com Materiais Pedagógicos e Formação;Categoria 04: Despesa anual com Serviços e 
Outros;Categoria 05: Despesa anual com Bens Permanentes (durabilidade superior a 
02 anos):Subcategoria: Mobiliário - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Subcategoria: 
Brinquedos - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Subcategoria: Informática - Limite 
R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Subcategoria: Eletroeletrônicos - Limite R$ 8.000,00 / lei 
8.666/93;Categoria 06: Despesa anual com Manutenção Predial - Lei nº 8.666/93:Subca-
tegoria: Pintura - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 (material);Subcategoria: 
Hidráulica - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 (material);Subcategoria: Elé-
trica - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 (material);Subcategoria: Alvenaria 
- Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 (material);   
 2.1.3.3. Cronograma de desembolso : Desmembrar os recursos fi nanceiros atribuídos 
ao convênio em parcelas trimestrais iguais, considerando como período hipotético 
Fev/2014 a Jan/2015;
 2.1.3.4. Cópia do Balanço Patrimonial : dos 03 últimos exercícios fi nanceiros, no 
qual conste demonstrada a existência de recursos próprios da Entidade, ou seja, que a 
mesma não sobrevive apenas de recursos de terceiros;
 2.1.3.5. Contrapartida : Tendo em vista que será formalizado convênio onde as partes 
possuem interesse comum, ou seja, na realização do respectivo objeto conveniado, 
faz-se necessário elaborar de forma sucinta um documento com a comprovação de 
 equivalência de esforços que podem ser :
· Recursos Humanos: são as pessoas que estão envolvidas com o projeto, tais como: 
dirigentes, funcionários da instituição proponente e/ou contratados para a execução do 
projeto que não sejam remunerados com os recursos do convênio;
· Bens e Serviços: são estruturas físicas, automóveis e outros, colocados à disposição 
do objeto pactuado;
· Recursos Financeiros: são recursos em espécie da própria Instituição.
 2.1.3.6.  Declaração de que a Instituição não possui contas reprovadas em nenhum dos 
Poderes Municipal, Estadual, Federal e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
e da União, devidamente assinada pelo dirigente da Entidade (nome legível e CPF);
 2.1.3.7.  Regulamento de Compras: Apresentar uma síntese de como serão efetuadas 
as compras de produtos e contratação de serviços com os recursos fi nanceiros repassa-
dos a Instituição, demonstrando a economicidade na aplicação dos recursos públicos 
repassados, ou seja, quais os critérios que serão adotados pela Instituição candidata;
 OBS.:  Todas as aquisições e contratações realizadas com recursos públicos munici-
pais devem ser precedidas de, no mínimo, 03 orçamentos.
 2.1.4 .  Da Regularidade da Instituição  
 2.1.4.1  Apresentar os documentos vinculados à Instituição, dentro do período de vigência:
 1.  Comprovante de inscrição e de situação cadastral CNPJ
 a.  Os documentos abaixo devem ser apresentados no mesmo CNPJ da Inscrição Ca-
dastral (item 01), quando não for possível, que seja acompanhado de justifi cativa.
 2.  Cópia do Estatuto Social 
 3.  Cópia da Ata da última eleição da diretoria
 4.  Certidão de regularidade fi scal relativa às contribuições previdenciárias e às de 
terceiros; 
 5.  Certidão de regularidade fi scal relativa aos tributos federais e a dívida ativa da união; 
 6.  Certifi cado de Regularidade do FGTS - CRF; 
 7.  Certidão regularidade trabalhista junto à Justiça do Trabalho; 
 8.  Certidão de regularidade fi scal junto a Fazenda Estadual 
 9.  Certidão de regularidade fi scal junto a Fazenda Municipal, 
 10.  Certifi cado de Registro Cadastral - CRC junto ao Munícipio de Campinas  
 3. DOS PRAZOS PARA ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO 
 3.1.  O Plano Geral de Trabalho deverá ser entregue até o dia 08/09/2014na Coordena-
doria de Educação Básica - SME, situada na Avenida Anchieta, 200, 9° andar, sala 07, 
Centro, na cidade de Campinas - SP, no horário das 9h00min às 16h00min.
 3.2.  Não haverá, em hipótese alguma, prorrogação do prazo previsto no item anterior, 
nem aceitação de documentos fora do horário estipulado.
 3.3.  Não serão aceitas, sob quaisquer circunstâncias, correções ou complementações 
ao Plano de Trabalho apresentado pela Instituição.
 4. DOS CRITÉRIOS PARA A PONTUAÇÃO E DA PROPORÇÃO EM RELA-
ÇÃO À PONTUAÇÃO TOTAL A SER OBTIDA 
 4.1.  O Plano Geral de Trabalho será assim pontuado:
 4.1.1.  Projeto Pedagógico, valendo até 35 pontos;
 4.1.2.  Experiência documentalmente comprovada na área de Educação, valendo até 
35 pontos;
 4.1.3.  Gerenciamento dos Recursos Financeiros, valendo até 30 pontos.
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 5. DA CLASSIFICAÇÃO 
 5.1.  O resultado da classifi cação será publicado no Diário Ofi cial do Município do 
dia 10/10/2014 . 
 5.2  As Instituições serão classifi cadas em ordem decrescente de pontuação.
 5.3.  Serão consideradas aptas para a cogestão do CEI aquelas que obtiverem, no mí-
nimo, 50% da pontuação máxima prevista para o total dos itens do Plano Geral de 
Trabalho, conforme estabelecido nos itens (4.1;4.1.1;4.1.2;4.1.3) deste edital.
 5.4. Será desclassificada a Instituição que obtiver, em qualquer dos itens do Plano 
Geral de Trabalho, pontuação menor que 33%, ainda que, na soma geral, obte-
nha pontuação total maior ou igual a 50%. 
 5.5.  A escolhida será a que, entre as classifi cadas, obtiver a maior pontuação.
 5.6.  Em caso de desistência, a selecionada será aquela classifi cada em segundo lugar 
e assim sucessivamente.
 5.7.  Em caso de empate, a comissão julgadora, decidirá a partir dos seguintes critérios:
 5.7.1  em primeiro lugar, a Instituição que obtiver maior pontuação no item Projeto 
Pedagógico, e no caso de prevalência do empate.
 5.7.2  em segundo lugar, a Instituição que obtiver a maior pontuação no item Experiên-
cia documentalmente comprovada na área de educação.
 6. DA COMISSÃO JULGADORA 
 6.1.  A Comissão Julgadora, nomeada em Diário Ofi cial do Município por Portaria 
SME Nº 12/2014, será responsável por avaliar as propostas à luz das diretrizes gerais 
da SME, da legislação aplicável à atividade e do Guia Gestor em vigor.
 7. DO RECURSO 
 7.1.  Fica assegurado às Instituições candidatas o direito a recurso quanto ao resultado 
da classifi cação.
 7.2.  O recurso deverá ser expresso em termos convenientes e conter as circunstâncias 
que o justifi que, além do nome da Instituição, do endereço, do telefone para contato, 
da data da entrega do Plano de Trabalho e da assinatura do responsável legal.
 7.3.  O recurso deverá ser interposto em 02 (dois) dias úteis posteriores à publicação 
da classifi cação.
 7.4.  O recurso devidamente preenchido e endereçado à Secretaria Municipal de Edu-
cação deverá ser entregue na Coordenadoria de Educação Básica - SME, situada na 
Avenida Anchieta, 200, 9° andar, sala 07, Centro, na cidade de Campinas - SP, no 
horário das 9h00min às 16h00min.
 7.5.  Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo e/ou 
de forma diferente do estipulado neste edital, assim como aqueles que apresentarem 
erros ou informações incompletas no seu preenchimento.
 7.6.  No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifi cações, este pode-
rá, eventualmente, alterar a nota/classifi cação inicial obtida pela Instituição candidata 
para uma nota/classifi cação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer à desclassifi -
cação da Instituição candidata que não obtiver nota mínima exigida para classifi cação.
 7.7.  O resultado da classifi cação fi nal, após recurso, será publicado no Diário Ofi cial 
do Município no dia 27/10/2014.
 8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 8.1.  As informações e orientações gerais, bem o Guia Gestor, ano de 2013 ,  estarão à 
disposição para retirada, a partir de 08/08/2014, na Coordenadoria de Educação Bá-
sica - SME, situada na Avenida Anchieta, 200, 9º andar, sala 07, Centro, na cidade de 
Campinas - SP, no horário compreendido entre 9h00min e 16h00min.
 8.2.  Não haverá cobrança de taxa para participação no processo seletivo.
 8.3.  As Instituições candidatas à Cogestão do CEI, previsto neste Edital, poderão par-
ticipar de outras Chamadas de Processos Seletivos que visem, também, à escolha de 
Instituição para a Cogestão de outros CEIs.
 8.4.  O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 02 (dois) anos, conta-
dos a partir da data de divulgação dos resultados de classifi cação fi nal, após recurso.
 8.5.  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações e/ou retifi cações, en-
quanto não consumado o prazo fi nal de apresentação do Plano de Trabalho, circuns-
tância que será mencionada em novo Edital ou Comunicado a ser publicado no Diário 
Ofi cial do Município de Campinas.
 8.7.  Não será fornecido qualquer documento comprobatório de classifi cação no Pro-
cesso Seletivo à Instituição candidata, valendo, para esse fi m, as listagens divulgadas 
no Diário Ofi cial do Município de Campinas.
 8.8.  Todas as convocações, avisos e resultados ofi ciais, referentes à realização deste 
Processo Seletivo, serão publicados no Diário Ofi cial do Município de Campinas, 
sendo de inteira responsabilidade da Instituição candidata o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
 8.9.  Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Secretária Municipal de Edu-
cação da Prefeitura Municipal de Campinas.
 8.10.  Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
  

 EDITAL SME Nº 002/2014 
 Processo Seletivo de escolha de Instituição de direito privado sem fi ns 

lucrativos para a celebração de convênio visando à cogestão do Centro de 
Educação Infantil do Jardim Campos Elísios. 

 A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo, torna públi-
co, por meio do presente Edital, a abertura de processo seletivo objetivando a escolha 
de Instituição de direito privado sem fi ns lucrativos no intuito de celebrar convênio 
para a cogestão do CEI - Centro de Educação Infantil do Jardim Campos Elísios, Av. 
Paulo Provenza Sobrinho, s/nº ,Bairro Jardim Campos Elísios, Campinas - SP, nas 
condições estabelecidas no presente Edital, que está embasado na Lei Municipal n.º 
12.884, de 04 de abril de 2007, no Decreto Municipal n.º 15.947, de 17 de agosto de 
2007 e Decreto 17523, de 27/02/12 e na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
 1. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO. 
 1.1.  Poderão participar do processo seletivo as Instituições de direito privado sem fi ns 
lucrativos que tenham: 
 1.1.1.  Realizado cadastro prévio, conforme RESOLUÇÃO SME Nº 05/2013, publi-
cada em 29/08/13 - DOM;
 1.2.  É vedada a participação de  Instituição privada sem fi ns lucrativos que tenham 
como dirigente:
 a)  Agente político dos Poderes Municipal, Estadual, Federal e do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo e da União, bem como seus respectivos cônjuges, companhei-
ros e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade até o 2º grau;
 b)  Servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente, bem como seus res-
pectivos cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade 
até o 2º grau.
 Defi nição de dirigente: indivíduo que possua vínculo com entidade privada sem fi ns 
lucrativos e que detenha qualquer nível de poder decisório, assim entendidos os pre-

sidentes e seus respectivos procuradores legais. 
 2. DO PROCESSO SELETIVO. 
 2.1.  O Processo Seletivo far-se-á pela análise de  Plano de Trabalho  a ser apresentado 
pelas Instituições candidatas, que deverá conter, obrigatoriamente, todos os itens a seguir:
 2.1.1. PROJETO PEDAGÓGICO , elaborado conforme orientações reunidas em 
compêndio denominado Guia Gestor, ano de 2013, à disposição para retirada, confor-
me mencionado no item 8.1.
 2.1.1.1.  Além do previsto no Guia Gestor, ano de 2013, o  Projeto Pedagógico  deverá 
conter as seguintes características:
 2.1.1.1.1.  Identifi cação do objeto a ser executado (o que se pretende fazer/executar);
 2.1.1.1.2.  As metas a serem atingidas, em qualidade e quantidade (o que atingir com a 
execução do objeto a ser conveniado);
 2.1.1.1.3.  As etapas ou fases de execução (como será executado o objeto e em quanto tempo);
 2.1.1.1.4.  Regulamento Interno de Recrutamento e Seleção: Demonstrando o processo 
de Recrutamento e Seleção dos profi ssionais que serão pagos com recursos do convê-
nio, contendo no mínimo: 
Recrutamento de Pessoal:Descrever os meios de recrutamento: Jornais revistas, carta-
zes na própria Entidade, Agências de Emprego etc.Currículo:Critérios utilizados para 
a análise dos currículos dos candidatos.Processo Seletivo:Descrever profi ssionalmente 
o Recrutador de Recursos Humanos;Descrever quais os requisitos exigidos do candi-
dato, ex. formação acadêmica, experiência profi ssional, habilidades, perfi l, etc;Método 
aplicado na seleção:Testes por segmento de profi ssional (Ex: Professor, Cozinheira, 
Porteiro, etc);Dinâmicas por segmento profi ssional (Ex: Professor, Cozinheira, Porteiro, 
etc);Dinâmicas individuais ou em grupo;Outros (com descrição da atividade). 
Etapas da Entrevista:Descrever quem é o entrevistador; Descrever as etapas da entre-
vista do início ao fi m (Ex: como são organizadas, individual ou em grupo...). 
Contratação de Pessoal:Descrever como é elaborada a contratação de pessoal após 
todas as etapas de recrutamento (exame admissional, integração etc). 
 2.1.2. EXPERIÊNCIA DOCUMENTAL COMPROVADA NA ÁREA DE EDU-
CAÇÃO,  contendo:
 2.1.2.1.  Avaliação das atividades educacionais anteriormente desenvolvidas pela Insti-
tuição ou por integrantes do seu quadro de pessoal e/ou através de convênios anterior-
mente mantidos com a SME ou outros Órgãos Públicos;
 2.1.2.2.  Relato e/ou proposta de envolvimento da comunidade ao entorno do CEI - 
Centro de Educação Infantil do Jardim Campos Elísios;
 2.1.3. GERENCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS , elaborar em  separado  a 
proposta para o gerenciamento dos recursos fi nanceiros envolvidos para a execução do 
convênio, utilizando-se das informações contidas no Guia Gestor, ano de 2013, bem 
como dos itens norteadores abaixo:
 2.1.3.1.  As despesas apresentadas devem corresponder às orientações descritas no 
Guia Gestor, ano de 2013, as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo e Legislações pertinentes, para o correto planejamento do recurso fi nan-
ceiro conveniado.
 2.1.3.2. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros oriundos do convênio:  Di-
luir o valor fi nanceiro a ser pactuado, conforme categorias de despesas abaixo, com a 
correspondência de percentual:
Categoria 01: Despesa anual com Recursos Humanos;Categoria 02: Despesa anual com 
Encargos Sociais, Trabalhistas, Previdenciários e outros;Categoria 03: Despesa anual 
com Materiais Pedagógicos e Formação;Categoria 04: Despesa anual com Serviços e 
Outros;Categoria 05: Despesa anual com Bens Permanentes (durabilidade superior a 
02 anos):Subcategoria: Mobiliário - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Subcategoria: 
Brinquedos - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Subcategoria: Informática - Limite 
R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Subcategoria: Eletroeletrônicos - Limite R$ 8.000,00 / lei 
8.666/93;Categoria 06: Despesa anual com Manutenção Predial - Lei nº 8.666/93:Subca-
tegoria: Pintura - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 (material);Subcategoria: 
Hidráulica - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 (material);Subcategoria: Elé-
trica - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 (material);Subcategoria: Alvenaria 
- Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 (material);   
 2.1.3.3. Cronograma de desembolso : Desmembrar os recursos fi nanceiros atribuídos 
ao convênio em parcelas trimestrais iguais, considerando como período hipotético 
Fev/2014 a Jan/2015;
 2.1.3.4. Cópia do Balanço Patrimonial : dos 03 últimos exercícios fi nanceiros, no 
qual conste demonstrada a existência de recursos próprios da Entidade, ou seja, que a 
mesma não sobrevive apenas de recursos de terceiros;
 2.1.3.5. Contrapartida : Tendo em vista que será formalizado convênio onde as partes 
possuem interesse comum, ou seja, na realização do respectivo objeto conveniado, 
faz-se necessário elaborar de forma sucinta um documento com a comprovação de 
 equivalência de esforços que podem ser :
· Recursos Humanos: são as pessoas que estão envolvidas com o projeto, tais como: 
dirigentes, funcionários da instituição proponente e/ou contratados para a execução do 
projeto que não sejam remunerados com os recursos do convênio;
· Bens e Serviços: são estruturas físicas, automóveis e outros, colocados à disposição 
do objeto pactuado;
· Recursos Financeiros: são recursos em espécie da própria Instituição.
 2.1.3.6.  Declaração de que a Instituição não possui contas reprovadas em nenhum dos 
Poderes Municipal, Estadual, Federal e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
e da União, devidamente assinada pelo dirigente da Entidade (nome legível e CPF);
 2.1.3.7.  Regulamento de Compras: Apresentar uma síntese de como serão efetuadas 
as compras de produtos e contratação de serviços com os recursos fi nanceiros repassa-
dos a Instituição, demonstrando a economicidade na aplicação dos recursos públicos 
repassados, ou seja, quais os critérios que serão adotados pela Instituição candidata;
 OBS.:  Todas as aquisições e contratações realizadas com recursos públicos munici-
pais devem ser precedidas de, no mínimo, 03 orçamentos.
 2.1.4 .  Da Regularidade da Instituição  
 2.1.4.1  Apresentar os documentos vinculados à Instituição, dentro do período de vigência:
 1.  Comprovante de inscrição e de situação cadastral CNPJ
 a.  Os documentos abaixo devem ser apresentados no mesmo CNPJ da Inscrição Ca-
dastral (item 01), quando não for possível, que seja acompanhado de justifi cativa.
 2.  Cópia do Estatuto Social 
 3.  Cópia da Ata da última eleição da diretoria
 4.  Certidão de regularidade fi scal relativa às contribuições previdenciárias e às de 
terceiros; 
 5.  Certidão de regularidade fi scal relativa aos tributos federais e a dívida ativa da união; 
 6.  Certifi cado de Regularidade do FGTS - CRF; 
 7.  Certidão regularidade trabalhista junto à Justiça do Trabalho; 
 8.  Certidão de regularidade fi scal junto a Fazenda Estadual 
 9.  Certidão de regularidade fi scal junto a Fazenda Municipal, 
 10.  Certifi cado de Registro Cadastral - CRC junto ao Munícipio de Campinas
 3. DOS PRAZOS PARA ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO 
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 3.1.  O Plano Geral de Trabalho deverá ser entregue até o dia 08/09/2014na Coordena-
doria de Educação Básica - SME, situada na Avenida Anchieta, 200, 9° andar, sala 07, 
Centro, na cidade de Campinas - SP, no horário das 9h00min às 16h00min.
 3.2.  Não haverá, em hipótese alguma, prorrogação do prazo previsto no item anterior, 
nem aceitação de documentos fora do horário estipulado.
 3.3.  Não serão aceitas, sob quaisquer circunstâncias, correções ou complementações 
ao Plano de Trabalho apresentado pela Instituição.
 4. DOS CRITÉRIOS PARA A PONTUAÇÃO E DA PROPORÇÃO EM RELA-
ÇÃO À PONTUAÇÃO TOTAL A SER OBTIDA 
 4.1.  O Plano Geral de Trabalho será assim pontuado:
 4.1.1.  Projeto Pedagógico, valendo até 35 pontos;
 4.1.2.  Experiência documentalmente comprovada na área de Educação, valendo até 
35 pontos;
 4.1.3.  Gerenciamento dos Recursos Financeiros, valendo até 30 pontos.
 5. DA CLASSIFICAÇÃO 
 5.1.  O resultado da classifi cação será publicado no Diário Ofi cial do Município do 
dia 10/10/2014 . 
 5.2  As Instituições serão classifi cadas em ordem decrescente de pontuação.
 5.3.  Serão consideradas aptas para a cogestão do CEI aquelas que obtiverem, no mí-
nimo, 50% da pontuação máxima prevista para o total dos itens do Plano Geral de 
Trabalho, conforme estabelecido nos itens (4.1;4.1.1;4.1.2;4.1.3) deste edital.
 5.4. Será desclassificada a Instituição que obtiver, em qualquer dos itens do Plano 
Geral de Trabalho, pontuação menor que 33%, ainda que, na soma geral, obte-
nha pontuação total maior ou igual a 50%. 
 5.5.  A escolhida será a que, entre as classifi cadas, obtiver a maior pontuação.
 5.6.  Em caso de desistência, a selecionada será aquela classifi cada em segundo lugar 
e assim sucessivamente.
 5.7.  Em caso de empate, a comissão julgadora, decidirá a partir dos seguintes critérios:
 5.7.1  em primeiro lugar, a Instituição que obtiver maior pontuação no item Projeto 
Pedagógico, e no caso de prevalência do empate.
 5.7.2  em segundo lugar, a Instituição que obtiver a maior pontuação no item Experiên-
cia documentalmente comprovada na área de educação.
 6. DA COMISSÃO JULGADORA 
 6.1.  A Comissão Julgadora, nomeada em Diário Ofi cial do Município por Portaria 
SME Nº 12/2014, será responsável por avaliar as propostas à luz das diretrizes gerais 
da SME, da legislação aplicável à atividade e do Guia Gestor em vigor.
 7. DO RECURSO 
 7.1.  Fica assegurado às Instituições candidatas o direito a recurso quanto ao resultado 
da classifi cação.
 7.2.  O recurso deverá ser expresso em termos convenientes e conter as circunstâncias 
que o justifi que, além do nome da Instituição, do endereço, do telefone para contato, 
da data da entrega do Plano de Trabalho e da assinatura do responsável legal.
 7.3.  O recurso deverá ser interposto em 02 (dois) dias úteis posteriores à publicação 
da classifi cação.
 7.4.  O recurso devidamente preenchido e endereçado à Secretaria Municipal de Edu-
cação deverá ser entregue na Coordenadoria de Educação Básica - SME, situada na 
Avenida Anchieta, 200, 9° andar, sala 07, Centro, na cidade de Campinas - SP, no 
horário das 9h00min às 16h00min.
 7.5.  Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo e/ou 
de forma diferente do estipulado neste edital, assim como aqueles que apresentarem 
erros ou informações incompletas no seu preenchimento.
 7.6.  No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifi cações, este pode-
rá, eventualmente, alterar a nota/classifi cação inicial obtida pela Instituição candidata 
para uma nota/classifi cação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer à desclassifi -
cação da Instituição candidata que não obtiver nota mínima exigida para classifi cação.
 7.7.  O resultado da classifi cação fi nal, após recurso, será publicado no Diário Ofi cial 
do Município no dia 27/10/2014.
 8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 8.1.  As informações e orientações gerais, bem o Guia Gestor, ano de 2013 ,  estarão à 
disposição para retirada, a partir de 08/08/2014, na Coordenadoria de Educação Bá-
sica - SME, situada na Avenida Anchieta, 200, 9º andar, sala 07, Centro, na cidade de 
Campinas - SP, no horário compreendido entre 9h00min e 16h00min.
 8.2.  Não haverá cobrança de taxa para participação no processo seletivo.
 8.3.  As Instituições candidatas à Cogestão do CEI, previsto neste Edital, poderão par-
ticipar de outras Chamadas de Processos Seletivos que visem, também, à escolha de 
Instituição para a Cogestão de outros CEIs.
 8.4.  O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 02 (dois) anos, conta-
dos a partir da data de divulgação dos resultados de classifi cação fi nal, após recurso.
 8.5.  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações e/ou retifi cações, en-
quanto não consumado o prazo fi nal de apresentação do Plano de Trabalho, circuns-
tância que será mencionada em novo Edital ou Comunicado a ser publicado no Diário 
Ofi cial do Município de Campinas.
 8.7.  Não será fornecido qualquer documento comprobatório de classifi cação no Pro-
cesso Seletivo à Instituição candidata, valendo, para esse fi m, as listagens divulgadas 
no Diário Ofi cial do Município de Campinas.
 8.8.  Todas as convocações, avisos e resultados ofi ciais, referentes à realização deste 
Processo Seletivo, serão publicados no Diário Ofi cial do Município de Campinas, 
sendo de inteira responsabilidade da Instituição candidata o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
 8.9.  Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Secretária Municipal de Edu-
cação da Prefeitura Municipal de Campinas.
 8.10.  Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
  

 EDITAL SME Nº 003/2014 
 Processo Seletivo de escolha de Instituição de direito privado sem fi ns 

lucrativos para a celebração de convênio visando à cogestão do Centro de 
Educação Infantil do Jardim Ibirapuera. 

 A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo, torna públi-
co, por meio do presente Edital, a abertura de processo seletivo objetivando a escolha 
de Instituição de direito privado sem fi ns lucrativos no intuito de celebrar convênio 
para a cogestão do CEI - Centro de Educação Infantil do Jardim Ibirapuera, Rua Jor-
nalista Marco Antonio Quintas x Rua 13, Jardim Ibirapuera, Campinas - SP, nas condi-
ções estabelecidas no presente Edital, que está embasado na Lei Municipal n.º 12.884, 
de 04 de abril de 2007, no Decreto Municipal n.º 15.947, de 17 de agosto de 2007 e 
Decreto 17523, de 27/02/12 e na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
 1. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO. 

 1.1.  Poderão participar do processo seletivo as Instituições de direito privado sem fi ns 
lucrativos que tenham: 
 1.1.1.  Realizado cadastro prévio, conforme RESOLUÇÃO SME Nº 05/2013, publi-
cada em 29/08/13 - DOM;
 1.2.  É vedada a participação de  Instituição privada sem fi ns lucrativos que tenham 
como dirigente:
 a)  Agente político dos Poderes Municipal, Estadual, Federal e do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo e da União, bem como seus respectivos cônjuges, companhei-
ros e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade até o 2º grau;
 b)  Servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente, bem como seus res-
pectivos cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade 
até o 2º grau.
 Defi nição de dirigente: indivíduo que possua vínculo com entidade privada sem fi ns 
lucrativos e que detenha qualquer nível de poder decisório, assim entendidos os pre-
sidentes e seus respectivos procuradores legais. 
 2. DO PROCESSO SELETIVO. 
 2.1.  O Processo Seletivo far-se-á pela análise de  Plano de Trabalho  a ser apresentado 
pelas Instituições candidatas, que deverá conter, obrigatoriamente, todos os itens a 
seguir:
 2.1.1. PROJETO PEDAGÓGICO , elaborado conforme orientações reunidas em 
compêndio denominado Guia Gestor, ano de 2013, à disposição para retirada, confor-
me mencionado no item 8.1.
 2.1.1.1.  Além do previsto no Guia Gestor, ano de 2013, o  Projeto Pedagógico  deverá 
conter as seguintes características:
 2.1.1.1.1.  Identifi cação do objeto a ser executado (o que se pretende fazer/executar);
 2.1.1.1.2.  As metas a serem atingidas, em qualidade e quantidade (o que atingir com a 
execução do objeto a ser conveniado);
 2.1.1.1.3.  As etapas ou fases de execução (como será executado o objeto e em quanto 
tempo);
 2.1.1.1.4.  Regulamento Interno de Recrutamento e Seleção: Demonstrando o processo 
de Recrutamento e Seleção dos profi ssionais que serão pagos com recursos do convê-
nio, contendo no mínimo: 
Recrutamento de Pessoal:Descrever os meios de recrutamento: Jornais revistas, car-
tazes na própria Entidade, Agências de Emprego etc.Currículo:Critérios utilizados 
para a análise dos currículos dos candidatos.Processo Seletivo:Descrever profi ssio-
nalmente o Recrutador de Recursos Humanos;Descrever quais os requisitos exigidos 
do candidato, ex. formação acadêmica, experiência profi ssional, habilidades, perfi l, 
etc;Método aplicado na seleção:Testes por segmento de profi ssional (Ex: Professor, 
Cozinheira, Porteiro, etc);Dinâmicas por segmento profi ssional (Ex: Professor, Co-
zinheira, Porteiro, etc);Dinâmicas individuais ou em grupo;Outros (com descrição da 
atividade). 
Etapas da Entrevista:Descrever quem é o entrevistador; Descrever as etapas da entre-
vista do início ao fi m (Ex: como são organizadas, individual ou em grupo...). 
Contratação de Pessoal:Descrever como é elaborada a contratação de pessoal após 
todas as etapas de recrutamento (exame admissional, integração etc). 
 2.1.2. EXPERIÊNCIA DOCUMENTAL COMPROVADA NA ÁREA DE EDU-
CAÇÃO,  contendo:
 2.1.2.1.  Avaliação das atividades educacionais anteriormente desenvolvidas pela Insti-
tuição ou por integrantes do seu quadro de pessoal e/ou através de convênios anterior-
mente mantidos com a SME ou outros Órgãos Públicos;
 2.1.2.2.  Relato e/ou proposta de envolvimento da comunidade ao entorno do CEI - 
Centro de Educação Infantil do Jardim Ibirapuera;
 2.1.3. GERENCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS , elaborar em  separado  a 
proposta para o gerenciamento dos recursos fi nanceiros envolvidos para a execução do 
convênio, utilizando-se das informações contidas no Guia Gestor, ano de 2013, bem 
como dos itens norteadores abaixo:
 2.1.3.1.  As despesas apresentadas devem corresponder às orientações descritas no 
Guia Gestor, ano de 2013, as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo e Legislações pertinentes, para o correto planejamento do recurso fi nan-
ceiro conveniado.
 2.1.3.2. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros oriundos do convênio:  Di-
luir o valor fi nanceiro a ser pactuado, conforme categorias de despesas abaixo, com a 
correspondência de percentual:
Categoria 01: Despesa anual com Recursos Humanos;Categoria 02: Despesa anual 
com Encargos Sociais, Trabalhistas, Previdenciários e outros;Categoria 03: Despe-
sa anual com Materiais Pedagógicos e Formação;Categoria 04: Despesa anual com 
Serviços e Outros;Categoria 05: Despesa anual com Bens Permanentes (durabilidade 
superior a 02 anos):Subcategoria: Mobiliário - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Sub-
categoria: Brinquedos - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Subcategoria: Informáti-
ca - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Subcategoria: Eletroeletrônicos - Limite R$ 
8.000,00 / lei 8.666/93;Categoria 06: Despesa anual com Manutenção Predial - Lei 
nº 8.666/93:Subcategoria: Pintura - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Hidráulica - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Elétrica - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Alvenaria - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);   
 2.1.3.3. Cronograma de desembolso : Desmembrar os recursos fi nanceiros atribuídos 
ao convênio em parcelas trimestrais iguais, considerando como período hipotético 
Fev/2014 a Jan/2015;
 2.1.3.4. Cópia do Balanço Patrimonial : dos 03 últimos exercícios fi nanceiros, no 
qual conste demonstrada a existência de recursos próprios da Entidade, ou seja, que a 
mesma não sobrevive apenas de recursos de terceiros;
 2.1.3.5. Contrapartida : Tendo em vista que será formalizado convênio onde as partes 
possuem interesse comum, ou seja, na realização do respectivo objeto conveniado, 
faz-se necessário elaborar de forma sucinta um documento com a comprovação de 
 equivalência de esforços que podem ser :
· Recursos Humanos: são as pessoas que estão envolvidas com o projeto, tais como: 
dirigentes, funcionários da instituição proponente e/ou contratados para a execução do 
projeto que não sejam remunerados com os recursos do convênio;
· Bens e Serviços: são estruturas físicas, automóveis e outros, colocados à disposição 
do objeto pactuado;
· Recursos Financeiros: são recursos em espécie da própria Instituição.
 2.1.3.6.  Declaração de que a Instituição não possui contas reprovadas em nenhum dos 
Poderes Municipal, Estadual, Federal e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
e da União, devidamente assinada pelo dirigente da Entidade (nome legível e CPF);
 2.1.3.7.  Regulamento de Compras: Apresentar uma síntese de como serão efetuadas 
as compras de produtos e contratação de serviços com os recursos fi nanceiros repassa-
dos a Instituição, demonstrando a economicidade na aplicação dos recursos públicos 
repassados, ou seja, quais os critérios que serão adotados pela Instituição candidata;
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 OBS.:  Todas as aquisições e contratações realizadas com recursos públicos munici-
pais devem ser precedidas de, no mínimo, 03 orçamentos.
 2.1.4 .  Da Regularidade da Instituição  
 2.1.4.1  Apresentar os documentos vinculados à Instituição, dentro do período de vigência:
 1.  Comprovante de inscrição e de situação cadastral CNPJ
 a.  Os documentos abaixo devem ser apresentados no mesmo CNPJ da Inscrição Ca-
dastral (item 01), quando não for possível, que seja acompanhado de justifi cativa.
 2.  Cópia do Estatuto Social 
 3.  Cópia da Ata da última eleição da diretoria
 4.  Certidão de regularidade fi scal relativa às contribuições previdenciárias e às de 
terceiros; 
 5.  Certidão de regularidade fi scal relativa aos tributos federais e a dívida ativa da união; 
 6.  Certifi cado de Regularidade do FGTS - CRF; 
 7.  Certidão regularidade trabalhista junto à Justiça do Trabalho; 
 8.  Certidão de regularidade fi scal junto a Fazenda Estadual 
 9.  Certidão de regularidade fi scal junto a Fazenda Municipal, 
 10.  Certifi cado de Registro Cadastral - CRC junto ao Munícipio de Campinas
 3. DOS PRAZOS PARA ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO 
 3.1.  O Plano Geral de Trabalho deverá ser entregue até o dia 08/09/2014na Coordena-
doria de Educação Básica - SME, situada na Avenida Anchieta, 200, 9° andar, sala 07, 
Centro, na cidade de Campinas - SP, no horário das 9h00min às 16h00min.
 3.2.  Não haverá, em hipótese alguma, prorrogação do prazo previsto no item anterior, 
nem aceitação de documentos fora do horário estipulado.
 3.3.  Não serão aceitas, sob quaisquer circunstâncias, correções ou complementações 
ao Plano de Trabalho apresentado pela Instituição.
 4. DOS CRITÉRIOS PARA A PONTUAÇÃO E DA PROPORÇÃO EM RELA-
ÇÃO À PONTUAÇÃO TOTAL A SER OBTIDA 
 4.1.  O Plano Geral de Trabalho será assim pontuado:
 4.1.1.  Projeto Pedagógico, valendo até 35 pontos;
 4.1.2.  Experiência documentalmente comprovada na área de Educação, valendo até 
35 pontos;
 4.1.3.  Gerenciamento dos Recursos Financeiros, valendo até 30 pontos.
 5. DA CLASSIFICAÇÃO 
 5.1.  O resultado da classifi cação será publicado no Diário Ofi cial do Município do 
dia 10/10/2014 . 
 5.2  As Instituições serão classifi cadas em ordem decrescente de pontuação.
 5.3.  Serão consideradas aptas para a cogestão do CEI aquelas que obtiverem, no mí-
nimo, 50% da pontuação máxima prevista para o total dos itens do Plano Geral de 
Trabalho, conforme estabelecido nos itens (4.1;4.1.1;4.1.2;4.1.3) deste edital.
 5.4. Será desclassificada a Instituição que obtiver, em qualquer dos itens do Plano 
Geral de Trabalho, pontuação menor que 33%, ainda que, na soma geral, obte-
nha pontuação total maior ou igual a 50%. 
 5.5.  A escolhida será a que, entre as classifi cadas, obtiver a maior pontuação.
 5.6.  Em caso de desistência, a selecionada será aquela classifi cada em segundo lugar 
e assim sucessivamente.
 5.7.  Em caso de empate, a comissão julgadora, decidirá a partir dos seguintes critérios:
 5.7.1  em primeiro lugar, a Instituição que obtiver maior pontuação no item Projeto 
Pedagógico, e no caso de prevalência do empate.
 5.7.2  em segundo lugar, a Instituição que obtiver a maior pontuação no item Experiên-
cia documentalmente comprovada na área de educação.
 6. DA COMISSÃO JULGADORA 
 6.1.  A Comissão Julgadora, nomeada em Diário Ofi cial do Município por Portaria 
SME Nº 12/2014, será responsável por avaliar as propostas à luz das diretrizes gerais 
da SME, da legislação aplicável à atividade e do Guia Gestor em vigor.
 7. DO RECURSO 
 7.1.  Fica assegurado às Instituições candidatas o direito a recurso quanto ao resultado 
da classifi cação.
 7.2.  O recurso deverá ser expresso em termos convenientes e conter as circunstâncias 
que o justifi que, além do nome da Instituição, do endereço, do telefone para contato, 
da data da entrega do Plano de Trabalho e da assinatura do responsável legal.
 7.3.  O recurso deverá ser interposto em 02 (dois) dias úteis posteriores à publicação 
da classifi cação.
 7.4.  O recurso devidamente preenchido e endereçado à Secretaria Municipal de Edu-
cação deverá ser entregue na Coordenadoria de Educação Básica - SME, situada na 
Avenida Anchieta, 200, 9° andar, sala 07, Centro, na cidade de Campinas - SP, no 
horário das 9h00min às 16h00min.
 7.5.  Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo e/ou 
de forma diferente do estipulado neste edital, assim como aqueles que apresentarem 
erros ou informações incompletas no seu preenchimento.
 7.6.  No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifi cações, este pode-
rá, eventualmente, alterar a nota/classifi cação inicial obtida pela Instituição candidata 
para uma nota/classifi cação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer à desclassifi -
cação da Instituição candidata que não obtiver nota mínima exigida para classifi cação.
 7.7.  O resultado da classifi cação fi nal, após recurso, será publicado no Diário Ofi cial 
do Município no dia 27/10/2014.
 8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 8.1.  As informações e orientações gerais, bem o Guia Gestor, ano de 2013 ,  estarão à 
disposição para retirada, a partir de 08/08/2014, na Coordenadoria de Educação Bá-
sica - SME, situada na Avenida Anchieta, 200, 9º andar, sala 07, Centro, na cidade de 
Campinas - SP, no horário compreendido entre 9h00min e 16h00min.
 8.2.  Não haverá cobrança de taxa para participação no processo seletivo.
 8.3.  As Instituições candidatas à Cogestão do CEI, previsto neste Edital, poderão par-
ticipar de outras Chamadas de Processos Seletivos que visem, também, à escolha de 
Instituição para a Cogestão de outros CEIs.
 8.4.  O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 02 (dois) anos, conta-
dos a partir da data de divulgação dos resultados de classifi cação fi nal, após recurso.
 8.5.  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações e/ou retifi cações, en-
quanto não consumado o prazo fi nal de apresentação do Plano de Trabalho, circuns-
tância que será mencionada em novo Edital ou Comunicado a ser publicado no Diário 
Ofi cial do Município de Campinas.
 8.7.  Não será fornecido qualquer documento comprobatório de classifi cação no Pro-
cesso Seletivo à Instituição candidata, valendo, para esse fi m, as listagens divulgadas 
no Diário Ofi cial do Município de Campinas.
 8.8.  Todas as convocações, avisos e resultados ofi ciais, referentes à realização deste 
Processo Seletivo, serão publicados no Diário Ofi cial do Município de Campinas, 
sendo de inteira responsabilidade da Instituição candidata o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
 8.9.  Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Secretária Municipal de Edu-
cação da Prefeitura Municipal de Campinas.

 8.10.  Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
  

 EDITAL SME Nº 004/2014 
 Processo Seletivo de escolha de Instituição de direito privado sem fi ns 

lucrativos para a celebração de convênio visando à cogestão do Centro de 
Educação Infantil do Vila Esperança. 

 A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo, torna públi-
co, por meio do presente Edital, a abertura de processo seletivo objetivando a escolha 
de Instituição de direito privado sem fi ns lucrativos no intuito de celebrar convênio 
para a cogestão do CEI - Centro de Educação Infantil do Vila Esperança, Rua André 
Gabois, s/nº, Bairro Vila Esperança, Campinas - SP, nas condições estabelecidas no 
presente Edital, que está embasado na Lei Municipal n.º 12.884, de 04 de abril de 
2007, no Decreto Municipal n.º 15.947, de 17 de agosto de 2007 e Decreto 17523, de 
27/02/12 e na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
 1. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO. 
 1.1.  Poderão participar do processo seletivo as Instituições de direito privado sem fi ns 
lucrativos que tenham: 
 1.1.1.  Realizado cadastro prévio, conforme RESOLUÇÃO SME Nº 05/2013, publi-
cada em 29/08/13 - DOM;
 1.2.  É vedada a participação de  Instituição privada sem fi ns lucrativos que tenham 
como dirigente:
 a)  Agente político dos Poderes Municipal, Estadual, Federal e do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo e da União, bem como seus respectivos cônjuges, companhei-
ros e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade até o 2º grau;
 b)  Servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente, bem como seus res-
pectivos cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade 
até o 2º grau.
 Defi nição de dirigente: indivíduo que possua vínculo com entidade privada sem fi ns 
lucrativos e que detenha qualquer nível de poder decisório, assim entendidos os pre-
sidentes e seus respectivos procuradores legais. 
 2. DO PROCESSO SELETIVO. 
 2.1.  O Processo Seletivo far-se-á pela análise de  Plano de Trabalho  a ser apresentado 
pelas Instituições candidatas, que deverá conter, obrigatoriamente, todos os itens a 
seguir:
 2.1.1. PROJETO PEDAGÓGICO , elaborado conforme orientações reunidas em 
compêndio denominado Guia Gestor, ano de 2013, à disposição para retirada, confor-
me mencionado no item 8.1.
 2.1.1.1.  Além do previsto no Guia Gestor, ano de 2013, o  Projeto Pedagógico  deverá 
conter as seguintes características:
 2.1.1.1.1.  Identifi cação do objeto a ser executado (o que se pretende fazer/executar);
 2.1.1.1.2.  As metas a serem atingidas, em qualidade e quantidade (o que atingir com a 
execução do objeto a ser conveniado);
 2.1.1.1.3.  As etapas ou fases de execução (como será executado o objeto e em quanto 
tempo);
 2.1.1.1.4.  Regulamento Interno de Recrutamento e Seleção: Demonstrando o processo 
de Recrutamento e Seleção dos profi ssionais que serão pagos com recursos do convê-
nio, contendo no mínimo: 
Recrutamento de Pessoal:Descrever os meios de recrutamento: Jornais revistas, car-
tazes na própria Entidade, Agências de Emprego etc.Currículo:Critérios utilizados 
para a análise dos currículos dos candidatos.Processo Seletivo:Descrever profi ssio-
nalmente o Recrutador de Recursos Humanos;Descrever quais os requisitos exigidos 
do candidato, ex. formação acadêmica, experiência profi ssional, habilidades, perfi l, 
etc;Método aplicado na seleção:Testes por segmento de profi ssional (Ex: Professor, 
Cozinheira, Porteiro, etc);Dinâmicas por segmento profi ssional (Ex: Professor, Co-
zinheira, Porteiro, etc);Dinâmicas individuais ou em grupo;Outros (com descrição da 
atividade). 
Etapas da Entrevista:Descrever quem é o entrevistador; Descrever as etapas da entre-
vista do início ao fi m (Ex: como são organizadas, individual ou em grupo...). 
Contratação de Pessoal:Descrever como é elaborada a contratação de pessoal após 
todas as etapas de recrutamento (exame admissional, integração etc). 
 2.1.2. EXPERIÊNCIA DOCUMENTAL COMPROVADA NA ÁREA DE EDU-
CAÇÃO,  contendo:
 2.1.2.1.  Avaliação das atividades educacionais anteriormente desenvolvidas pela Insti-
tuição ou por integrantes do seu quadro de pessoal e/ou através de convênios anterior-
mente mantidos com a SME ou outros Órgãos Públicos;
 2.1.2.2.  Relato e/ou proposta de envolvimento da comunidade ao entorno do CEI - 
Centro de Educação Infantil do Vila Esperança;
 2.1.3. GERENCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS , elaborar em  separado  a 
proposta para o gerenciamento dos recursos fi nanceiros envolvidos para a execução do 
convênio, utilizando-se das informações contidas no Guia Gestor, ano de 2013, bem 
como dos itens norteadores abaixo:
 2.1.3.1.  As despesas apresentadas devem corresponder às orientações descritas no 
Guia Gestor, ano de 2013, as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo e Legislações pertinentes, para o correto planejamento do recurso fi nan-
ceiro conveniado.
 2.1.3.2. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros oriundos do convênio:  Di-
luir o valor fi nanceiro a ser pactuado, conforme categorias de despesas abaixo, com a 
correspondência de percentual:
Categoria 01: Despesa anual com Recursos Humanos;Categoria 02: Despesa anual 
com Encargos Sociais, Trabalhistas, Previdenciários e outros;Categoria 03: Despe-
sa anual com Materiais Pedagógicos e Formação;Categoria 04: Despesa anual com 
Serviços e Outros;Categoria 05: Despesa anual com Bens Permanentes (durabilidade 
superior a 02 anos):Subcategoria: Mobiliário - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Sub-
categoria: Brinquedos - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Subcategoria: Informáti-
ca - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Subcategoria: Eletroeletrônicos - Limite R$ 
8.000,00 / lei 8.666/93;Categoria 06: Despesa anual com Manutenção Predial - Lei 
nº 8.666/93:Subcategoria: Pintura - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Hidráulica - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Elétrica - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Alvenaria - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);   
 2.1.3.3. Cronograma de desembolso : Desmembrar os recursos fi nanceiros atribuídos 
ao convênio em parcelas trimestrais iguais, considerando como período hipotético 
Fev/2014 a Jan/2015;
 2.1.3.4. Cópia do Balanço Patrimonial : dos 03 últimos exercícios fi nanceiros, no 
qual conste demonstrada a existência de recursos próprios da Entidade, ou seja, que a 
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mesma não sobrevive apenas de recursos de terceiros;
 2.1.3.5. Contrapartida : Tendo em vista que será formalizado convênio onde as partes 
possuem interesse comum, ou seja, na realização do respectivo objeto conveniado, 
faz-se necessário elaborar de forma sucinta um documento com a comprovação de 
 equivalência de esforços que podem ser :
· Recursos Humanos: são as pessoas que estão envolvidas com o projeto, tais como: 
dirigentes, funcionários da instituição proponente e/ou contratados para a execução do 
projeto que não sejam remunerados com os recursos do convênio;
· Bens e Serviços: são estruturas físicas, automóveis e outros, colocados à disposição 
do objeto pactuado;
· Recursos Financeiros: são recursos em espécie da própria Instituição.
 2.1.3.6.  Declaração de que a Instituição não possui contas reprovadas em nenhum dos 
Poderes Municipal, Estadual, Federal e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
e da União, devidamente assinada pelo dirigente da Entidade (nome legível e CPF);
 2.1.3.7.  Regulamento de Compras: Apresentar uma síntese de como serão efetuadas 
as compras de produtos e contratação de serviços com os recursos fi nanceiros repassa-
dos a Instituição, demonstrando a economicidade na aplicação dos recursos públicos 
repassados, ou seja, quais os critérios que serão adotados pela Instituição candidata;
 OBS.:  Todas as aquisições e contratações realizadas com recursos públicos munici-
pais devem ser precedidas de, no mínimo, 03 orçamentos.
 2.1.4 .  Da Regularidade da Instituição  
 2.1.4.1  Apresentar os documentos vinculados à Instituição, dentro do período de vigência:
 1.  Comprovante de inscrição e de situação cadastral CNPJ
 a.  Os documentos abaixo devem ser apresentados no mesmo CNPJ da Inscrição Ca-
dastral (item 01), quando não for possível, que seja acompanhado de justifi cativa.
 2.  Cópia do Estatuto Social 
 3.  Cópia da Ata da última eleição da diretoria
 4.  Certidão de regularidade fi scal relativa às contribuições previdenciárias e às de 
terceiros; 
 5.  Certidão de regularidade fi scal relativa aos tributos federais e a dívida ativa da união; 
 6.  Certifi cado de Regularidade do FGTS - CRF; 
 7.  Certidão regularidade trabalhista junto à Justiça do Trabalho; 
 8.  Certidão de regularidade fi scal junto a Fazenda Estadual 
 9.  Certidão de regularidade fi scal junto a Fazenda Municipal, 
 10.  Certifi cado de Registro Cadastral - CRC junto ao Munícipio de Campinas
 3. DOS PRAZOS PARA ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO 
 3.1.  O Plano Geral de Trabalho deverá ser entregue até o dia 08/09/2014na Coordena-
doria de Educação Básica - SME, situada na Avenida Anchieta, 200, 9° andar, sala 07, 
Centro, na cidade de Campinas - SP, no horário das 9h00min às 16h00min.
 3.2.  Não haverá, em hipótese alguma, prorrogação do prazo previsto no item anterior, 
nem aceitação de documentos fora do horário estipulado.
 3.3.  Não serão aceitas, sob quaisquer circunstâncias, correções ou complementações 
ao Plano de Trabalho apresentado pela Instituição.
 4. DOS CRITÉRIOS PARA A PONTUAÇÃO E DA PROPORÇÃO EM RELA-
ÇÃO À PONTUAÇÃO TOTAL A SER OBTIDA 
 4.1.  O Plano Geral de Trabalho será assim pontuado:
 4.1.1.  Projeto Pedagógico, valendo até 35 pontos;
 4.1.2.  Experiência documentalmente comprovada na área de Educação, valendo até 
35 pontos;
 4.1.3.  Gerenciamento dos Recursos Financeiros, valendo até 30 pontos.
 5. DA CLASSIFICAÇÃO 
 5.1.  O resultado da classifi cação será publicado no Diário Ofi cial do Município do 
dia 10/10/2014 . 
 5.2  As Instituições serão classifi cadas em ordem decrescente de pontuação.
 5.3.  Serão consideradas aptas para a cogestão do CEI aquelas que obtiverem, no mí-
nimo, 50% da pontuação máxima prevista para o total dos itens do Plano Geral de 
Trabalho, conforme estabelecido nos itens (4.1;4.1.1;4.1.2;4.1.3) deste edital.
 5.4. Será desclassificada a Instituição que obtiver, em qualquer dos itens do Plano 
Geral de Trabalho, pontuação menor que 33%, ainda que, na soma geral, obte-
nha pontuação total maior ou igual a 50%. 
 5.5.  A escolhida será a que, entre as classifi cadas, obtiver a maior pontuação.
 5.6.  Em caso de desistência, a selecionada será aquela classifi cada em segundo lugar 
e assim sucessivamente.
 5.7.  Em caso de empate, a comissão julgadora, decidirá a partir dos seguintes critérios:
 5.7.1  em primeiro lugar, a Instituição que obtiver maior pontuação no item Projeto 
Pedagógico, e no caso de prevalência do empate.
 5.7.2  em segundo lugar, a Instituição que obtiver a maior pontuação no item Experiên-
cia documentalmente comprovada na área de educação.
 6. DA COMISSÃO JULGADORA 
 6.1.  A Comissão Julgadora, nomeada em Diário Ofi cial do Município por Portaria 
SME Nº 12/2014, será responsável por avaliar as propostas à luz das diretrizes gerais 
da SME, da legislação aplicável à atividade e do Guia Gestor em vigor.
 7. DO RECURSO 
 7.1.  Fica assegurado às Instituições candidatas o direito a recurso quanto ao resultado 
da classifi cação.
 7.2.  O recurso deverá ser expresso em termos convenientes e conter as circunstâncias 
que o justifi que, além do nome da Instituição, do endereço, do telefone para contato, 
da data da entrega do Plano de Trabalho e da assinatura do responsável legal.
 7.3.  O recurso deverá ser interposto em 02 (dois) dias úteis posteriores à publicação 
da classifi cação.
 7.4.  O recurso devidamente preenchido e endereçado à Secretaria Municipal de Edu-
cação deverá ser entregue na Coordenadoria de Educação Básica - SME, situada na 
Avenida Anchieta, 200, 9° andar, sala 07, Centro, na cidade de Campinas - SP, no 
horário das 9h00min às 16h00min.
 7.5.  Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo e/ou 
de forma diferente do estipulado neste edital, assim como aqueles que apresentarem 
erros ou informações incompletas no seu preenchimento.
 7.6.  No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifi cações, este pode-
rá, eventualmente, alterar a nota/classifi cação inicial obtida pela Instituição candidata 
para uma nota/classifi cação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer à desclassifi -
cação da Instituição candidata que não obtiver nota mínima exigida para classifi cação.
 7.7.  O resultado da classifi cação fi nal, após recurso, será publicado no Diário Ofi cial 
do Município no dia 27/10/2014.
 8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 8.1.  As informações e orientações gerais, bem o Guia Gestor, ano de 2013 ,  estarão à 
disposição para retirada, a partir de 08/08/2014, na Coordenadoria de Educação Bá-
sica - SME, situada na Avenida Anchieta, 200, 9º andar, sala 07, Centro, na cidade de 
Campinas - SP, no horário compreendido entre 9h00min e 16h00min.
 8.2.  Não haverá cobrança de taxa para participação no processo seletivo.

 8.3.  As Instituições candidatas à Cogestão do CEI, previsto neste Edital, poderão par-
ticipar de outras Chamadas de Processos Seletivos que visem, também, à escolha de 
Instituição para a Cogestão de outros CEIs.
 8.4.  O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 02 (dois) anos, conta-
dos a partir da data de divulgação dos resultados de classifi cação fi nal, após recurso.
 8.5.  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações e/ou retifi cações, en-
quanto não consumado o prazo fi nal de apresentação do Plano de Trabalho, circuns-
tância que será mencionada em novo Edital ou Comunicado a ser publicado no Diário 
Ofi cial do Município de Campinas.
 8.7.  Não será fornecido qualquer documento comprobatório de classifi cação no Pro-
cesso Seletivo à Instituição candidata, valendo, para esse fi m, as listagens divulgadas 
no Diário Ofi cial do Município de Campinas.
 8.8.  Todas as convocações, avisos e resultados ofi ciais, referentes à realização deste 
Processo Seletivo, serão publicados no Diário Ofi cial do Município de Campinas, 
sendo de inteira responsabilidade da Instituição candidata o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
 8.9.  Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Secretária Municipal de Edu-
cação da Prefeitura Municipal de Campinas.
 8.10.  Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
  

 EDITAL SME Nº 005/2014 
 Processo Seletivo de escolha de Instituição de direito privado sem fi ns 

lucrativos para a celebração de convênio visando à cogestão do Centro de 
Educação Infantil do Loteamento Gleba B. 

 A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo, torna públi-
co, por meio do presente Edital, a abertura de processo seletivo objetivando a escolha 
de Instituição de direito privado sem fi ns lucrativos no intuito de celebrar convênio 
para a cogestão do CEI - Centro de Educação Infantil do Loteamento Gleba B, Rua 
João Caneas, s/nº, Bairro Loteamento Gleba B, Campinas - SP, nas condições estabe-
lecidas no presente Edital, que está embasado na Lei Municipal n.º 12.884, de 04 de 
abril de 2007, no Decreto Municipal n.º 15.947, de 17 de agosto de 2007 e Decreto 
17523, de 27/02/12 e na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
 1. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO. 
 1.1.  Poderão participar do processo seletivo as Instituições de direito privado sem fi ns 
lucrativos que tenham: 
 1.1.1.  Realizado cadastro prévio, conforme RESOLUÇÃO SME Nº 05/2013, publi-
cada em 29/08/13 - DOM;
 1.2.  É vedada a participação de  Instituição privada sem fi ns lucrativos que tenham 
como dirigente:
 a)  Agente político dos Poderes Municipal, Estadual, Federal e do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo e da União, bem como seus respectivos cônjuges, companhei-
ros e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade até o 2º grau;
 b)  Servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente, bem como seus res-
pectivos cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade 
até o 2º grau.
 Defi nição de dirigente: indivíduo que possua vínculo com entidade privada sem fi ns 
lucrativos e que detenha qualquer nível de poder decisório, assim entendidos os pre-
sidentes e seus respectivos procuradores legais. 
 2. DO PROCESSO SELETIVO. 
 2.1.  O Processo Seletivo far-se-á pela análise de  Plano de Trabalho  a ser apresentado 
pelas Instituições candidatas, que deverá conter, obrigatoriamente, todos os itens a 
seguir:
 2.1.1. PROJETO PEDAGÓGICO , elaborado conforme orientações reunidas em 
compêndio denominado Guia Gestor, ano de 2013, à disposição para retirada, confor-
me mencionado no item 8.1.
 2.1.1.1.  Além do previsto no Guia Gestor, ano de 2013, o  Projeto Pedagógico  deverá 
conter as seguintes características:
 2.1.1.1.1.  Identifi cação do objeto a ser executado (o que se pretende fazer/executar);
 2.1.1.1.2.  As metas a serem atingidas, em qualidade e quantidade (o que atingir com a 
execução do objeto a ser conveniado);
 2.1.1.1.3.  As etapas ou fases de execução (como será executado o objeto e em quanto 
tempo);
 2.1.1.1.4.  Regulamento Interno de Recrutamento e Seleção: Demonstrando o processo 
de Recrutamento e Seleção dos profi ssionais que serão pagos com recursos do convê-
nio, contendo no mínimo: 
Recrutamento de Pessoal:Descrever os meios de recrutamento: Jornais revistas, car-
tazes na própria Entidade, Agências de Emprego etc.Currículo:Critérios utilizados 
para a análise dos currículos dos candidatos.Processo Seletivo:Descrever profi ssio-
nalmente o Recrutador de Recursos Humanos;Descrever quais os requisitos exigidos 
do candidato, ex. formação acadêmica, experiência profi ssional, habilidades, perfi l, 
etc;Método aplicado na seleção:Testes por segmento de profi ssional (Ex: Professor, 
Cozinheira, Porteiro, etc);Dinâmicas por segmento profi ssional (Ex: Professor, Co-
zinheira, Porteiro, etc);Dinâmicas individuais ou em grupo;Outros (com descrição da 
atividade). 
Etapas da Entrevista:Descrever quem é o entrevistador; Descrever as etapas da entre-
vista do início ao fi m (Ex: como são organizadas, individual ou em grupo...). 
Contratação de Pessoal:Descrever como é elaborada a contratação de pessoal após 
todas as etapas de recrutamento (exame admissional, integração etc). 
 2.1.2. EXPERIÊNCIA DOCUMENTAL COMPROVADA NA ÁREA DE EDU-
CAÇÃO,  contendo:
 2.1.2.1.  Avaliação das atividades educacionais anteriormente desenvolvidas pela Insti-
tuição ou por integrantes do seu quadro de pessoal e/ou através de convênios anterior-
mente mantidos com a SME ou outros Órgãos Públicos;
 2.1.2.2.  Relato e/ou proposta de envolvimento da comunidade ao entorno do CEI - 
Centro de Educação Infantil do Loteamento Gleba B;
 2.1.3. GERENCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS , elaborar em  separado  a 
proposta para o gerenciamento dos recursos fi nanceiros envolvidos para a execução do 
convênio, utilizando-se das informações contidas no Guia Gestor, ano de 2013, bem 
como dos itens norteadores abaixo:
 2.1.3.1.  As despesas apresentadas devem corresponder às orientações descritas no 
Guia Gestor, ano de 2013, as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo e Legislações pertinentes, para o correto planejamento do recurso fi nan-
ceiro conveniado.
 2.1.3.2. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros oriundos do convênio:  Di-
luir o valor fi nanceiro a ser pactuado, conforme categorias de despesas abaixo, com a 
correspondência de percentual:
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Categoria 01: Despesa anual com Recursos Humanos;Categoria 02: Despesa anual 
com Encargos Sociais, Trabalhistas, Previdenciários e outros;Categoria 03: Despe-
sa anual com Materiais Pedagógicos e Formação;Categoria 04: Despesa anual com 
Serviços e Outros;Categoria 05: Despesa anual com Bens Permanentes (durabilidade 
superior a 02 anos):Subcategoria: Mobiliário - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Sub-
categoria: Brinquedos - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Subcategoria: Informáti-
ca - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Subcategoria: Eletroeletrônicos - Limite R$ 
8.000,00 / lei 8.666/93;Categoria 06: Despesa anual com Manutenção Predial - Lei 
nº 8.666/93:Subcategoria: Pintura - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Hidráulica - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Elétrica - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Alvenaria - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);   
 2.1.3.3. Cronograma de desembolso : Desmembrar os recursos fi nanceiros atribuídos 
ao convênio em parcelas trimestrais iguais, considerando como período hipotético 
Fev/2014 a Jan/2015;
 2.1.3.4. Cópia do Balanço Patrimonial : dos 03 últimos exercícios fi nanceiros, no 
qual conste demonstrada a existência de recursos próprios da Entidade, ou seja, que a 
mesma não sobrevive apenas de recursos de terceiros;
 2.1.3.5. Contrapartida : Tendo em vista que será formalizado convênio onde as partes 
possuem interesse comum, ou seja, na realização do respectivo objeto conveniado, 
faz-se necessário elaborar de forma sucinta um documento com a comprovação de 
 equivalência de esforços que podem ser :
· Recursos Humanos: são as pessoas que estão envolvidas com o projeto, tais como: 
dirigentes, funcionários da instituição proponente e/ou contratados para a execução do 
projeto que não sejam remunerados com os recursos do convênio;
· Bens e Serviços: são estruturas físicas, automóveis e outros, colocados à disposição 
do objeto pactuado;
· Recursos Financeiros: são recursos em espécie da própria Instituição.
 2.1.3.6.  Declaração de que a Instituição não possui contas reprovadas em nenhum dos 
Poderes Municipal, Estadual, Federal e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
e da União, devidamente assinada pelo dirigente da Entidade (nome legível e CPF);
 2.1.3.7.  Regulamento de Compras: Apresentar uma síntese de como serão efetuadas 
as compras de produtos e contratação de serviços com os recursos fi nanceiros repassa-
dos a Instituição, demonstrando a economicidade na aplicação dos recursos públicos 
repassados, ou seja, quais os critérios que serão adotados pela Instituição candidata;
 OBS.:  Todas as aquisições e contratações realizadas com recursos públicos munici-
pais devem ser precedidas de, no mínimo, 03 orçamentos.
 2.1.4 .  Da Regularidade da Instituição  
 2.1.4.1  Apresentar os documentos vinculados à Instituição, dentro do período de vigência:
 1.  Comprovante de inscrição e de situação cadastral CNPJ
 a.  Os documentos abaixo devem ser apresentados no mesmo CNPJ da Inscrição Ca-
dastral (item 01), quando não for possível, que seja acompanhado de justifi cativa.
 2.  Cópia do Estatuto Social 
 3.  Cópia da Ata da última eleição da diretoria
 4.  Certidão de regularidade fi scal relativa às contribuições previdenciárias e às de 
terceiros; 
 5.  Certidão de regularidade fi scal relativa aos tributos federais e a dívida ativa da união; 
 6.  Certifi cado de Regularidade do FGTS - CRF; 
 7.  Certidão regularidade trabalhista junto à Justiça do Trabalho; 
 8.  Certidão de regularidade fi scal junto a Fazenda Estadual 
 9.  Certidão de regularidade fi scal junto a Fazenda Municipal, 
 10.  Certifi cado de Registro Cadastral - CRC junto ao Munícipio de Campinas
 3. DOS PRAZOS PARA ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO 
 3.1.  O Plano Geral de Trabalho deverá ser entregue até o dia 08/09/2014na Coordena-
doria de Educação Básica - SME, situada na Avenida Anchieta, 200, 9° andar, sala 07, 
Centro, na cidade de Campinas - SP, no horário das 9h00min às 16h00min.
 3.2.  Não haverá, em hipótese alguma, prorrogação do prazo previsto no item anterior, 
nem aceitação de documentos fora do horário estipulado.
 3.3.  Não serão aceitas, sob quaisquer circunstâncias, correções ou complementações 
ao Plano de Trabalho apresentado pela Instituição.
 4. DOS CRITÉRIOS PARA A PONTUAÇÃO E DA PROPORÇÃO EM RELA-
ÇÃO À PONTUAÇÃO TOTAL A SER OBTIDA 
 4.1.  O Plano Geral de Trabalho será assim pontuado:
 4.1.1.  Projeto Pedagógico, valendo até 35 pontos;
 4.1.2.  Experiência documentalmente comprovada na área de Educação, valendo até 
35 pontos;
 4.1.3.  Gerenciamento dos Recursos Financeiros, valendo até 30 pontos.
 5. DA CLASSIFICAÇÃO 
 5.1.  O resultado da classifi cação será publicado no Diário Ofi cial do Município do 
dia 10/10/2014 . 
 5.2  As Instituições serão classifi cadas em ordem decrescente de pontuação.
 5.3.  Serão consideradas aptas para a cogestão do CEI aquelas que obtiverem, no mí-
nimo, 50% da pontuação máxima prevista para o total dos itens do Plano Geral de 
Trabalho, conforme estabelecido nos itens (4.1;4.1.1;4.1.2;4.1.3) deste edital.
 5.4. Será desclassificada a Instituição que obtiver, em qualquer dos itens do Plano 
Geral de Trabalho, pontuação menor que 33%, ainda que, na soma geral, obte-
nha pontuação total maior ou igual a 50%. 
 5.5.  A escolhida será a que, entre as classifi cadas, obtiver a maior pontuação.
 5.6.  Em caso de desistência, a selecionada será aquela classifi cada em segundo lugar 
e assim sucessivamente.
 5.7.  Em caso de empate, a comissão julgadora, decidirá a partir dos seguintes critérios:
 5.7.1  em primeiro lugar, a Instituição que obtiver maior pontuação no item Projeto 
Pedagógico, e no caso de prevalência do empate.
 5.7.2  em segundo lugar, a Instituição que obtiver a maior pontuação no item Experiên-
cia documentalmente comprovada na área de educação.
 6. DA COMISSÃO JULGADORA 
 6.1.  A Comissão Julgadora, nomeada em Diário Ofi cial do Município por Portaria 
SME Nº 12/2014, será responsável por avaliar as propostas à luz das diretrizes gerais 
da SME, da legislação aplicável à atividade e do Guia Gestor em vigor.
 7. DO RECURSO 
 7.1.  Fica assegurado às Instituições candidatas o direito a recurso quanto ao resultado 
da classifi cação.
 7.2.  O recurso deverá ser expresso em termos convenientes e conter as circunstâncias 
que o justifi que, além do nome da Instituição, do endereço, do telefone para contato, 
da data da entrega do Plano de Trabalho e da assinatura do responsável legal.
 7.3.  O recurso deverá ser interposto em 02 (dois) dias úteis posteriores à publicação 
da classifi cação.
 7.4.  O recurso devidamente preenchido e endereçado à Secretaria Municipal de Edu-

cação deverá ser entregue na Coordenadoria de Educação Básica - SME, situada na 
Avenida Anchieta, 200, 9° andar, sala 07, Centro, na cidade de Campinas - SP, no 
horário das 9h00min às 16h00min.
 7.5.  Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo e/ou 
de forma diferente do estipulado neste edital, assim como aqueles que apresentarem 
erros ou informações incompletas no seu preenchimento.
 7.6.  No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifi cações, este pode-
rá, eventualmente, alterar a nota/classifi cação inicial obtida pela Instituição candidata 
para uma nota/classifi cação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer à desclassifi -
cação da Instituição candidata que não obtiver nota mínima exigida para classifi cação.
 7.7.  O resultado da classifi cação fi nal, após recurso, será publicado no Diário Ofi cial 
do Município no dia 27/10/2014.
 8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 8.1.  As informações e orientações gerais, bem o Guia Gestor, ano de 2013 ,  estarão à 
disposição para retirada, a partir de 08/08/2014, na Coordenadoria de Educação Bá-
sica - SME, situada na Avenida Anchieta, 200, 9º andar, sala 07, Centro, na cidade de 
Campinas - SP, no horário compreendido entre 9h00min e 16h00min.
 8.2.  Não haverá cobrança de taxa para participação no processo seletivo.
 8.3.  As Instituições candidatas à Cogestão do CEI, previsto neste Edital, poderão par-
ticipar de outras Chamadas de Processos Seletivos que visem, também, à escolha de 
Instituição para a Cogestão de outros CEIs.
 8.4.  O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 02 (dois) anos, conta-
dos a partir da data de divulgação dos resultados de classifi cação fi nal, após recurso.
 8.5.  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações e/ou retifi cações, en-
quanto não consumado o prazo fi nal de apresentação do Plano de Trabalho, circuns-
tância que será mencionada em novo Edital ou Comunicado a ser publicado no Diário 
Ofi cial do Município de Campinas.
 8.7.  Não será fornecido qualquer documento comprobatório de classifi cação no Pro-
cesso Seletivo à Instituição candidata, valendo, para esse fi m, as listagens divulgadas 
no Diário Ofi cial do Município de Campinas.
 8.8.  Todas as convocações, avisos e resultados ofi ciais, referentes à realização deste 
Processo Seletivo, serão publicados no Diário Ofi cial do Município de Campinas, 
sendo de inteira responsabilidade da Instituição candidata o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
 8.9.  Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Secretária Municipal de Edu-
cação da Prefeitura Municipal de Campinas.
 8.10.  Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
  

 EDITAL SME Nº 006/2014 
 Processo Seletivo de escolha de Instituição de direito privado sem fi ns 

lucrativos para a celebração de convênio visando à cogestão do Centro de 
Educação Infantil do San Martin. 

 A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo, torna públi-
co, por meio do presente Edital, a abertura de processo seletivo objetivando a escolha 
de Instituição de direito privado sem fi ns lucrativos no intuito de celebrar convênio 
para a cogestão do CEI - Centro de Educação Infantil do San Martin, Rua José Seda-
no, s/nº, Bairro Residencial San Martin, Campinas - SP, nas condições estabelecidas 
no presente Edital, que está embasado na Lei Municipal n.º 12.884, de 04 de abril de 
2007, no Decreto Municipal n.º 15.947, de 17 de agosto de 2007 e Decreto 17523, de 
27/02/12 e na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
 1. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO. 
 1.1.  Poderão participar do processo seletivo as Instituições de direito privado sem fi ns 
lucrativos que tenham: 
 1.1.1.  Realizado cadastro prévio, conforme RESOLUÇÃO SME Nº 05/2013, publi-
cada em 29/08/13 - DOM;
 1.2.  É vedada a participação de  Instituição privada sem fi ns lucrativos que tenham 
como dirigente:
 a)  Agente político dos Poderes Municipal, Estadual, Federal e do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo e da União, bem como seus respectivos cônjuges, companhei-
ros e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade até o 2º grau;
 b)  Servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente, bem como seus res-
pectivos cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade 
até o 2º grau.
 Defi nição de dirigente: indivíduo que possua vínculo com entidade privada sem fi ns 
lucrativos e que detenha qualquer nível de poder decisório, assim entendidos os pre-
sidentes e seus respectivos procuradores legais. 
 2. DO PROCESSO SELETIVO. 
 2.1.  O Processo Seletivo far-se-á pela análise de  Plano de Trabalho  a ser apresentado 
pelas Instituições candidatas, que deverá conter, obrigatoriamente, todos os itens a 
seguir:
 2.1.1. PROJETO PEDAGÓGICO , elaborado conforme orientações reunidas em 
compêndio denominado Guia Gestor, ano de 2013, à disposição para retirada, confor-
me mencionado no item 8.1.
 2.1.1.1.  Além do previsto no Guia Gestor, ano de 2013, o  Projeto Pedagógico  deverá 
conter as seguintes características:
 2.1.1.1.1.  Identifi cação do objeto a ser executado (o que se pretende fazer/executar);
 2.1.1.1.2.  As metas a serem atingidas, em qualidade e quantidade (o que atingir com a 
execução do objeto a ser conveniado);
 2.1.1.1.3.  As etapas ou fases de execução (como será executado o objeto e em quanto 
tempo);
 2.1.1.1.4.  Regulamento Interno de Recrutamento e Seleção: Demonstrando o processo 
de Recrutamento e Seleção dos profi ssionais que serão pagos com recursos do convê-
nio, contendo no mínimo: 
Recrutamento de Pessoal:Descrever os meios de recrutamento: Jornais revistas, car-
tazes na própria Entidade, Agências de Emprego etc.Currículo:Critérios utilizados 
para a análise dos currículos dos candidatos.Processo Seletivo:Descrever profi ssio-
nalmente o Recrutador de Recursos Humanos;Descrever quais os requisitos exigidos 
do candidato, ex. formação acadêmica, experiência profi ssional, habilidades, perfi l, 
etc;Método aplicado na seleção:Testes por segmento de profi ssional (Ex: Professor, 
Cozinheira, Porteiro, etc);Dinâmicas por segmento profi ssional (Ex: Professor, Co-
zinheira, Porteiro, etc);Dinâmicas individuais ou em grupo;Outros (com descrição da 
atividade). 
Etapas da Entrevista:Descrever quem é o entrevistador; Descrever as etapas da entre-
vista do início ao fi m (Ex: como são organizadas, individual ou em grupo...). 
Contratação de Pessoal:Descrever como é elaborada a contratação de pessoal após 
todas as etapas de recrutamento (exame admissional, integração etc). 



9Campinas, quarta-feira, 06 de agosto de 2014 Diário Ofi cial do Município de Campinas

 2.1.2. EXPERIÊNCIA DOCUMENTAL COMPROVADA NA ÁREA DE EDU-
CAÇÃO,  contendo:
 2.1.2.1.  Avaliação das atividades educacionais anteriormente desenvolvidas pela Insti-
tuição ou por integrantes do seu quadro de pessoal e/ou através de convênios anterior-
mente mantidos com a SME ou outros Órgãos Públicos;
 2.1.2.2.  Relato e/ou proposta de envolvimento da comunidade ao entorno do CEI - 
Centro de Educação Infantil do San Martin;
 2.1.3. GERENCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS , elaborar em  separado  a 
proposta para o gerenciamento dos recursos fi nanceiros envolvidos para a execução do 
convênio, utilizando-se das informações contidas no Guia Gestor, ano de 2013, bem 
como dos itens norteadores abaixo:
 2.1.3.1.  As despesas apresentadas devem corresponder às orientações descritas no 
Guia Gestor, ano de 2013, as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo e Legislações pertinentes, para o correto planejamento do recurso fi nan-
ceiro conveniado.
 2.1.3.2. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros oriundos do convênio:  Di-
luir o valor fi nanceiro a ser pactuado, conforme categorias de despesas abaixo, com a 
correspondência de percentual:
Categoria 01: Despesa anual com Recursos Humanos;Categoria 02: Despesa anual 
com Encargos Sociais, Trabalhistas, Previdenciários e outros;Categoria 03: Despe-
sa anual com Materiais Pedagógicos e Formação;Categoria 04: Despesa anual com 
Serviços e Outros;Categoria 05: Despesa anual com Bens Permanentes (durabilidade 
superior a 02 anos):Subcategoria: Mobiliário - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Sub-
categoria: Brinquedos - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Subcategoria: Informáti-
ca - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Subcategoria: Eletroeletrônicos - Limite R$ 
8.000,00 / lei 8.666/93;Categoria 06: Despesa anual com Manutenção Predial - Lei 
nº 8.666/93:Subcategoria: Pintura - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Hidráulica - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Elétrica - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Alvenaria - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);   
 2.1.3.3. Cronograma de desembolso : Desmembrar os recursos fi nanceiros atribuídos 
ao convênio em parcelas trimestrais iguais, considerando como período hipotético 
Fev/2014 a Jan/2015;
 2.1.3.4. Cópia do Balanço Patrimonial : dos 03 últimos exercícios fi nanceiros, no 
qual conste demonstrada a existência de recursos próprios da Entidade, ou seja, que a 
mesma não sobrevive apenas de recursos de terceiros;
 2.1.3.5. Contrapartida : Tendo em vista que será formalizado convênio onde as partes 
possuem interesse comum, ou seja, na realização do respectivo objeto conveniado, 
faz-se necessário elaborar de forma sucinta um documento com a comprovação de 
 equivalência de esforços que podem ser :
· Recursos Humanos: são as pessoas que estão envolvidas com o projeto, tais como: 
dirigentes, funcionários da instituição proponente e/ou contratados para a execução do 
projeto que não sejam remunerados com os recursos do convênio;
· Bens e Serviços: são estruturas físicas, automóveis e outros, colocados à disposição 
do objeto pactuado;
· Recursos Financeiros: são recursos em espécie da própria Instituição.
 2.1.3.6.  Declaração de que a Instituição não possui contas reprovadas em nenhum dos 
Poderes Municipal, Estadual, Federal e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
e da União, devidamente assinada pelo dirigente da Entidade (nome legível e CPF);
 2.1.3.7.  Regulamento de Compras: Apresentar uma síntese de como serão efetuadas 
as compras de produtos e contratação de serviços com os recursos fi nanceiros repassa-
dos a Instituição, demonstrando a economicidade na aplicação dos recursos públicos 
repassados, ou seja, quais os critérios que serão adotados pela Instituição candidata;
 OBS.:  Todas as aquisições e contratações realizadas com recursos públicos munici-
pais devem ser precedidas de, no mínimo, 03 orçamentos.
 2.1.4 .  Da Regularidade da Instituição  
 2.1.4.1  Apresentar os documentos vinculados à Instituição, dentro do período de vigência:
 1.  Comprovante de inscrição e de situação cadastral CNPJ
 a.  Os documentos abaixo devem ser apresentados no mesmo CNPJ da Inscrição Ca-
dastral (item 01), quando não for possível, que seja acompanhado de justifi cativa.
 2.  Cópia do Estatuto Social 
 3.  Cópia da Ata da última eleição da diretoria
 4.  Certidão de regularidade fi scal relativa às contribuições previdenciárias e às de 
terceiros; 
 5.  Certidão de regularidade fi scal relativa aos tributos federais e a dívida ativa da união; 
 6.  Certifi cado de Regularidade do FGTS - CRF; 
 7.  Certidão regularidade trabalhista junto à Justiça do Trabalho; 
 8.  Certidão de regularidade fi scal junto a Fazenda Estadual 
 9.  Certidão de regularidade fi scal junto a Fazenda Municipal, 
 10.  Certifi cado de Registro Cadastral - CRC junto ao Munícipio de Campinas
 3. DOS PRAZOS PARA ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO 
 3.1.  O Plano Geral de Trabalho deverá ser entregue até o dia 08/09/2014na Coordena-
doria de Educação Básica - SME, situada na Avenida Anchieta, 200, 9° andar, sala 07, 
Centro, na cidade de Campinas - SP, no horário das 9h00min às 16h00min.
 3.2.  Não haverá, em hipótese alguma, prorrogação do prazo previsto no item anterior, 
nem aceitação de documentos fora do horário estipulado.
 3.3.  Não serão aceitas, sob quaisquer circunstâncias, correções ou complementações 
ao Plano de Trabalho apresentado pela Instituição.
 4. DOS CRITÉRIOS PARA A PONTUAÇÃO E DA PROPORÇÃO EM RELA-
ÇÃO À PONTUAÇÃO TOTAL A SER OBTIDA 
 4.1.  O Plano Geral de Trabalho será assim pontuado:
 4.1.1.  Projeto Pedagógico, valendo até 35 pontos;
 4.1.2.  Experiência documentalmente comprovada na área de Educação, valendo até 
35 pontos;
 4.1.3.  Gerenciamento dos Recursos Financeiros, valendo até 30 pontos.
 5. DA CLASSIFICAÇÃO 
 5.1.  O resultado da classifi cação será publicado no Diário Ofi cial do Município do 
dia 10/10/2014 . 
 5.2  As Instituições serão classifi cadas em ordem decrescente de pontuação.
 5.3.  Serão consideradas aptas para a cogestão do CEI aquelas que obtiverem, no mí-
nimo, 50% da pontuação máxima prevista para o total dos itens do Plano Geral de 
Trabalho, conforme estabelecido nos itens (4.1;4.1.1;4.1.2;4.1.3) deste edital.
 5.4. Será desclassificada a Instituição que obtiver, em qualquer dos itens do Plano 
Geral de Trabalho, pontuação menor que 33%, ainda que, na soma geral, obte-
nha pontuação total maior ou igual a 50%. 
 5.5.  A escolhida será a que, entre as classifi cadas, obtiver a maior pontuação.
 5.6.  Em caso de desistência, a selecionada será aquela classifi cada em segundo lugar 
e assim sucessivamente.

 5.7.  Em caso de empate, a comissão julgadora, decidirá a partir dos seguintes critérios:
 5.7.1  em primeiro lugar, a Instituição que obtiver maior pontuação no item Projeto 
Pedagógico, e no caso de prevalência do empate.
 5.7.2  em segundo lugar, a Instituição que obtiver a maior pontuação no item Experiên-
cia documentalmente comprovada na área de educação.
 6. DA COMISSÃO JULGADORA 
 6.1.  A Comissão Julgadora, nomeada em Diário Ofi cial do Município por Portaria 
SME Nº 12/2014, será responsável por avaliar as propostas à luz das diretrizes gerais 
da SME, da legislação aplicável à atividade e do Guia Gestor em vigor.
 7. DO RECURSO 
 7.1.  Fica assegurado às Instituições candidatas o direito a recurso quanto ao resultado 
da classifi cação.
 7.2.  O recurso deverá ser expresso em termos convenientes e conter as circunstâncias 
que o justifi que, além do nome da Instituição, do endereço, do telefone para contato, 
da data da entrega do Plano de Trabalho e da assinatura do responsável legal.
 7.3.  O recurso deverá ser interposto em 02 (dois) dias úteis posteriores à publicação 
da classifi cação.
 7.4.  O recurso devidamente preenchido e endereçado à Secretaria Municipal de Edu-
cação deverá ser entregue na Coordenadoria de Educação Básica - SME, situada na 
Avenida Anchieta, 200, 9° andar, sala 07, Centro, na cidade de Campinas - SP, no 
horário das 9h00min às 16h00min.
 7.5.  Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo e/ou 
de forma diferente do estipulado neste edital, assim como aqueles que apresentarem 
erros ou informações incompletas no seu preenchimento.
 7.6.  No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifi cações, este pode-
rá, eventualmente, alterar a nota/classifi cação inicial obtida pela Instituição candidata 
para uma nota/classifi cação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer à desclassifi -
cação da Instituição candidata que não obtiver nota mínima exigida para classifi cação.
 7.7.  O resultado da classifi cação fi nal, após recurso, será publicado no Diário Ofi cial 
do Município no dia 27/10/2014.
 8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 8.1.  As informações e orientações gerais, bem o Guia Gestor, ano de 2013 ,  estarão à 
disposição para retirada, a partir de 08/08/2014, na Coordenadoria de Educação Bá-
sica - SME, situada na Avenida Anchieta, 200, 9º andar, sala 07, Centro, na cidade de 
Campinas - SP, no horário compreendido entre 9h00min e 16h00min.
 8.2.  Não haverá cobrança de taxa para participação no processo seletivo.
 8.3.  As Instituições candidatas à Cogestão do CEI, previsto neste Edital, poderão par-
ticipar de outras Chamadas de Processos Seletivos que visem, também, à escolha de 
Instituição para a Cogestão de outros CEIs.
 8.4.  O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 02 (dois) anos, conta-
dos a partir da data de divulgação dos resultados de classifi cação fi nal, após recurso.
 8.5.  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações e/ou retifi cações, en-
quanto não consumado o prazo fi nal de apresentação do Plano de Trabalho, circuns-
tância que será mencionada em novo Edital ou Comunicado a ser publicado no Diário 
Ofi cial do Município de Campinas.
 8.7.  Não será fornecido qualquer documento comprobatório de classifi cação no Pro-
cesso Seletivo à Instituição candidata, valendo, para esse fi m, as listagens divulgadas 
no Diário Ofi cial do Município de Campinas.
 8.8.  Todas as convocações, avisos e resultados ofi ciais, referentes à realização deste 
Processo Seletivo, serão publicados no Diário Ofi cial do Município de Campinas, 
sendo de inteira responsabilidade da Instituição candidata o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
 8.9.  Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Secretária Municipal de Edu-
cação da Prefeitura Municipal de Campinas.
 8.10.  Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
  

 EDITAL SME Nº 007/2014 
 Processo Seletivo de escolha de Instituição de direito privado sem fi ns 

lucrativos para a celebração de convênio visando à cogestão do Centro de 
Educação Infantil do Porto Seguro. 

 A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo, torna públi-
co, por meio do presente Edital, a abertura de processo seletivo objetivando a escolha 
de Instituição de direito privado sem fi ns lucrativos no intuito de celebrar convênio 
para a cogestão do CEI - Centro de Educação Infantil do Porto Seguro, Rua 10 x 
Rua 08 x Rua 11, Bairro Loteamento residencial Porto Seguro, Campinas - SP, nas 
condições estabelecidas no presente Edital, que está embasado na Lei Municipal n.º 
12.884, de 04 de abril de 2007, no Decreto Municipal n.º 15.947, de 17 de agosto de 
2007 e Decreto 17523, de 27/02/12 e na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
 1. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO. 
 1.1.  Poderão participar do processo seletivo as Instituições de direito privado sem fi ns 
lucrativos que tenham: 
 1.1.1.  Realizado cadastro prévio, conforme RESOLUÇÃO SME Nº 05/2013, publi-
cada em 29/08/13 - DOM;
 1.2.  É vedada a participação de  Instituição privada sem fi ns lucrativos que tenham 
como dirigente:
 a)  Agente político dos Poderes Municipal, Estadual, Federal e do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo e da União, bem como seus respectivos cônjuges, companhei-
ros e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade até o 2º grau;
 b)  Servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente, bem como seus res-
pectivos cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade 
até o 2º grau.
 Defi nição de dirigente: indivíduo que possua vínculo com entidade privada sem fi ns 
lucrativos e que detenha qualquer nível de poder decisório, assim entendidos os pre-
sidentes e seus respectivos procuradores legais. 
 2. DO PROCESSO SELETIVO. 
 2.1.  O Processo Seletivo far-se-á pela análise de  Plano de Trabalho  a ser apresentado 
pelas Instituições candidatas, que deverá conter, obrigatoriamente, todos os itens a 
seguir:
 2.1.1. PROJETO PEDAGÓGICO , elaborado conforme orientações reunidas em 
compêndio denominado Guia Gestor, ano de 2013, à disposição para retirada, confor-
me mencionado no item 8.1.
 2.1.1.1.  Além do previsto no Guia Gestor, ano de 2013, o  Projeto Pedagógico  deverá 
conter as seguintes características:
 2.1.1.1.1.  Identifi cação do objeto a ser executado (o que se pretende fazer/executar);
 2.1.1.1.2.  As metas a serem atingidas, em qualidade e quantidade (o que atingir com a 
execução do objeto a ser conveniado);
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 2.1.1.1.3.  As etapas ou fases de execução (como será executado o objeto e em quanto 
tempo);
 2.1.1.1.4.  Regulamento Interno de Recrutamento e Seleção: Demonstrando o processo 
de Recrutamento e Seleção dos profi ssionais que serão pagos com recursos do convê-
nio, contendo no mínimo: 
Recrutamento de Pessoal:Descrever os meios de recrutamento: Jornais revistas, car-
tazes na própria Entidade, Agências de Emprego etc.Currículo:Critérios utilizados 
para a análise dos currículos dos candidatos.Processo Seletivo:Descrever profi ssio-
nalmente o Recrutador de Recursos Humanos;Descrever quais os requisitos exigidos 
do candidato, ex. formação acadêmica, experiência profi ssional, habilidades, perfi l, 
etc;Método aplicado na seleção:Testes por segmento de profi ssional (Ex: Professor, 
Cozinheira, Porteiro, etc);Dinâmicas por segmento profi ssional (Ex: Professor, Co-
zinheira, Porteiro, etc);Dinâmicas individuais ou em grupo;Outros (com descrição da 
atividade). 
Etapas da Entrevista:Descrever quem é o entrevistador; Descrever as etapas da entre-
vista do início ao fi m (Ex: como são organizadas, individual ou em grupo...). 
Contratação de Pessoal:Descrever como é elaborada a contratação de pessoal após 
todas as etapas de recrutamento (exame admissional, integração etc). 
 2.1.2. EXPERIÊNCIA DOCUMENTAL COMPROVADA NA ÁREA DE EDU-
CAÇÃO,  contendo:
 2.1.2.1.  Avaliação das atividades educacionais anteriormente desenvolvidas pela Insti-
tuição ou por integrantes do seu quadro de pessoal e/ou através de convênios anterior-
mente mantidos com a SME ou outros Órgãos Públicos;
 2.1.2.2.  Relato e/ou proposta de envolvimento da comunidade ao entorno do CEI - 
Centro de Educação Infantil do Porto Seguro;
 2.1.3. GERENCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS , elaborar em  separado  a 
proposta para o gerenciamento dos recursos fi nanceiros envolvidos para a execução do 
convênio, utilizando-se das informações contidas no Guia Gestor, ano de 2013, bem 
como dos itens norteadores abaixo:
 2.1.3.1.  As despesas apresentadas devem corresponder às orientações descritas no 
Guia Gestor, ano de 2013, as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo e Legislações pertinentes, para o correto planejamento do recurso fi nan-
ceiro conveniado.
 2.1.3.2. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros oriundos do convênio:  Di-
luir o valor fi nanceiro a ser pactuado, conforme categorias de despesas abaixo, com a 
correspondência de percentual:
Categoria 01: Despesa anual com Recursos Humanos;Categoria 02: Despesa anual 
com Encargos Sociais, Trabalhistas, Previdenciários e outros;Categoria 03: Despe-
sa anual com Materiais Pedagógicos e Formação;Categoria 04: Despesa anual com 
Serviços e Outros;Categoria 05: Despesa anual com Bens Permanentes (durabilidade 
superior a 02 anos):Subcategoria: Mobiliário - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Sub-
categoria: Brinquedos - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Subcategoria: Informáti-
ca - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Subcategoria: Eletroeletrônicos - Limite R$ 
8.000,00 / lei 8.666/93;Categoria 06: Despesa anual com Manutenção Predial - Lei 
nº 8.666/93:Subcategoria: Pintura - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Hidráulica - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Elétrica - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Alvenaria - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);   
 2.1.3.3. Cronograma de desembolso : Desmembrar os recursos fi nanceiros atribuídos 
ao convênio em parcelas trimestrais iguais, considerando como período hipotético 
Fev/2014 a Jan/2015;
 2.1.3.4. Cópia do Balanço Patrimonial : dos 03 últimos exercícios fi nanceiros, no 
qual conste demonstrada a existência de recursos próprios da Entidade, ou seja, que a 
mesma não sobrevive apenas de recursos de terceiros;
 2.1.3.5. Contrapartida : Tendo em vista que será formalizado convênio onde as partes 
possuem interesse comum, ou seja, na realização do respectivo objeto conveniado, 
faz-se necessário elaborar de forma sucinta um documento com a comprovação de 
 equivalência de esforços que podem ser :
· Recursos Humanos: são as pessoas que estão envolvidas com o projeto, tais como: 
dirigentes, funcionários da instituição proponente e/ou contratados para a execução do 
projeto que não sejam remunerados com os recursos do convênio;
· Bens e Serviços: são estruturas físicas, automóveis e outros, colocados à disposição 
do objeto pactuado;
· Recursos Financeiros: são recursos em espécie da própria Instituição.
 2.1.3.6.  Declaração de que a Instituição não possui contas reprovadas em nenhum dos 
Poderes Municipal, Estadual, Federal e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
e da União, devidamente assinada pelo dirigente da Entidade (nome legível e CPF);
 2.1.3.7.  Regulamento de Compras: Apresentar uma síntese de como serão efetuadas 
as compras de produtos e contratação de serviços com os recursos fi nanceiros repassa-
dos a Instituição, demonstrando a economicidade na aplicação dos recursos públicos 
repassados, ou seja, quais os critérios que serão adotados pela Instituição candidata;
 OBS.:  Todas as aquisições e contratações realizadas com recursos públicos munici-
pais devem ser precedidas de, no mínimo, 03 orçamentos.
 2.1.4 .  Da Regularidade da Instituição  
 2.1.4.1  Apresentar os documentos vinculados à Instituição, dentro do período de vi-
gência:
 1.  Comprovante de inscrição e de situação cadastral CNPJ
 a.  Os documentos abaixo devem ser apresentados no mesmo CNPJ da Inscrição Ca-
dastral (item 01), quando não for possível, que seja acompanhado de justifi cativa.
 2.  Cópia do Estatuto Social 
 3.  Cópia da Ata da última eleição da diretoria
 4.  Certidão de regularidade fi scal relativa às contribuições previdenciárias e às de 
terceiros; 
 5.  Certidão de regularidade fi scal relativa aos tributos federais e a dívida ativa da 
união; 
 6.  Certifi cado de Regularidade do FGTS - CRF; 
 7.  Certidão regularidade trabalhista junto à Justiça do Trabalho; 
 8.  Certidão de regularidade fi scal junto a Fazenda Estadual 
 9.  Certidão de regularidade fi scal junto a Fazenda Municipal, 
 10.  Certifi cado de Registro Cadastral - CRC junto ao Munícipio de Campinas
 3. DOS PRAZOS PARA ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO 
 3.1.  O Plano Geral de Trabalho deverá ser entregue até o dia 08/09/2014na Coordena-
doria de Educação Básica - SME, situada na Avenida Anchieta, 200, 9° andar, sala 07, 
Centro, na cidade de Campinas - SP, no horário das 9h00min às 16h00min.
 3.2.  Não haverá, em hipótese alguma, prorrogação do prazo previsto no item anterior, 
nem aceitação de documentos fora do horário estipulado.
 3.3.  Não serão aceitas, sob quaisquer circunstâncias, correções ou complementações 
ao Plano de Trabalho apresentado pela Instituição.

 4. DOS CRITÉRIOS PARA A PONTUAÇÃO E DA PROPORÇÃO EM RELA-
ÇÃO À PONTUAÇÃO TOTAL A SER OBTIDA 
 4.1.  O Plano Geral de Trabalho será assim pontuado:
 4.1.1.  Projeto Pedagógico, valendo até 35 pontos;
 4.1.2.  Experiência documentalmente comprovada na área de Educação, valendo até 
35 pontos;
 4.1.3.  Gerenciamento dos Recursos Financeiros, valendo até 30 pontos.
 5. DA CLASSIFICAÇÃO 
 5.1.  O resultado da classifi cação será publicado no Diário Ofi cial do Município do 
dia 10/10/2014 . 
 5.2  As Instituições serão classifi cadas em ordem decrescente de pontuação.
 5.3.  Serão consideradas aptas para a cogestão do CEI aquelas que obtiverem, no mí-
nimo, 50% da pontuação máxima prevista para o total dos itens do Plano Geral de 
Trabalho, conforme estabelecido nos itens (4.1;4.1.1;4.1.2;4.1.3) deste edital.
 5.4. Será desclassificada a Instituição que obtiver, em qualquer dos itens do Plano 
Geral de Trabalho, pontuação menor que 33%, ainda que, na soma geral, obte-
nha pontuação total maior ou igual a 50%. 
 5.5.  A escolhida será a que, entre as classifi cadas, obtiver a maior pontuação.
 5.6.  Em caso de desistência, a selecionada será aquela classifi cada em segundo lugar 
e assim sucessivamente.
 5.7.  Em caso de empate, a comissão julgadora, decidirá a partir dos seguintes critérios:
 5.7.1  em primeiro lugar, a Instituição que obtiver maior pontuação no item Projeto 
Pedagógico, e no caso de prevalência do empate.
 5.7.2  em segundo lugar, a Instituição que obtiver a maior pontuação no item Experiên-
cia documentalmente comprovada na área de educação.
 6. DA COMISSÃO JULGADORA 
 6.1.  A Comissão Julgadora, nomeada em Diário Ofi cial do Município por Portaria 
SME Nº 12/2014, será responsável por avaliar as propostas à luz das diretrizes gerais 
da SME, da legislação aplicável à atividade e do Guia Gestor em vigor.
 7. DO RECURSO 
 7.1.  Fica assegurado às Instituições candidatas o direito a recurso quanto ao resultado 
da classifi cação.
 7.2.  O recurso deverá ser expresso em termos convenientes e conter as circunstâncias 
que o justifi que, além do nome da Instituição, do endereço, do telefone para contato, 
da data da entrega do Plano de Trabalho e da assinatura do responsável legal.
 7.3.  O recurso deverá ser interposto em 02 (dois) dias úteis posteriores à publicação 
da classifi cação.
 7.4.  O recurso devidamente preenchido e endereçado à Secretaria Municipal de Edu-
cação deverá ser entregue na Coordenadoria de Educação Básica - SME, situada na 
Avenida Anchieta, 200, 9° andar, sala 07, Centro, na cidade de Campinas - SP, no 
horário das 9h00min às 16h00min.
 7.5.  Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo e/ou 
de forma diferente do estipulado neste edital, assim como aqueles que apresentarem 
erros ou informações incompletas no seu preenchimento.
 7.6.  No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifi cações, este pode-
rá, eventualmente, alterar a nota/classifi cação inicial obtida pela Instituição candidata 
para uma nota/classifi cação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer à desclassifi -
cação da Instituição candidata que não obtiver nota mínima exigida para classifi cação.
 7.7.  O resultado da classifi cação fi nal, após recurso, será publicado no Diário Ofi cial 
do Município no dia 27/10/2014.
 8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 8.1.  As informações e orientações gerais, bem o Guia Gestor, ano de 2013 ,  estarão à 
disposição para retirada, a partir de 08/08/2014, na Coordenadoria de Educação Bá-
sica - SME, situada na Avenida Anchieta, 200, 9º andar, sala 07, Centro, na cidade de 
Campinas - SP, no horário compreendido entre 9h00min e 16h00min.
 8.2.  Não haverá cobrança de taxa para participação no processo seletivo.
 8.3.  As Instituições candidatas à Cogestão do CEI, previsto neste Edital, poderão par-
ticipar de outras Chamadas de Processos Seletivos que visem, também, à escolha de 
Instituição para a Cogestão de outros CEIs.
 8.4.  O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 02 (dois) anos, conta-
dos a partir da data de divulgação dos resultados de classifi cação fi nal, após recurso.
 8.5.  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações e/ou retifi cações, en-
quanto não consumado o prazo fi nal de apresentação do Plano de Trabalho, circuns-
tância que será mencionada em novo Edital ou Comunicado a ser publicado no Diário 
Ofi cial do Município de Campinas.
 8.7.  Não será fornecido qualquer documento comprobatório de classifi cação no Pro-
cesso Seletivo à Instituição candidata, valendo, para esse fi m, as listagens divulgadas 
no Diário Ofi cial do Município de Campinas.
 8.8.  Todas as convocações, avisos e resultados ofi ciais, referentes à realização deste 
Processo Seletivo, serão publicados no Diário Ofi cial do Município de Campinas, 
sendo de inteira responsabilidade da Instituição candidata o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
 8.9.  Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Secretária Municipal de Edu-
cação da Prefeitura Municipal de Campinas.
 8.10.  Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
  

 EDITAL SME Nº 008/2014 
 Processo Seletivo de escolha de Instituição de direito privado sem fi ns 

lucrativos para a celebração de convênio visando à cogestão do Centro de 
Educação Infantil do Jardim São José. 

 A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo, torna públi-
co, por meio do presente Edital, a abertura de processo seletivo objetivando a escolha 
de Instituição de direito privado sem fi ns lucrativos no intuito de celebrar convênio 
para a cogestão do CEI - Centro de Educação Infantil do Jardim São José, Rua Bel-
miro Costa, s/n°, Bairro Jardim São José, Campinas - SP, nas condições estabelecidas 
no presente Edital, que está embasado na Lei Municipal n.º 12.884, de 04 de abril de 
2007, no Decreto Municipal n.º 15.947, de 17 de agosto de 2007 e Decreto 17523, de 
27/02/12 e na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
 1. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO. 
 1.1.  Poderão participar do processo seletivo as Instituições de direito privado sem fi ns 
lucrativos que tenham: 
 1.1.1.  Realizado cadastro prévio, conforme RESOLUÇÃO SME Nº 05/2013, publi-
cada em 29/08/13 - DOM;
 1.2.  É vedada a participação de  Instituição privada sem fi ns lucrativos que tenham 
como dirigente:
 a)  Agente político dos Poderes Municipal, Estadual, Federal e do Tribunal de Contas 
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do Estado de São Paulo e da União, bem como seus respectivos cônjuges, companhei-
ros e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade até o 2º grau;
 b)  Servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente, bem como seus res-
pectivos cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade 
até o 2º grau.
 Defi nição de dirigente: indivíduo que possua vínculo com entidade privada sem fi ns 
lucrativos e que detenha qualquer nível de poder decisório, assim entendidos os pre-
sidentes e seus respectivos procuradores legais. 
 2. DO PROCESSO SELETIVO. 
 2.1.  O Processo Seletivo far-se-á pela análise de  Plano de Trabalho  a ser apresentado 
pelas Instituições candidatas, que deverá conter, obrigatoriamente, todos os itens a 
seguir:
 2.1.1. PROJETO PEDAGÓGICO , elaborado conforme orientações reunidas em 
compêndio denominado Guia Gestor, ano de 2013, à disposição para retirada, confor-
me mencionado no item 8.1.
 2.1.1.1.  Além do previsto no Guia Gestor, ano de 2013, o  Projeto Pedagógico  deverá 
conter as seguintes características:
 2.1.1.1.1.  Identifi cação do objeto a ser executado (o que se pretende fazer/executar);
 2.1.1.1.2.  As metas a serem atingidas, em qualidade e quantidade (o que atingir com a 
execução do objeto a ser conveniado);
 2.1.1.1.3.  As etapas ou fases de execução (como será executado o objeto e em quanto 
tempo);
 2.1.1.1.4.  Regulamento Interno de Recrutamento e Seleção: Demonstrando o processo 
de Recrutamento e Seleção dos profi ssionais que serão pagos com recursos do convê-
nio, contendo no mínimo: 
Recrutamento de Pessoal:Descrever os meios de recrutamento: Jornais revistas, car-
tazes na própria Entidade, Agências de Emprego etc.Currículo:Critérios utilizados 
para a análise dos currículos dos candidatos.Processo Seletivo:Descrever profi ssio-
nalmente o Recrutador de Recursos Humanos;Descrever quais os requisitos exigidos 
do candidato, ex. formação acadêmica, experiência profi ssional, habilidades, perfi l, 
etc;Método aplicado na seleção:Testes por segmento de profi ssional (Ex: Professor, 
Cozinheira, Porteiro, etc);Dinâmicas por segmento profi ssional (Ex: Professor, Co-
zinheira, Porteiro, etc);Dinâmicas individuais ou em grupo;Outros (com descrição da 
atividade). 
Etapas da Entrevista:Descrever quem é o entrevistador; Descrever as etapas da entre-
vista do início ao fi m (Ex: como são organizadas, individual ou em grupo...). 
Contratação de Pessoal:Descrever como é elaborada a contratação de pessoal após 
todas as etapas de recrutamento (exame admissional, integração etc). 
 2.1.2. EXPERIÊNCIA DOCUMENTAL COMPROVADA NA ÁREA DE EDU-
CAÇÃO,  contendo:
 2.1.2.1.  Avaliação das atividades educacionais anteriormente desenvolvidas pela Insti-
tuição ou por integrantes do seu quadro de pessoal e/ou através de convênios anterior-
mente mantidos com a SME ou outros Órgãos Públicos;
 2.1.2.2.  Relato e/ou proposta de envolvimento da comunidade ao entorno do CEI - 
Centro de Educação Infantil do Jardim São José;
 2.1.3. GERENCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS , elaborar em  separado  a 
proposta para o gerenciamento dos recursos fi nanceiros envolvidos para a execução do 
convênio, utilizando-se das informações contidas no Guia Gestor, ano de 2013, bem 
como dos itens norteadores abaixo:
 2.1.3.1.  As despesas apresentadas devem corresponder às orientações descritas no 
Guia Gestor, ano de 2013, as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo e Legislações pertinentes, para o correto planejamento do recurso fi nan-
ceiro conveniado.
 2.1.3.2. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros oriundos do convênio:  Di-
luir o valor fi nanceiro a ser pactuado, conforme categorias de despesas abaixo, com a 
correspondência de percentual:
Categoria 01: Despesa anual com Recursos Humanos;Categoria 02: Despesa anual 
com Encargos Sociais, Trabalhistas, Previdenciários e outros;Categoria 03: Despe-
sa anual com Materiais Pedagógicos e Formação;Categoria 04: Despesa anual com 
Serviços e Outros;Categoria 05: Despesa anual com Bens Permanentes (durabilidade 
superior a 02 anos):Subcategoria: Mobiliário - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Sub-
categoria: Brinquedos - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Subcategoria: Informáti-
ca - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Subcategoria: Eletroeletrônicos - Limite R$ 
8.000,00 / lei 8.666/93;Categoria 06: Despesa anual com Manutenção Predial - Lei 
nº 8.666/93:Subcategoria: Pintura - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Hidráulica - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Elétrica - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Alvenaria - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);   
 2.1.3.3. Cronograma de desembolso : Desmembrar os recursos fi nanceiros atribuídos 
ao convênio em parcelas trimestrais iguais, considerando como período hipotético 
Fev/2014 a Jan/2015;
 2.1.3.4. Cópia do Balanço Patrimonial : dos 03 últimos exercícios fi nanceiros, no 
qual conste demonstrada a existência de recursos próprios da Entidade, ou seja, que a 
mesma não sobrevive apenas de recursos de terceiros;
 2.1.3.5. Contrapartida : Tendo em vista que será formalizado convênio onde as partes 
possuem interesse comum, ou seja, na realização do respectivo objeto conveniado, 
faz-se necessário elaborar de forma sucinta um documento com a comprovação de 
 equivalência de esforços que podem ser :
· Recursos Humanos: são as pessoas que estão envolvidas com o projeto, tais como: 
dirigentes, funcionários da instituição proponente e/ou contratados para a execução do 
projeto que não sejam remunerados com os recursos do convênio;
· Bens e Serviços: são estruturas físicas, automóveis e outros, colocados à disposição 
do objeto pactuado;
· Recursos Financeiros: são recursos em espécie da própria Instituição.
 2.1.3.6.  Declaração de que a Instituição não possui contas reprovadas em nenhum dos 
Poderes Municipal, Estadual, Federal e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
e da União, devidamente assinada pelo dirigente da Entidade (nome legível e CPF);
 2.1.3.7.  Regulamento de Compras: Apresentar uma síntese de como serão efetuadas 
as compras de produtos e contratação de serviços com os recursos fi nanceiros repassa-
dos a Instituição, demonstrando a economicidade na aplicação dos recursos públicos 
repassados, ou seja, quais os critérios que serão adotados pela Instituição candidata;
 OBS.:  Todas as aquisições e contratações realizadas com recursos públicos munici-
pais devem ser precedidas de, no mínimo, 03 orçamentos.
 2.1.4 .  Da Regularidade da Instituição  
 2.1.4.1  Apresentar os documentos vinculados à Instituição, dentro do período de vi-
gência:
 1.  Comprovante de inscrição e de situação cadastral CNPJ
 a.  Os documentos abaixo devem ser apresentados no mesmo CNPJ da Inscrição Ca-

dastral (item 01), quando não for possível, que seja acompanhado de justifi cativa.
 2.  Cópia do Estatuto Social 
 3.  Cópia da Ata da última eleição da diretoria
 4.  Certidão de regularidade fi scal relativa às contribuições previdenciárias e às de 
terceiros; 
 5.  Certidão de regularidade fi scal relativa aos tributos federais e a dívida ativa da 
união; 
 6.  Certifi cado de Regularidade do FGTS - CRF; 
 7.  Certidão regularidade trabalhista junto à Justiça do Trabalho; 
 8.  Certidão de regularidade fi scal junto a Fazenda Estadual 
 9.  Certidão de regularidade fi scal junto a Fazenda Municipal, 
 10.  Certifi cado de Registro Cadastral - CRC junto ao Munícipio de Campinas
 3. DOS PRAZOS PARA ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO 
 3.1.  O Plano Geral de Trabalho deverá ser entregue até o dia 08/09/2014na Coordena-
doria de Educação Básica - SME, situada na Avenida Anchieta, 200, 9° andar, sala 07, 
Centro, na cidade de Campinas - SP, no horário das 9h00min às 16h00min.
 3.2.  Não haverá, em hipótese alguma, prorrogação do prazo previsto no item anterior, 
nem aceitação de documentos fora do horário estipulado.
 3.3.  Não serão aceitas, sob quaisquer circunstâncias, correções ou complementações 
ao Plano de Trabalho apresentado pela Instituição.
 4. DOS CRITÉRIOS PARA A PONTUAÇÃO E DA PROPORÇÃO EM RELA-
ÇÃO À PONTUAÇÃO TOTAL A SER OBTIDA 
 4.1.  O Plano Geral de Trabalho será assim pontuado:
 4.1.1.  Projeto Pedagógico, valendo até 35 pontos;
 4.1.2.  Experiência documentalmente comprovada na área de Educação, valendo até 
35 pontos;
 4.1.3.  Gerenciamento dos Recursos Financeiros, valendo até 30 pontos.
 5. DA CLASSIFICAÇÃO 
 5.1.  O resultado da classifi cação será publicado no Diário Ofi cial do Município do 
dia 10/10/2014 . 
 5.2  As Instituições serão classifi cadas em ordem decrescente de pontuação.
 5.3.  Serão consideradas aptas para a cogestão do CEI aquelas que obtiverem, no mí-
nimo, 50% da pontuação máxima prevista para o total dos itens do Plano Geral de 
Trabalho, conforme estabelecido nos itens (4.1;4.1.1;4.1.2;4.1.3) deste edital.
 5.4. Será desclassificada a Instituição que obtiver, em qualquer dos itens do Plano 
Geral de Trabalho, pontuação menor que 33%, ainda que, na soma geral, obte-
nha pontuação total maior ou igual a 50%. 
 5.5.  A escolhida será a que, entre as classifi cadas, obtiver a maior pontuação.
 5.6.  Em caso de desistência, a selecionada será aquela classifi cada em segundo lugar 
e assim sucessivamente.
 5.7.  Em caso de empate, a comissão julgadora, decidirá a partir dos seguintes critérios:
 5.7.1  em primeiro lugar, a Instituição que obtiver maior pontuação no item Projeto 
Pedagógico, e no caso de prevalência do empate.
 5.7.2  em segundo lugar, a Instituição que obtiver a maior pontuação no item Experiên-
cia documentalmente comprovada na área de educação.
 6. DA COMISSÃO JULGADORA 
 6.1.  A Comissão Julgadora, nomeada em Diário Ofi cial do Município por Portaria 
SME Nº 12/2014, será responsável por avaliar as propostas à luz das diretrizes gerais 
da SME, da legislação aplicável à atividade e do Guia Gestor em vigor.
 7. DO RECURSO 
 7.1.  Fica assegurado às Instituições candidatas o direito a recurso quanto ao resultado 
da classifi cação.
 7.2.  O recurso deverá ser expresso em termos convenientes e conter as circunstâncias 
que o justifi que, além do nome da Instituição, do endereço, do telefone para contato, 
da data da entrega do Plano de Trabalho e da assinatura do responsável legal.
 7.3.  O recurso deverá ser interposto em 02 (dois) dias úteis posteriores à publicação 
da classifi cação.
 7.4.  O recurso devidamente preenchido e endereçado à Secretaria Municipal de Edu-
cação deverá ser entregue na Coordenadoria de Educação Básica - SME, situada na 
Avenida Anchieta, 200, 9° andar, sala 07, Centro, na cidade de Campinas - SP, no 
horário das 9h00min às 16h00min.
 7.5.  Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo e/ou 
de forma diferente do estipulado neste edital, assim como aqueles que apresentarem 
erros ou informações incompletas no seu preenchimento.
 7.6.  No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifi cações, este pode-
rá, eventualmente, alterar a nota/classifi cação inicial obtida pela Instituição candidata 
para uma nota/classifi cação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer à desclassifi -
cação da Instituição candidata que não obtiver nota mínima exigida para classifi cação.
 7.7.  O resultado da classifi cação fi nal, após recurso, será publicado no Diário Ofi cial 
do Município no dia 27/10/2014.
 8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 8.1.  As informações e orientações gerais, bem o Guia Gestor, ano de 2013 ,  estarão à 
disposição para retirada, a partir de 08/08/2014, na Coordenadoria de Educação Bá-
sica - SME, situada na Avenida Anchieta, 200, 9º andar, sala 07, Centro, na cidade de 
Campinas - SP, no horário compreendido entre 9h00min e 16h00min.
 8.2.  Não haverá cobrança de taxa para participação no processo seletivo.
 8.3.  As Instituições candidatas à Cogestão do CEI, previsto neste Edital, poderão par-
ticipar de outras Chamadas de Processos Seletivos que visem, também, à escolha de 
Instituição para a Cogestão de outros CEIs.
 8.4.  O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 02 (dois) anos, conta-
dos a partir da data de divulgação dos resultados de classifi cação fi nal, após recurso.
 8.5.  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações e/ou retifi cações, en-
quanto não consumado o prazo fi nal de apresentação do Plano de Trabalho, circuns-
tância que será mencionada em novo Edital ou Comunicado a ser publicado no Diário 
Ofi cial do Município de Campinas.
 8.7.  Não será fornecido qualquer documento comprobatório de classifi cação no Pro-
cesso Seletivo à Instituição candidata, valendo, para esse fi m, as listagens divulgadas 
no Diário Ofi cial do Município de Campinas.
 8.8.  Todas as convocações, avisos e resultados ofi ciais, referentes à realização deste 
Processo Seletivo, serão publicados no Diário Ofi cial do Município de Campinas, 
sendo de inteira responsabilidade da Instituição candidata o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
 8.9.  Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Secretária Municipal de Edu-
cação da Prefeitura Municipal de Campinas.
 8.10.  Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
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 EDITAL SME Nº 009/2014 
 Processo Seletivo de escolha de Instituição de direito privado sem fi ns 

lucrativos para a celebração de convênio visando à cogestão do Centro de 
Educação Infantil Nave Mãe Parque Das Indústrias - Dra. Zilda Arns. 

 A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo, torna públi-
co, por meio do presente Edital, a abertura de processo seletivo objetivando a escolha 
de Instituição de direito privado sem fi ns lucrativos no intuito de celebrar convênio 
para a cogestão do CEI - Centro de Educação Infantil Nave Mãe Parque Das Indústrias 
- Dra. Zilda Arns, Rua Nehme Antônio Haddad, 375, Bairro Parque das Indústrias, 
Campinas - SP, nas condições estabelecidas no presente Edital, que está embasado na 
Lei Municipal n.º 12.884, de 04 de abril de 2007, no Decreto Municipal n.º 15.947, 
de 17 de agosto de 2007 e Decreto 17523, de 27/02/12 e na Lei Federal n.º 8.666, de 
21 de junho de 1993.
 1. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO. 
 1.1.  Poderão participar do processo seletivo as Instituições de direito privado sem fi ns 
lucrativos que tenham: 
 1.1.1.  Realizado cadastro prévio, conforme RESOLUÇÃO SME Nº 05/2013, publi-
cada em 29/08/13 - DOM;
 1.2.  É vedada a participação de  Instituição privada sem fi ns lucrativos que tenham 
como dirigente:
 a)  Agente político dos Poderes Municipal, Estadual, Federal e do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo e da União, bem como seus respectivos cônjuges, companhei-
ros e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade até o 2º grau;
 b)  Servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente, bem como seus res-
pectivos cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade 
até o 2º grau.
 Defi nição de dirigente: indivíduo que possua vínculo com entidade privada sem fi ns 
lucrativos e que detenha qualquer nível de poder decisório, assim entendidos os pre-
sidentes e seus respectivos procuradores legais. 
 2. DO PROCESSO SELETIVO. 
 2.1.  O Processo Seletivo far-se-á pela análise de  Plano de Trabalho  a ser apresentado 
pelas Instituições candidatas, que deverá conter, obrigatoriamente, todos os itens a 
seguir:
 2.1.1. PROJETO PEDAGÓGICO , elaborado conforme orientações reunidas em 
compêndio denominado Guia Gestor, ano de 2013, à disposição para retirada, confor-
me mencionado no item 8.1.
 2.1.1.1.  Além do previsto no Guia Gestor, ano de 2013, o  Projeto Pedagógico  deverá 
conter as seguintes características:
 2.1.1.1.1.  Identifi cação do objeto a ser executado (o que se pretende fazer/executar);
 2.1.1.1.2.  As metas a serem atingidas, em qualidade e quantidade (o que atingir com a 
execução do objeto a ser conveniado);
 2.1.1.1.3.  As etapas ou fases de execução (como será executado o objeto e em quanto 
tempo);
 2.1.1.1.4.  Regulamento Interno de Recrutamento e Seleção: Demonstrando o processo 
de Recrutamento e Seleção dos profi ssionais que serão pagos com recursos do convê-
nio, contendo no mínimo: 
Recrutamento de Pessoal:Descrever os meios de recrutamento: Jornais revistas, car-
tazes na própria Entidade, Agências de Emprego etc.Currículo:Critérios utilizados 
para a análise dos currículos dos candidatos.Processo Seletivo:Descrever profi ssio-
nalmente o Recrutador de Recursos Humanos;Descrever quais os requisitos exigidos 
do candidato, ex. formação acadêmica, experiência profi ssional, habilidades, perfi l, 
etc;Método aplicado na seleção:Testes por segmento de profi ssional (Ex: Professor, 
Cozinheira, Porteiro, etc);Dinâmicas por segmento profi ssional (Ex: Professor, Co-
zinheira, Porteiro, etc);Dinâmicas individuais ou em grupo;Outros (com descrição da 
atividade). 
Etapas da Entrevista:Descrever quem é o entrevistador; Descrever as etapas da entre-
vista do início ao fi m (Ex: como são organizadas, individual ou em grupo...). 
Contratação de Pessoal:Descrever como é elaborada a contratação de pessoal após 
todas as etapas de recrutamento (exame admissional, integração etc). 
 2.1.2. EXPERIÊNCIA DOCUMENTAL COMPROVADA NA ÁREA DE EDU-
CAÇÃO,  contendo:
 2.1.2.1.  Avaliação das atividades educacionais anteriormente desenvolvidas pela Insti-
tuição ou por integrantes do seu quadro de pessoal e/ou através de convênios anterior-
mente mantidos com a SME ou outros Órgãos Públicos;
 2.1.2.2.  Relato e/ou proposta de envolvimento da comunidade ao entorno do CEI - 
Centro de Educação Infantil Nave Mãe Parque Das Indústrias - Dra. Zilda Arns ;
 2.1.3. GERENCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS , elaborar em  separado  a 
proposta para o gerenciamento dos recursos fi nanceiros envolvidos para a execução do 
convênio, utilizando-se das informações contidas no Guia Gestor, ano de 2013, bem 
como dos itens norteadores abaixo:
 2.1.3.1.  As despesas apresentadas devem corresponder às orientações descritas no 
Guia Gestor, ano de 2013, as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo e Legislações pertinentes, para o correto planejamento do recurso fi nan-
ceiro conveniado.
 2.1.3.2. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros oriundos do convênio:  Di-
luir o valor fi nanceiro a ser pactuado, conforme categorias de despesas abaixo, com a 
correspondência de percentual:
Categoria 01: Despesa anual com Recursos Humanos;Categoria 02: Despesa anual 
com Encargos Sociais, Trabalhistas, Previdenciários e outros;Categoria 03: Despe-
sa anual com Materiais Pedagógicos e Formação;Categoria 04: Despesa anual com 
Serviços e Outros;Categoria 05: Despesa anual com Bens Permanentes (durabilidade 
superior a 02 anos):Subcategoria: Mobiliário - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Sub-
categoria: Brinquedos - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Subcategoria: Informáti-
ca - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Subcategoria: Eletroeletrônicos - Limite R$ 
8.000,00 / lei 8.666/93;Categoria 06: Despesa anual com Manutenção Predial - Lei 
nº 8.666/93:Subcategoria: Pintura - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Hidráulica - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Elétrica - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Alvenaria - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);   
 2.1.3.3. Cronograma de desembolso : Desmembrar os recursos fi nanceiros atribuídos 
ao convênio em parcelas trimestrais iguais, considerando como período hipotético 
Fev/2014 a Jan/2015;
 2.1.3.4. Cópia do Balanço Patrimonial : dos 03 últimos exercícios fi nanceiros, no 
qual conste demonstrada a existência de recursos próprios da Entidade, ou seja, que a 
mesma não sobrevive apenas de recursos de terceiros;
 2.1.3.5. Contrapartida : Tendo em vista que será formalizado convênio onde as partes 
possuem interesse comum, ou seja, na realização do respectivo objeto conveniado, 

faz-se necessário elaborar de forma sucinta um documento com a comprovação de 
 equivalência de esforços que podem ser :
· Recursos Humanos: são as pessoas que estão envolvidas com o projeto, tais como: 
dirigentes, funcionários da instituição proponente e/ou contratados para a execução do 
projeto que não sejam remunerados com os recursos do convênio;
· Bens e Serviços: são estruturas físicas, automóveis e outros, colocados à disposição 
do objeto pactuado;
· Recursos Financeiros: são recursos em espécie da própria Instituição.
 2.1.3.6.  Declaração de que a Instituição não possui contas reprovadas em nenhum dos 
Poderes Municipal, Estadual, Federal e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
e da União, devidamente assinada pelo dirigente da Entidade (nome legível e CPF);
 2.1.3.7.  Regulamento de Compras: Apresentar uma síntese de como serão efetuadas 
as compras de produtos e contratação de serviços com os recursos fi nanceiros repassa-
dos a Instituição, demonstrando a economicidade na aplicação dos recursos públicos 
repassados, ou seja, quais os critérios que serão adotados pela Instituição candidata;
 OBS.:  Todas as aquisições e contratações realizadas com recursos públicos munici-
pais devem ser precedidas de, no mínimo, 03 orçamentos.
 2.1.4 .  Da Regularidade da Instituição  
 2.1.4.1  Apresentar os documentos vinculados à Instituição, dentro do período de vi-
gência:
 1.  Comprovante de inscrição e de situação cadastral CNPJ
 a.  Os documentos abaixo devem ser apresentados no mesmo CNPJ da Inscrição Ca-
dastral (item 01), quando não for possível, que seja acompanhado de justifi cativa.
 2.  Cópia do Estatuto Social 
 3.  Cópia da Ata da última eleição da diretoria
 4.  Certidão de regularidade fi scal relativa às contribuições previdenciárias e às de 
terceiros; 
 5.  Certidão de regularidade fi scal relativa aos tributos federais e a dívida ativa da 
união; 
 6.  Certifi cado de Regularidade do FGTS - CRF; 
 7.  Certidão regularidade trabalhista junto à Justiça do Trabalho; 
 8.  Certidão de regularidade fi scal junto a Fazenda Estadual 
 9.  Certidão de regularidade fi scal junto a Fazenda Municipal, 
 10.  Certifi cado de Registro Cadastral - CRC junto ao Munícipio de Campinas
 3. DOS PRAZOS PARA ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO 
 3.1.  O Plano Geral de Trabalho deverá ser entregue até o dia 08/09/2014na Coordena-
doria de Educação Básica - SME, situada na Avenida Anchieta, 200, 9° andar, sala 07, 
Centro, na cidade de Campinas - SP, no horário das 9h00min às 16h00min.
 3.2.  Não haverá, em hipótese alguma, prorrogação do prazo previsto no item anterior, 
nem aceitação de documentos fora do horário estipulado.
 3.3.  Não serão aceitas, sob quaisquer circunstâncias, correções ou complementações 
ao Plano de Trabalho apresentado pela Instituição.
 4. DOS CRITÉRIOS PARA A PONTUAÇÃO E DA PROPORÇÃO EM RELA-
ÇÃO À PONTUAÇÃO TOTAL A SER OBTIDA 
 4.1.  O Plano Geral de Trabalho será assim pontuado:
 4.1.1.  Projeto Pedagógico, valendo até 35 pontos;
 4.1.2.  Experiência documentalmente comprovada na área de Educação, valendo até 
35 pontos;
 4.1.3.  Gerenciamento dos Recursos Financeiros, valendo até 30 pontos.
 5. DA CLASSIFICAÇÃO 
 5.1.  O resultado da classifi cação será publicado no Diário Ofi cial do Município do 
dia 10/10/2014 . 
 5.2  As Instituições serão classifi cadas em ordem decrescente de pontuação.
 5.3.  Serão consideradas aptas para a cogestão do CEI aquelas que obtiverem, no mí-
nimo, 50% da pontuação máxima prevista para o total dos itens do Plano Geral de 
Trabalho, conforme estabelecido nos itens (4.1;4.1.1;4.1.2;4.1.3) deste edital.
 5.4. Será desclassificada a Instituição que obtiver, em qualquer dos itens do Plano 
Geral de Trabalho, pontuação menor que 33%, ainda que, na soma geral, obte-
nha pontuação total maior ou igual a 50%. 
 5.5.  A escolhida será a que, entre as classifi cadas, obtiver a maior pontuação.
 5.6.  Em caso de desistência, a selecionada será aquela classifi cada em segundo lugar 
e assim sucessivamente.
 5.7.  Em caso de empate, a comissão julgadora, decidirá a partir dos seguintes critérios:
 5.7.1  em primeiro lugar, a Instituição que obtiver maior pontuação no item Projeto 
Pedagógico, e no caso de prevalência do empate.
 5.7.2  em segundo lugar, a Instituição que obtiver a maior pontuação no item Experiên-
cia documentalmente comprovada na área de educação.
 6. DA COMISSÃO JULGADORA 
 6.1.  A Comissão Julgadora, nomeada em Diário Ofi cial do Município por Portaria 
SME Nº 12/2014, será responsável por avaliar as propostas à luz das diretrizes gerais 
da SME, da legislação aplicável à atividade e do Guia Gestor em vigor.
 7. DO RECURSO 
 7.1.  Fica assegurado às Instituições candidatas o direito a recurso quanto ao resultado 
da classifi cação.
 7.2.  O recurso deverá ser expresso em termos convenientes e conter as circunstâncias 
que o justifi que, além do nome da Instituição, do endereço, do telefone para contato, 
da data da entrega do Plano de Trabalho e da assinatura do responsável legal.
 7.3.  O recurso deverá ser interposto em 02 (dois) dias úteis posteriores à publicação 
da classifi cação.
 7.4.  O recurso devidamente preenchido e endereçado à Secretaria Municipal de Edu-
cação deverá ser entregue na Coordenadoria de Educação Básica - SME, situada na 
Avenida Anchieta, 200, 9° andar, sala 07, Centro, na cidade de Campinas - SP, no 
horário das 9h00min às 16h00min.
 7.5.  Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo e/ou 
de forma diferente do estipulado neste edital, assim como aqueles que apresentarem 
erros ou informações incompletas no seu preenchimento.
 7.6.  No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifi cações, este pode-
rá, eventualmente, alterar a nota/classifi cação inicial obtida pela Instituição candidata 
para uma nota/classifi cação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer à desclassifi -
cação da Instituição candidata que não obtiver nota mínima exigida para classifi cação.
 7.7.  O resultado da classifi cação fi nal, após recurso, será publicado no Diário Ofi cial 
do Município no dia 27/10/2014.
 8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 8.1.  As informações e orientações gerais, bem o Guia Gestor, ano de 2013 ,  estarão à 
disposição para retirada, a partir de 08/08/2014, na Coordenadoria de Educação Bá-
sica - SME, situada na Avenida Anchieta, 200, 9º andar, sala 07, Centro, na cidade de 
Campinas - SP, no horário compreendido entre 9h00min e 16h00min.
 8.2.  Não haverá cobrança de taxa para participação no processo seletivo.
 8.3.  As Instituições candidatas à Cogestão do CEI, previsto neste Edital, poderão par-
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ticipar de outras Chamadas de Processos Seletivos que visem, também, à escolha de 
Instituição para a Cogestão de outros CEIs.
 8.4.  O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 02 (dois) anos, conta-
dos a partir da data de divulgação dos resultados de classifi cação fi nal, após recurso.
 8.5.  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações e/ou retifi cações, en-
quanto não consumado o prazo fi nal de apresentação do Plano de Trabalho, circuns-
tância que será mencionada em novo Edital ou Comunicado a ser publicado no Diário 
Ofi cial do Município de Campinas.
 8.7.  Não será fornecido qualquer documento comprobatório de classifi cação no Pro-
cesso Seletivo à Instituição candidata, valendo, para esse fi m, as listagens divulgadas 
no Diário Ofi cial do Município de Campinas.
 8.8.  Todas as convocações, avisos e resultados ofi ciais, referentes à realização deste 
Processo Seletivo, serão publicados no Diário Ofi cial do Município de Campinas, 
sendo de inteira responsabilidade da Instituição candidata o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
 8.9.  Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Secretária Municipal de Edu-
cação da Prefeitura Municipal de Campinas.
 8.10.  Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
  

 EDITAL SME Nº 010/2014 
 Processo Seletivo de escolha de Instituição de direito privado sem fi ns 

lucrativos para a celebração de convênio visando à cogestão do Centro 
de Educação Infantil Nave Mãe Parque Universitário De Viracopos Prof. 

Pierre Weil. 
 A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo, torna públi-
co, por meio do presente Edital, a abertura de processo seletivo objetivando a escolha 
de Instituição de direito privado sem fi ns lucrativos no intuito de celebrar convênio 
para a cogestão do CEI - Centro de Educação Infantil Nave Mãe Parque Universitário 
de Viracopos Prof. Pierre Weil, Rua Monica Silveira Pisani, 185, Bairro Jardim Vista 
Alegre, Campinas - SP, nas condições estabelecidas no presente Edital, que está em-
basado na Lei Municipal n.º 12.884, de 04 de abril de 2007, no Decreto Municipal n.º 
15.947, de 17 de agosto de 2007 e Decreto 17523, de 27/02/12 e na Lei Federal n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993.
 1. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO. 
 1.1.  Poderão participar do processo seletivo as Instituições de direito privado sem fi ns 
lucrativos que tenham: 
 1.1.1.  Realizado cadastro prévio, conforme RESOLUÇÃO SME Nº 05/2013, publi-
cada em 29/08/13 - DOM;
 1.2.  É vedada a participação de  Instituição privada sem fi ns lucrativos que tenham 
como dirigente:
 a)  Agente político dos Poderes Municipal, Estadual, Federal e do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo e da União, bem como seus respectivos cônjuges, companhei-
ros e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade até o 2º grau;
 b)  Servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente, bem como seus res-
pectivos cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade 
até o 2º grau.
 Defi nição de dirigente: indivíduo que possua vínculo com entidade privada sem fi ns 
lucrativos e que detenha qualquer nível de poder decisório, assim entendidos os pre-
sidentes e seus respectivos procuradores legais. 
 2. DO PROCESSO SELETIVO. 
 2.1.  O Processo Seletivo far-se-á pela análise de  Plano de Trabalho  a ser apresentado 
pelas Instituições candidatas, que deverá conter, obrigatoriamente, todos os itens a 
seguir:
 2.1.1. PROJETO PEDAGÓGICO , elaborado conforme orientações reunidas em 
compêndio denominado Guia Gestor, ano de 2013, à disposição para retirada, confor-
me mencionado no item 8.1.
 2.1.1.1.  Além do previsto no Guia Gestor, ano de 2013, o  Projeto Pedagógico  deverá 
conter as seguintes características:
 2.1.1.1.1.  Identifi cação do objeto a ser executado (o que se pretende fazer/executar);
 2.1.1.1.2.  As metas a serem atingidas, em qualidade e quantidade (o que atingir com a 
execução do objeto a ser conveniado);
 2.1.1.1.3.  As etapas ou fases de execução (como será executado o objeto e em quanto 
tempo);
 2.1.1.1.4.  Regulamento Interno de Recrutamento e Seleção: Demonstrando o processo 
de Recrutamento e Seleção dos profi ssionais que serão pagos com recursos do convê-
nio, contendo no mínimo: 
Recrutamento de Pessoal:Descrever os meios de recrutamento: Jornais revistas, car-
tazes na própria Entidade, Agências de Emprego etc.Currículo:Critérios utilizados 
para a análise dos currículos dos candidatos.Processo Seletivo:Descrever profi ssio-
nalmente o Recrutador de Recursos Humanos;Descrever quais os requisitos exigidos 
do candidato, ex. formação acadêmica, experiência profi ssional, habilidades, perfi l, 
etc;Método aplicado na seleção:Testes por segmento de profi ssional (Ex: Professor, 
Cozinheira, Porteiro, etc);Dinâmicas por segmento profi ssional (Ex: Professor, Co-
zinheira, Porteiro, etc);Dinâmicas individuais ou em grupo;Outros (com descrição da 
atividade). 
Etapas da Entrevista:Descrever quem é o entrevistador; Descrever as etapas da entre-
vista do início ao fi m (Ex: como são organizadas, individual ou em grupo...). 
Contratação de Pessoal:Descrever como é elaborada a contratação de pessoal após 
todas as etapas de recrutamento (exame admissional, integração etc). 
 2.1.2. EXPERIÊNCIA DOCUMENTAL COMPROVADA NA ÁREA DE EDU-
CAÇÃO,  contendo:
 2.1.2.1.  Avaliação das atividades educacionais anteriormente desenvolvidas pela Insti-
tuição ou por integrantes do seu quadro de pessoal e/ou através de convênios anterior-
mente mantidos com a SME ou outros Órgãos Públicos;
 2.1.2.2.  Relato e/ou proposta de envolvimento da comunidade ao entorno do CEI - 
Centro de Educação Infantil Nave Mãe Parque Universitário de Viracopos Prof. Pierre 
Weil;
 2.1.3. GERENCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS , elaborar em  separado  a 
proposta para o gerenciamento dos recursos fi nanceiros envolvidos para a execução do 
convênio, utilizando-se das informações contidas no Guia Gestor, ano de 2013, bem 
como dos itens norteadores abaixo:
 2.1.3.1.  As despesas apresentadas devem corresponder às orientações descritas no 
Guia Gestor, ano de 2013, as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo e Legislações pertinentes, para o correto planejamento do recurso fi nan-
ceiro conveniado.
 2.1.3.2. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros oriundos do convênio:  Di-

luir o valor fi nanceiro a ser pactuado, conforme categorias de despesas abaixo, com a 
correspondência de percentual:
Categoria 01: Despesa anual com Recursos Humanos;Categoria 02: Despesa anual 
com Encargos Sociais, Trabalhistas, Previdenciários e outros;Categoria 03: Despe-
sa anual com Materiais Pedagógicos e Formação;Categoria 04: Despesa anual com 
Serviços e Outros;Categoria 05: Despesa anual com Bens Permanentes (durabilidade 
superior a 02 anos):Subcategoria: Mobiliário - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Sub-
categoria: Brinquedos - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Subcategoria: Informáti-
ca - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Subcategoria: Eletroeletrônicos - Limite R$ 
8.000,00 / lei 8.666/93;Categoria 06: Despesa anual com Manutenção Predial - Lei 
nº 8.666/93:Subcategoria: Pintura - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Hidráulica - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Elétrica - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Alvenaria - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);   
 2.1.3.3. Cronograma de desembolso : Desmembrar os recursos fi nanceiros atribuídos 
ao convênio em parcelas trimestrais iguais, considerando como período hipotético 
Fev/2014 a Jan/2015;
 2.1.3.4. Cópia do Balanço Patrimonial : dos 03 últimos exercícios fi nanceiros, no 
qual conste demonstrada a existência de recursos próprios da Entidade, ou seja, que a 
mesma não sobrevive apenas de recursos de terceiros;
 2.1.3.5. Contrapartida : Tendo em vista que será formalizado convênio onde as partes 
possuem interesse comum, ou seja, na realização do respectivo objeto conveniado, 
faz-se necessário elaborar de forma sucinta um documento com a comprovação de 
 equivalência de esforços que podem ser :
· Recursos Humanos: são as pessoas que estão envolvidas com o projeto, tais como: 
dirigentes, funcionários da instituição proponente e/ou contratados para a execução do 
projeto que não sejam remunerados com os recursos do convênio;
· Bens e Serviços: são estruturas físicas, automóveis e outros, colocados à disposição 
do objeto pactuado;
· Recursos Financeiros: são recursos em espécie da própria Instituição.
 2.1.3.6.  Declaração de que a Instituição não possui contas reprovadas em nenhum dos 
Poderes Municipal, Estadual, Federal e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
e da União, devidamente assinada pelo dirigente da Entidade (nome legível e CPF);
 2.1.3.7.  Regulamento de Compras: Apresentar uma síntese de como serão efetuadas 
as compras de produtos e contratação de serviços com os recursos fi nanceiros repassa-
dos a Instituição, demonstrando a economicidade na aplicação dos recursos públicos 
repassados, ou seja, quais os critérios que serão adotados pela Instituição candidata;
 OBS.:  Todas as aquisições e contratações realizadas com recursos públicos munici-
pais devem ser precedidas de, no mínimo, 03 orçamentos.
 2.1.4 .  Da Regularidade da Instituição  
 2.1.4.1  Apresentar os documentos vinculados à Instituição, dentro do período de vi-
gência:
 1.  Comprovante de inscrição e de situação cadastral CNPJ
 a.  Os documentos abaixo devem ser apresentados no mesmo CNPJ da Inscrição Ca-
dastral (item 01), quando não for possível, que seja acompanhado de justifi cativa.
 2.  Cópia do Estatuto Social 
 3.  Cópia da Ata da última eleição da diretoria
 4.  Certidão de regularidade fi scal relativa às contribuições previdenciárias e às de 
terceiros; 
 5.  Certidão de regularidade fi scal relativa aos tributos federais e a dívida ativa da 
união; 
 6.  Certifi cado de Regularidade do FGTS - CRF; 
 7.  Certidão regularidade trabalhista junto à Justiça do Trabalho; 
 8.  Certidão de regularidade fi scal junto a Fazenda Estadual 
 9.  Certidão de regularidade fi scal junto a Fazenda Municipal, 
 10.  Certifi cado de Registro Cadastral - CRC junto ao Munícipio de Campinas
 3. DOS PRAZOS PARA ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO 
 3.1.  O Plano Geral de Trabalho deverá ser entregue até o dia 08/09/2014na Coordena-
doria de Educação Básica - SME, situada na Avenida Anchieta, 200, 9° andar, sala 07, 
Centro, na cidade de Campinas - SP, no horário das 9h00min às 16h00min.
 3.2.  Não haverá, em hipótese alguma, prorrogação do prazo previsto no item anterior, 
nem aceitação de documentos fora do horário estipulado.
 3.3.  Não serão aceitas, sob quaisquer circunstâncias, correções ou complementações 
ao Plano de Trabalho apresentado pela Instituição.
 4. DOS CRITÉRIOS PARA A PONTUAÇÃO E DA PROPORÇÃO EM RELA-
ÇÃO À PONTUAÇÃO TOTAL A SER OBTIDA 
 4.1.  O Plano Geral de Trabalho será assim pontuado:
 4.1.1.  Projeto Pedagógico, valendo até 35 pontos;
 4.1.2.  Experiência documentalmente comprovada na área de Educação, valendo até 
35 pontos;
 4.1.3.  Gerenciamento dos Recursos Financeiros, valendo até 30 pontos.
 5. DA CLASSIFICAÇÃO 
 5.1.  O resultado da classifi cação será publicado no Diário Ofi cial do Município do 
dia 10/10/2014 . 
 5.2  As Instituições serão classifi cadas em ordem decrescente de pontuação.
 5.3.  Serão consideradas aptas para a cogestão do CEI aquelas que obtiverem, no mí-
nimo, 50% da pontuação máxima prevista para o total dos itens do Plano Geral de 
Trabalho, conforme estabelecido nos itens (4.1;4.1.1;4.1.2;4.1.3) deste edital.
 5.4. Será desclassificada a Instituição que obtiver, em qualquer dos itens do Plano 
Geral de Trabalho, pontuação menor que 33%, ainda que, na soma geral, obte-
nha pontuação total maior ou igual a 50%. 
 5.5.  A escolhida será a que, entre as classifi cadas, obtiver a maior pontuação.
 5.6.  Em caso de desistência, a selecionada será aquela classifi cada em segundo lugar 
e assim sucessivamente.
 5.7.  Em caso de empate, a comissão julgadora, decidirá a partir dos seguintes critérios:
 5.7.1  em primeiro lugar, a Instituição que obtiver maior pontuação no item Projeto 
Pedagógico, e no caso de prevalência do empate.
 5.7.2  em segundo lugar, a Instituição que obtiver a maior pontuação no item Experiên-
cia documentalmente comprovada na área de educação.
 6. DA COMISSÃO JULGADORA 
 6.1.  A Comissão Julgadora, nomeada em Diário Ofi cial do Município por Portaria 
SME Nº 12/2014, será responsável por avaliar as propostas à luz das diretrizes gerais 
da SME, da legislação aplicável à atividade e do Guia Gestor em vigor.
 7. DO RECURSO 
 7.1.  Fica assegurado às Instituições candidatas o direito a recurso quanto ao resultado 
da classifi cação.
 7.2.  O recurso deverá ser expresso em termos convenientes e conter as circunstâncias 
que o justifi que, além do nome da Instituição, do endereço, do telefone para contato, 
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da data da entrega do Plano de Trabalho e da assinatura do responsável legal.
 7.3.  O recurso deverá ser interposto em 02 (dois) dias úteis posteriores à publicação 
da classifi cação.
 7.4.  O recurso devidamente preenchido e endereçado à Secretaria Municipal de Edu-
cação deverá ser entregue na Coordenadoria de Educação Básica - SME, situada na 
Avenida Anchieta, 200, 9° andar, sala 07, Centro, na cidade de Campinas - SP, no 
horário das 9h00min às 16h00min.
 7.5.  Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo e/ou 
de forma diferente do estipulado neste edital, assim como aqueles que apresentarem 
erros ou informações incompletas no seu preenchimento.
 7.6.  No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifi cações, este pode-
rá, eventualmente, alterar a nota/classifi cação inicial obtida pela Instituição candidata 
para uma nota/classifi cação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer à desclassifi -
cação da Instituição candidata que não obtiver nota mínima exigida para classifi cação.
 7.7.  O resultado da classifi cação fi nal, após recurso, será publicado no Diário Ofi cial 
do Município no dia 27/10/2014.
 8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 8.1.  As informações e orientações gerais, bem o Guia Gestor, ano de 2013 ,  estarão à 
disposição para retirada, a partir de 08/08/2014, na Coordenadoria de Educação Bá-
sica - SME, situada na Avenida Anchieta, 200, 9º andar, sala 07, Centro, na cidade de 
Campinas - SP, no horário compreendido entre 9h00min e 16h00min.
 8.2.  Não haverá cobrança de taxa para participação no processo seletivo.
 8.3.  As Instituições candidatas à Cogestão do CEI, previsto neste Edital, poderão par-
ticipar de outras Chamadas de Processos Seletivos que visem, também, à escolha de 
Instituição para a Cogestão de outros CEIs.
 8.4.  O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 02 (dois) anos, conta-
dos a partir da data de divulgação dos resultados de classifi cação fi nal, após recurso.
 8.5.  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações e/ou retifi cações, en-
quanto não consumado o prazo fi nal de apresentação do Plano de Trabalho, circuns-
tância que será mencionada em novo Edital ou Comunicado a ser publicado no Diário 
Ofi cial do Município de Campinas.
 8.7.  Não será fornecido qualquer documento comprobatório de classifi cação no Pro-
cesso Seletivo à Instituição candidata, valendo, para esse fi m, as listagens divulgadas 
no Diário Ofi cial do Município de Campinas.
 8.8.  Todas as convocações, avisos e resultados ofi ciais, referentes à realização deste 
Processo Seletivo, serão publicados no Diário Ofi cial do Município de Campinas, 
sendo de inteira responsabilidade da Instituição candidata o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
 8.9.  Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Secretária Municipal de Edu-
cação da Prefeitura Municipal de Campinas.
 8.10.  Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
  

 EDITAL SME Nº 011/2014 
 Processo Seletivo de escolha de Instituição de direito privado sem fi ns 

lucrativos para a celebração de convênio visando à cogestão do Centro de 
Educação Infantil Nave Mãe Novo Mundo Wandir Justino da Costa Dias. 

 A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo, torna públi-
co, por meio do presente Edital, a abertura de processo seletivo objetivando a escolha 
de Instituição de direito privado sem fi ns lucrativos no intuito de celebrar convênio 
para a cogestão do CEI - Centro de Educação Infantil Nave Mãe Novo Mundo Wan-
dir Justino da Costa Dias, Rua Tenente Moacyr Brilhante, s/n, Bairro Jardim Novo 
Maracanã, na cidade Campinas - SP, nas condições estabelecidas no presente Edital, 
que está embasado na Lei Municipal n.º 12.884, de 04 de abril de 2007, no Decreto 
Municipal n.º 15.947, de 17 de agosto de 2007 e Decreto 17523, de 27/02/12 e na Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
 1. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO. 
 1.1.  Poderão participar do processo seletivo as Instituições de direito privado sem fi ns 
lucrativos que tenham: 
 1.1.1.  Realizado cadastro prévio, conforme RESOLUÇÃO SME Nº 05/2013, publi-
cada em 29/08/13 - DOM;
 1.2.  É vedada a participação de  Instituição privada sem fi ns lucrativos que tenham 
como dirigente:
 a)  Agente político dos Poderes Municipal, Estadual, Federal e do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo e da União, bem como seus respectivos cônjuges, companhei-
ros e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade até o 2º grau;
 b)  Servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente, bem como seus res-
pectivos cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade 
até o 2º grau.
 Defi nição de dirigente: indivíduo que possua vínculo com entidade privada sem fi ns 
lucrativos e que detenha qualquer nível de poder decisório, assim entendidos os pre-
sidentes e seus respectivos procuradores legais. 
 2. DO PROCESSO SELETIVO. 
 2.1.  O Processo Seletivo far-se-á pela análise de  Plano de Trabalho  a ser apresentado 
pelas Instituições candidatas, que deverá conter, obrigatoriamente, todos os itens a 
seguir:
 2.1.1. PROJETO PEDAGÓGICO , elaborado conforme orientações reunidas em 
compêndio denominado Guia Gestor, ano de 2013, à disposição para retirada, confor-
me mencionado no item 8.1.
 2.1.1.1.  Além do previsto no Guia Gestor, ano de 2013, o  Projeto Pedagógico  deverá 
conter as seguintes características:
 2.1.1.1.1.  Identifi cação do objeto a ser executado (o que se pretende fazer/executar);
 2.1.1.1.2.  As metas a serem atingidas, em qualidade e quantidade (o que atingir com a 
execução do objeto a ser conveniado);
 2.1.1.1.3.  As etapas ou fases de execução (como será executado o objeto e em quanto 
tempo);
 2.1.1.1.4.  Regulamento Interno de Recrutamento e Seleção: Demonstrando o processo 
de Recrutamento e Seleção dos profi ssionais que serão pagos com recursos do convê-
nio, contendo no mínimo: 
Recrutamento de Pessoal:Descrever os meios de recrutamento: Jornais revistas, car-
tazes na própria Entidade, Agências de Emprego etc.Currículo:Critérios utilizados 
para a análise dos currículos dos candidatos.Processo Seletivo:Descrever profi ssio-
nalmente o Recrutador de Recursos Humanos;Descrever quais os requisitos exigidos 
do candidato, ex. formação acadêmica, experiência profi ssional, habilidades, perfi l, 
etc;Método aplicado na seleção:Testes por segmento de profi ssional (Ex: Professor, 
Cozinheira, Porteiro, etc);Dinâmicas por segmento profi ssional (Ex: Professor, Co-
zinheira, Porteiro, etc);Dinâmicas individuais ou em grupo;Outros (com descrição da 

atividade). 
Etapas da Entrevista:Descrever quem é o entrevistador; Descrever as etapas da entre-
vista do início ao fi m (Ex: como são organizadas, individual ou em grupo...). 
Contratação de Pessoal:Descrever como é elaborada a contratação de pessoal após 
todas as etapas de recrutamento (exame admissional, integração etc). 
 2.1.2. EXPERIÊNCIA DOCUMENTAL COMPROVADA NA ÁREA DE EDU-
CAÇÃO,  contendo:
 2.1.2.1.  Avaliação das atividades educacionais anteriormente desenvolvidas pela Insti-
tuição ou por integrantes do seu quadro de pessoal e/ou através de convênios anterior-
mente mantidos com a SME ou outros Órgãos Públicos;
 2.1.2.2.  Relato e/ou proposta de envolvimento da comunidade ao entorno do CEI - 
Centro de Educação Infantil Nave Mãe Novo Mundo Wandir Justino da Costa Dias;
 2.1.3. GERENCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS , elaborar em  separado  a 
proposta para o gerenciamento dos recursos fi nanceiros envolvidos para a execução do 
convênio, utilizando-se das informações contidas no Guia Gestor, ano de 2013, bem 
como dos itens norteadores abaixo:
 2.1.3.1.  As despesas apresentadas devem corresponder às orientações descritas no 
Guia Gestor, ano de 2013, as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo e Legislações pertinentes, para o correto planejamento do recurso fi nan-
ceiro conveniado.
 2.1.3.2. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros oriundos do convênio:  Di-
luir o valor fi nanceiro a ser pactuado, conforme categorias de despesas abaixo, com a 
correspondência de percentual:
Categoria 01: Despesa anual com Recursos Humanos;Categoria 02: Despesa anual 
com Encargos Sociais, Trabalhistas, Previdenciários e outros;Categoria 03: Despe-
sa anual com Materiais Pedagógicos e Formação;Categoria 04: Despesa anual com 
Serviços e Outros;Categoria 05: Despesa anual com Bens Permanentes (durabilidade 
superior a 02 anos):Subcategoria: Mobiliário - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Sub-
categoria: Brinquedos - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Subcategoria: Informáti-
ca - Limite R$ 8.000,00 / lei 8.666/93;Subcategoria: Eletroeletrônicos - Limite R$ 
8.000,00 / lei 8.666/93;Categoria 06: Despesa anual com Manutenção Predial - Lei 
nº 8.666/93:Subcategoria: Pintura - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Hidráulica - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Elétrica - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);Subcategoria: Alvenaria - Limite R$ 15.000,00 (serviço) e R$ 8.000,00 
(material);   
 2.1.3.3. Cronograma de desembolso : Desmembrar os recursos fi nanceiros atribuídos 
ao convênio em parcelas trimestrais iguais, considerando como período hipotético 
Fev/2014 a Jan/2015;
 2.1.3.4. Cópia do Balanço Patrimonial : dos 03 últimos exercícios fi nanceiros, no 
qual conste demonstrada a existência de recursos próprios da Entidade, ou seja, que a 
mesma não sobrevive apenas de recursos de terceiros;
 2.1.3.5. Contrapartida : Tendo em vista que será formalizado convênio onde as partes 
possuem interesse comum, ou seja, na realização do respectivo objeto conveniado, 
faz-se necessário elaborar de forma sucinta um documento com a comprovação de 
 equivalência de esforços que podem ser :
· Recursos Humanos: são as pessoas que estão envolvidas com o projeto, tais como: 
dirigentes, funcionários da instituição proponente e/ou contratados para a execução do 
projeto que não sejam remunerados com os recursos do convênio;
· Bens e Serviços: são estruturas físicas, automóveis e outros, colocados à disposição 
do objeto pactuado;
· Recursos Financeiros: são recursos em espécie da própria Instituição.
 2.1.3.6.  Declaração de que a Instituição não possui contas reprovadas em nenhum dos 
Poderes Municipal, Estadual, Federal e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
e da União, devidamente assinada pelo dirigente da Entidade (nome legível e CPF);
 2.1.3.7.  Regulamento de Compras: Apresentar uma síntese de como serão efetuadas 
as compras de produtos e contratação de serviços com os recursos fi nanceiros repassa-
dos a Instituição, demonstrando a economicidade na aplicação dos recursos públicos 
repassados, ou seja, quais os critérios que serão adotados pela Instituição candidata;
 OBS.:  Todas as aquisições e contratações realizadas com recursos públicos munici-
pais devem ser precedidas de, no mínimo, 03 orçamentos.
 2.1.4 .  Da Regularidade da Instituição  
 2.1.4.1  Apresentar os documentos vinculados à Instituição, dentro do período de vigência:
 1.  Comprovante de inscrição e de situação cadastral CNPJ
 a.  Os documentos abaixo devem ser apresentados no mesmo CNPJ da Inscrição Ca-
dastral (item 01), quando não for possível, que seja acompanhado de justifi cativa.
 2.  Cópia do Estatuto Social 
 3.  Cópia da Ata da última eleição da diretoria
 4.  Certidão de regularidade fi scal relativa às contribuições previdenciárias e às de terceiros; 
 5.  Certidão de regularidade fi scal relativa aos tributos federais e a dívida ativa da união; 
 6.  Certifi cado de Regularidade do FGTS - CRF; 
 7.  Certidão regularidade trabalhista junto à Justiça do Trabalho; 
 8.  Certidão de regularidade fi scal junto a Fazenda Estadual 
 9.  Certidão de regularidade fi scal junto a Fazenda Municipal, 
 10.  Certifi cado de Registro Cadastral - CRC junto ao Munícipio de Campinas
 3. DOS PRAZOS PARA ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO 
 3.1.  O Plano Geral de Trabalho deverá ser entregue até o dia 08/09/2014na Coordena-
doria de Educação Básica - SME, situada na Avenida Anchieta, 200, 9° andar, sala 07, 
Centro, na cidade de Campinas - SP, no horário das 9h00min às 16h00min.
 3.2.  Não haverá, em hipótese alguma, prorrogação do prazo previsto no item anterior, 
nem aceitação de documentos fora do horário estipulado.
 3.3.  Não serão aceitas, sob quaisquer circunstâncias, correções ou complementações 
ao Plano de Trabalho apresentado pela Instituição.
 4. DOS CRITÉRIOS PARA A PONTUAÇÃO E DA PROPORÇÃO EM RELA-
ÇÃO À PONTUAÇÃO TOTAL A SER OBTIDA 
 4.1.  O Plano Geral de Trabalho será assim pontuado:
 4.1.1.  Projeto Pedagógico, valendo até 35 pontos;
 4.1.2.  Experiência documentalmente comprovada na área de Educação, valendo até 
35 pontos;
 4.1.3.  Gerenciamento dos Recursos Financeiros, valendo até 30 pontos.
 5. DA CLASSIFICAÇÃO 
 5.1.  O resultado da classifi cação será publicado no Diário Ofi cial do Município do 
dia 10/10/2014 . 
 5.2  As Instituições serão classifi cadas em ordem decrescente de pontuação.
 5.3.  Serão consideradas aptas para a cogestão do CEI aquelas que obtiverem, no mí-
nimo, 50% da pontuação máxima prevista para o total dos itens do Plano Geral de 
Trabalho, conforme estabelecido nos itens (4.1;4.1.1;4.1.2;4.1.3) deste edital.
 5.4. Será desclassificada a Instituição que obtiver, em qualquer dos itens do Plano 
Geral de Trabalho, pontuação menor que 33%, ainda que, na soma geral, obte-
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nha pontuação total maior ou igual a 50%. 
 5.5.  A escolhida será a que, entre as classifi cadas, obtiver a maior pontuação.
 5.6.  Em caso de desistência, a selecionada será aquela classifi cada em segundo lugar 
e assim sucessivamente.
 5.7.  Em caso de empate, a comissão julgadora, decidirá a partir dos seguintes critérios:
 5.7.1  em primeiro lugar, a Instituição que obtiver maior pontuação no item Projeto 
Pedagógico, e no caso de prevalência do empate.
 5.7.2  em segundo lugar, a Instituição que obtiver a maior pontuação no item Experiên-
cia documentalmente comprovada na área de educação.
 6. DA COMISSÃO JULGADORA 
 6.1.  A Comissão Julgadora, nomeada em Diário Ofi cial do Município por Portaria 
SME Nº 12/2014, será responsável por avaliar as propostas à luz das diretrizes gerais 
da SME, da legislação aplicável à atividade e do Guia Gestor em vigor.
 7. DO RECURSO 
 7.1.  Fica assegurado às Instituições candidatas o direito a recurso quanto ao resultado 
da classifi cação.
 7.2.  O recurso deverá ser expresso em termos convenientes e conter as circunstâncias 
que o justifi que, além do nome da Instituição, do endereço, do telefone para contato, 
da data da entrega do Plano de Trabalho e da assinatura do responsável legal.
 7.3.  O recurso deverá ser interposto em 02 (dois) dias úteis posteriores à publicação 
da classifi cação.
 7.4.  O recurso devidamente preenchido e endereçado à Secretaria Municipal de Edu-
cação deverá ser entregue na Coordenadoria de Educação Básica - SME, situada na 
Avenida Anchieta, 200, 9° andar, sala 07, Centro, na cidade de Campinas - SP, no 
horário das 9h00min às 16h00min.
 7.5.  Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo e/ou 
de forma diferente do estipulado neste edital, assim como aqueles que apresentarem 
erros ou informações incompletas no seu preenchimento.
 7.6.  No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifi cações, este pode-
rá, eventualmente, alterar a nota/classifi cação inicial obtida pela Instituição candidata 
para uma nota/classifi cação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer à desclassifi -
cação da Instituição candidata que não obtiver nota mínima exigida para classifi cação.
 7.7.  O resultado da classifi cação fi nal, após recurso, será publicado no Diário Ofi cial 
do Município no dia 27/10/2014.
 8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 8.1.  As informações e orientações gerais, bem o Guia Gestor, ano de 2013 ,  estarão à 
disposição para retirada, a partir de 08/08/2014, na Coordenadoria de Educação Bá-
sica - SME, situada na Avenida Anchieta, 200, 9º andar, sala 07, Centro, na cidade de 
Campinas - SP, no horário compreendido entre 9h00min e 16h00min.
 8.2.  Não haverá cobrança de taxa para participação no processo seletivo.
 8.3.  As Instituições candidatas à Cogestão do CEI, previsto neste Edital, poderão par-
ticipar de outras Chamadas de Processos Seletivos que visem, também, à escolha de 
Instituição para a Cogestão de outros CEIs.
 8.4.  O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 02 (dois) anos, conta-
dos a partir da data de divulgação dos resultados de classifi cação fi nal, após recurso.
 8.5.  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações e/ou retifi cações, en-
quanto não consumado o prazo fi nal de apresentação do Plano de Trabalho, circuns-
tância que será mencionada em novo Edital ou Comunicado a ser publicado no Diário 
Ofi cial do Município de Campinas.
 8.7.  Não será fornecido qualquer documento comprobatório de classifi cação no Pro-
cesso Seletivo à Instituição candidata, valendo, para esse fi m, as listagens divulgadas 
no Diário Ofi cial do Município de Campinas.
 8.8.  Todas as convocações, avisos e resultados ofi ciais, referentes à realização deste 
Processo Seletivo, serão publicados no Diário Ofi cial do Município de Campinas, 
sendo de inteira responsabilidade da Instituição candidata o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
 8.9.  Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Secretária Municipal de Edu-
cação da Prefeitura Municipal de Campinas.
 8.10.  Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
  

 CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
 CONVOCAÇÃO 

 O Presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar no uso das suas atri-
buições legais CONVOCA aos Conselheiros Titulares e CONVIDA aos Conselheiros 
Suplentes para a 5ª Reunião Ordinária a ser realizada:
 Data:  12/08/2014
 Horário:  17:00h
 Local:  Prefeitura Municipal de Educação
 Endereço:  Av. Anchieta nº 200, no 9º andar, na Sala de Reunião da Secretaria Muni-
cipal de Educação 
 Pauta da Reunião:  Prestação de Contas ano 2013.
 

 HENRI MAEDA 
 Presidente do Conselho de Alimentação Escolar 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 PORTARIA FUMEC Nº 34/2014   
 A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária no uso das atribui-
ções do seu cargo,
RESOLVE:
 Artigo 1º  - Conceder à Sra.  Aparecida de Souza Cabral , matrícula 10363, RG 
nº 4.875.611-8, PASEP 1.801.119.427.0, aposentadoria voluntária por idade, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição calculados na forma da Lei nº 
10887/04, com base no artigo 50 da Lei Complementar Municipal Nº 10/2004 e no 
artigo 40º, § 1º, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal, com redação dada pela 
Emenda Constitucional 41/03, no cargo de "Professor de Educação Básica - Il", Grupo 
D-A, Nível 4, Grau B, com jornada de jornada de 20 horas/aula semanais, de acordo 
com os elementos constantes do protocolado nº 2009/10/15327.
 Artigo 2º  - As despesas com a resolução acima correrão por conta do Instituto de 
Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV.
 Artigo 3º  - Esta portaria entra em vigor na data de publicação, retroagindo seus efeitos 
à 01/08/2014. 

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Presidente da FUMEC 
  

 PORTARIA FUMEC Nº 35/2014 
 A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária, no uso das atribui-
ções do seu cargo,
RESOLVE:
 Artigo 1º  - Conceder à Srª.  Marilda Aparecida do Prado Sabadini , matrícula 1049, 
RG nº 11.430.010-0 SSP-SP, PASEP 1.210.533.531.6, aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição, com proventos integrais (especial do magistério), com base no 
artigo 153 e 154 da Lei Complementar Municipal nº 10/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/03, combinado com o § 5º do artigo 40 da C.F. e com o artigo 2º 
da Emenda Constitucional 47/05, no Cargo de "Professor de Educação Básica - II", 
Grupo D-A, Nível 3, Grau D, com jornada de 20 horas/aula semanais, de acordo com 
os elementos constantes do protocolado nº 2014/10/15394.
 Artigo 2º  - As despesas com a resolução acima correrão por conta do Instituto de 
Previdência Social do Município de Campinas - Camprev.
 Artigo 3º  - Esta portaria entra em vigor na data de publicação, retroagindo seus efeitos 
à 01/08/2014.
 

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER  

 Presidente da FUMEC 
  

 PORTARIA FUMEC Nº 36/2014   
 A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária no uso das atribui-
ções do seu cargo,
RESOLVE:
 Artigo 1º  - Conceder à Sra.  Nilda Umbelina de Souza Barbosa , matrícula 10303, 
RG nº 20.345.397-9, PASEP 1.706.466.116.9, aposentadoria voluntária por idade, 
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição calculados na forma da Lei 
nº 10887/04, com base no artigo 50 da Lei Complementar Municipal Nº 10/2004 e no 
artigo 40º, § 1º, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal, com redação dada pela 
Emenda Constitucional 41/03, no cargo de "Professor de Educação Básica - Il", Grupo 
D-A, Nível 4, Grau B, com jornada de jornada de 20 horas/aula semanais, de acordo 
com os elementos constantes do protocolado nº 2012/10/46515.
 Artigo 2º  - As despesas com a resolução acima correrão por conta do Instituto de 
Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV.
 Artigo 3º  - Esta portaria entra em vigor na data de publicação, retroagindo seus efeitos 
à 01/08/2014. 

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER  

 Presidente da FUMEC 
  

 COMUNICADO FUMEC 04/2014   
 A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuição que lhe foram concedidas em razão de seu cargo, e em razão do Edital 
de Credenciamento FUMEC 001/2014, que trata do regulamento de credenciamento 
das empresas prestadoras de serviços de assistência médica na modalidade individual/
familiar, COMUNICA que, após o preenchimento dos requisitos constantes do refe-
rido edital, foi considerada  apta  a empresa abaixo identifi cada, objeto do protocolo 
n° 2014/10/28.053:
PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA. - C.N.P.J. n° 03.011.072/0001-22
A instituição acima mencionada fi ca notifi cada para comparecer à Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas da FUMEC, no endereço Rua Doutor Quirino, 1.562, 1º andar, em 
2 (dois) dias úteis, para a assinatura do termo de adesão.
 

 Campinas, 24 de julho de 2014 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER  

 Presidente da FUMEC 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 Acha-se aberto na  Fundação Municipal para Educação Comunitária,  o  Pregão 
Presencial  nº  023/2014 -  Processo Administrativo  nº 14/10/33.769.
 Objeto:  Registro de Preços de prestação de serviços de transporte para atividades 
extracurriculares das unidades de EJA-FUMEC/CEPROCAMP, através de veículos 
passageiros tipo ônibus, micro-ônibus e VAN com combustível e motoristas devida-
mente habilitados. 
 Entrega dos envelopes e Sessão Pública :  19/08/2014  às 09h00min -  Disponibilida-
de do edital:  a partir do dia  07/08/2014 , para consulta, ou para aquisição, ao preço de 
R$ 10,00 (dez reais), na Coordenadoria Administrativa e Financeira da FUMEC, situ-
ada na Rua Doutor Quirino nº 1562, 2º andar - Edifício Aquarius - Centro - Campinas 
- SP, das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min. O edital poderá ser disponi-
bilizado, a critério da  FUMEC , sem ônus, no portal eletrônico www.fumec.sp.gov.br.
 

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER  

 Presidente da FUMEC 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS 

 DESPACHO DA PRESIDÊNCIA   
  Protocolo Principal: 2010/03/07171 
 Interessado: NET CAMPINAS LTDA 
 Recurso Extraordinário: Protocolo 2014/10/33651 
 Tributo / Assunto: ISSQN - AIIM Nº001886/2010 
Fica o interessado e seus representantes legais,  Dr. ANTONIO ROBERTO SALLES 
BAPTISTA, OAB/SP nº237.255, Drª. JOANA GRAEFF MARTINS, OAB/RS 
nº46.470, e a SOCIEDADE DE ADVOGADOS CERQUEIRA LEITE ADVOGA-
DOS ASSOCIADOS, inscrita na OAB/SP, sob o nº7.965 , conforme fl s.900 a 903, 
notifi cados desta publicação, nos termos do art. 21, IV, c.c. art. 22, III, da Lei Munici-
pal 13.104/2007, para manifestação em contrarrazões ao  RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO  interposto pela Representação Fiscal - JRT, consoante art. 80, § 2º, da mesma 
lei, De acordo com o Comunicado - JRT publicado no Diário Ofi cial do Município de 
06/02/2009, este protocolado fi ca à disposição para vistas, previamente agendada com 
a Secretaria:  jrt.secretaria@campinas.sp.gov.br ou telefone (19) 2116.0310. 
 

 EDGAR VALVERDE 
 Presidente Da Junta De Recursos Tributários - AFTM Matr. N°45.894-5 
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 DECISÕES DA PRESIDÊNCIA DA JRT 
 NOTIFICAÇÃO 

 Protocolo Principal: 2012/03/10560
Recorrente: GRAU-4 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Recurso voluntário: protocolado nº2014/10/30504
Assunto: Lançãmento de ISSQN por responsabilidade tributária
Notifi cação nº015019/2012
Pelo exposto, o recurso voluntário protocolado sob o nº2014/10/30504 trazido pelo 
recorrente ao protocolo geral desta PM de Campinas em  13/06/2014 , interposto contra 
a decisão prolatada pelo Sr. Diretor do DRI, publicada em 04/12/2013, que não co-
nheceu as razões de impugnação  DEIXA DE SER ADMITIDO  para ser julgado em 
2ª instância na JRT, em face da  intempestividade , nos termos do artigo 83, inciso I 
da Lei nº13.104/2007, eis que ultrapassado o prazo de 30 dias para sua apresentação, 
nos termos do caput do artigo 76 da Lei nº13.104/2007, pois, a Decisão de Primeira 
Instância Administrativa foi publicada no DOM em 04/12/2013(fl s.91), iniciando-se 
a contagem do prazo em 09/12/2013, esgotando-se o prazo legal de 30(trinta) dias 
em  07/01/2014 , a teor do artigo 21, inciso IV combinado com o artigo 22, inciso 
III da lei nº13.104/2007. Além do impedimento do artigo 83, parágrafo único da lei 
nº13.104/2007, haja vista trata-se de decisão que não conheceu as razões de impug-
nação. Os autos do processo administrativo serão encaminhados ao DRM/SMF, nos 
termos do artigo 76, §4º da lei nº13.104/2007. 

 05 de agosto de 2014 
 EDGAR VALVERDE 

 Presidente Da Junta De Recursos Tributário 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2010/10/29732 
 Interessado: MEGA VIDA CHURCH  
 Assunto: Isenção do IPTU - Templos 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3414.11.87.0159.01001  
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combinados com 
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº13.104/2007,  indefiro o pedido de isenção 
do IPTU para o exercício de 2011 , relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 
 3414.11.87.0159.01001 , haja vista que o interessado mesmo regularmente notifi cado 
pelo correio com aviso de recebimento em 28/05/2014, não logrou comprovar o pre-
enchimento dos requisitos legais previstos no artigo 4º, XIII, da Lei 11.111/01 alterada 
pela Lei 13.903/10.

 Protocolo: 2013/03/16245 
 Interessado: IGREJA EVANGÉLICA RENOVADA 
 Assunto: Isenção do IPTU - Templos 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3414.33.77.0269.00000 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combinados com 
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº13.104/2007,  indefiro o pedido de isenção 
do IPTU para o exercício de 2014 , relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 
 3414.33.77.0269.00000 , haja vista que o interessado mesmo regularmente notifi cado 
pelo correio com aviso de recebimento em 28/05/2014, não logrou comprovar o pre-
enchimento dos requisitos legais previstos no artigo 4º, XIII, da Lei 11.111/01 alterada 
pela Lei 14.012/11.

 Protocolo: 2013/03/16246 
 Interessado: IGREJA EVANGÉLICA RENOVADA 
 Assunto: Isenção do IPTU - Templos 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3414.33.77.0230.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combinados com 
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº13.104/2007,  indefiro o pedido de isenção 
do IPTU para o exercício de 2014 , relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 
 3414.33.77.0230.01001 , haja vista que o interessado mesmo regularmente notifi cado 
pelo correio com aviso de recebimento em 28/05/2014, não logrou comprovar o pre-
enchimento dos requisitos legais previstos no artigo 4º, XIII, da Lei 11.111/01 alterada 
pela Lei 14.012/11.

 Protocolo: 2013/03/13132 
 Interessado: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO 
DE PERUS 
 Assunto: Isenção do IPTU - Templos 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3414.21.62.0147.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combinados com 
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº13.104/2007,  indefiro o pedido de isenção 
do IPTU para o exercício de 2014 , relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 
 3414.21.62.0147.01001 , haja vista que o interessado mesmo regularmente notifi cado 
pelo correio com aviso de recebimento em 28/05/2014, não logrou comprovar o pre-
enchimento dos requisitos legais previstos no artigo 4º, XIII, da Lei 11.111/01 alterada 
pela Lei 14.012/11.

 Protocolo: 2013/03/9568 
 Interessado: IGREJA EVANGÉLICA MINISTÉRIO PENTECOSTAL JESUS 
CRISTO É O NOSSO REDENTOR  
 Assunto: Isenção do IPTU - Templos 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3423.41.44.0347.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combinados com 
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº13.104/2007,  indefiro o pedido de isenção 
do IPTU para o exercício de 2014 , relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 
 3432.41.44.0347.01001 , haja vista que o interessado mesmo regularmente notifi cado 
pelo correio com aviso de recebimento em 29/05/2014, não logrou comprovar o pre-
enchimento dos requisitos legais previstos no artigo 4º, XIII, da Lei 11.111/01 alterada 
pela Lei 14.012/11.

 Protocolo: 2012/10/57211 
 Interessado: IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS  
 Assunto: Isenção do IPTU - Templos 

 Imóvel de Código Cartográfico nº 3432.43.85.0154.01001  
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combinados com 
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº13.104/2007,  indefiro o pedido de isenção 
do IPTU para o exercício de 2013 , relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 
 3432.43.85.0154.01001 , haja vista que o interessado mesmo regularmente notifi cado 
pelo correio com aviso de recebimento em 28/05/2014, não logrou comprovar o pre-
enchimento dos requisitos legais previstos no artigo 4º, XIII, da Lei 11.111/01 alterada 
pela Lei 14.012/11.

 Protocolo: 2012/10/18909 
 Interessado: IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR  
 Assunto: Isenção do IPTU - Templos 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3251.42.64.0001.01001  
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combinados com 
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº13.104/2007,  indefiro o pedido de isenção 
do IPTU para o exercício de 2013 , relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 
 3251.42.64.0001.01001 , haja vista que o interessado mesmo regularmente notifi cado 
pelo correio com aviso de recebimento em 28/05/2014, não logrou comprovar o pre-
enchimento dos requisitos legais previstos no artigo 4º, XII, da Lei 11.111/01 alterada 
pela Lei 13.903/10.

 Protocolo: 2012/03/15870 
 Interessado: BONFIM RECREATIVO E SOCIAL 
 Assunto: IPTU - Isenção Clubes 
 Imóvel de Código Cartográfico: 3412.51.19.0001.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigos 66 combinados com 
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº13.104/2007,  indefiro o pedido de   isenção, 
concedida às agremiações desportivas, culturais, sociais ou recreativas, para o 
exercício de 2013 , relativamente ao imóvel codifi cado sob nº 3412.51.19.0001.01001 , 
considerando que o interessado não preenche os requisitos legais estatuídos na Lei 
Municipal nº 10.396/99 e alterações 

  Protocolo: 2012/03/15680 
 Interessado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E RECREATIVA DOS SUBTE-
NENTES E SARGENTOS DE CAMPINAS  
 Assunto: IPTU - Isenção Clubes 
 Imóvel de Código Cartográfico: 3412.51.08.0524.00000 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigos 66 combinados com 
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº13.104/2007,  indefiro o pedido de   isenção, 
concedida às agremiações desportivas, culturais, sociais ou recreativas, para o 
exercício de 2013 , relativamente ao imóvel codifi cado sob nº 3412.51.08.0524.00000 , 
considerando que o interessado não preenche os requisitos legais estatuídos na Lei 
Municipal nº 10.396/99 e alterações .
 
 Protocolo: 2011/10/51551 
 Interessado: IGREJA DA ROCHA  
 Assunto: Isenção do IPTU - Templos 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3441.41.88.0416.01001  
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combinados com 
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº13.104/2007,  indefiro o pedido de isenção 
do IPTU para o exercício de 2012 , relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 
 3441.41.88.0416.01001 , haja vista que o interessado mesmo regularmente notifi cado 
pelo correio com aviso de recebimento em 28/05/2014, não logrou comprovar o pre-
enchimento dos requisitos legais previstos no artigo 4º, XIII, da Lei 11.111/01 alterada 
pela Lei 14.012/11.

 Protocolo: 2011/10/43924 
 Interessado: IGREJA PRESBITERIANA DE CAMPINAS  
 Assunto: Isenção do IPTU - Templos 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3432.12.56.0088.01  001  
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combinados com 
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº13.104/2007,  indefiro o pedido de isenção 
do IPTU para o exercício de 2012 , relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 
 3432.12.56.0088.01001 , haja vista que o interessado mesmo regularmente notifi cado 
pelo correio com aviso de recebimento em 28/05/2014, não logrou comprovar o pre-
enchimento dos requisitos legais previstos no artigo 4º, XIII, da Lei 11.111/01 alterada 
pela Lei 14.012/11 . 

 Protocolo: 2011/10/42455 
 Interessado: IGREJA BATISTA MISSIONÁRIA RESGATE  
 Assunto: Isenção do IPTU - Templos 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3441.42.28.0202.00000  
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigos 66 combinados com 
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº13.104/2007,  indefiro o pedido de isenção 
do IPTU para o exercício de 2012 , relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 
 3441.42.28.0202.00000 , haja vista que o interessado mesmo regularmente notifi cado 
pelo correio com aviso de recebimento em 30/05/2014, não logrou comprovar o pre-
enchimento dos requisitos legais previstos no artigo 4º, XIII, da Lei 11.111/01 alterada 
pela Lei 14.012/11.

 Protocolo: 2011/10/40500 
 Interessado: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR  
 Assunto: Isenção do IPTU - Templos 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3442.54.13.0101.01001  
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combinados com 
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº13.104/2007,  indefiro o pedido de isenção 
do IPTU para o exercício de 2012 , relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 
 3442.54.13.0101.01001 , haja vista que o interessado mesmo regularmente notifi cado 
pelo correio com aviso de recebimento em 28/05/2014, não logrou comprovar o pre-
enchimento dos requisitos legais previstos no artigo 4º, XIII, da Lei 11.111/01 alterada 
pela Lei 14.012/11 . 

 Protocolo: 2011/10/35645 
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 Interessado: IGREJA EVANGÉLICA CRISTO SALVA  
 Assunto: Isenção do IPTU - Templos 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3433.12.57.0540.01001  
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigos 66 combinados com 
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº13.104/2007,  indefiro o pedido de isenção 
do IPTU para o exercício de 2012 , relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 
 3433.12.57.0540.01001 , haja vista que o interessado mesmo regularmente notifi cado 
pelo correio com aviso de recebimento em 28/05/2014, não logrou comprovar o pre-
enchimento dos requisitos legais previstos no artigo 4º, XIII, da Lei 11.111/01 alterada 
pela Lei 14.012/11.
 

 Campinas, 01 de agosto de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

 AFTM Matrícula Nº 45.556-3 - DIRETOR/DRI-SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2011/03/02783 - e anexos: 2012/03/02449 e 2013/03/02393 
 Interessado: Gustavo Nicolau Vinciprova Machado 
 Cartográfico: 3214.54.70.0105.01001 (GLEBA 16) 
 RESULTADO DA SUBDIVISÃO:  
 3214.54.70.0106 (lote 16-SUB), 
 3214.54.70.0126 (lote 16-A),  
 3214.54.70.1414 (lote 16-B),  
 3214.54.70.1425 (lote 16-C) e  
 3214.54.70.1437 (lote 16-D 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposição do artigo 66, 
combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69 e 70 e 85 da Lei Municipal nº 13.104/07, 
 deixo de conhecer  dos pedidos de revisão dos lançamentos de  IPTU  dos exercícios 
 de 2011 a 2013  para o imóvel cadastrado pelo cartográfi co nº  3214.54.70.0105.01001 , 
em face do exaurimento da esfera administrativa decorrente da Decisão de Primeira 
Instância do protocolo nº 2010/03/03253, publicada no DOM de 25/02/2014, deter-
minando  o cancelamento  dos lançamentos do IPTU e das Taxas Imobiliárias  para 
os exercícios de 2011 a 2013,   originalmente constituídos , para o imóvel cadastra-
do pelo cartográfi co nº  3214.54.70.0105.01001 (GLEBA 16) , em face de subdivisão, 
conforme protocolo nº 2004/11/05389 e planta aprovada em 09/04/2008, e determi-
nando  os lançamentos individualizados para os Lotes 16-SUB, 16-A, 16-B, 16-C 
e 16-D , consubstanciado nas disposições dos arts. 15, 16, 17, 18, 18A, 18B, 18E, 23 
e respectiva Tabela de Valores constante do Anexo I da Lei 11.111/01, alterada pelas 
Leis nº 12.445/05 e 13.209/09, consubstanciado nas disposições do art. 83, I, da refe-
rida Lei, fi cando  o requerente, desde já, intimado para, querendo, pedir reconsi-
deração  da decisão, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamentos do 
não conhecimento, no prazo de até 30 dias, de acordo com as disposições do parágrafo 
único do art. 83 da Lei nº 13.104/07.
 

 Campinas, 01 de agosto de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

 AFTM Matrícula Nº 45.556-3 - DIRETOR/DRI-SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2014/10/37783 
 Interessado: Georges Semaan Hobeika 
 Assunto: Certidão de Processo Administrativo 
Com base nas disposições do Decreto Municipal nº 18.050/13,  defiro  o pedido de cer-
tidão de parcial teor do processo protocolizado sob nº  2011/11/06419 (ART e respec-
tivo pagamento às fls. 16 e 28) . O prazo máximo para disponibilização da certidão é 
de 15 (quinze) dias corridos e deverá ser retirada pelo requerente, no 4º andar do Paço 
Municipal - Expediente do Gabinete, no prazo de 30 dias após a solicitação.
 

 Campinas, 01 de agosto de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

 AFTM Matrícula Nº 45.556-3 - DIRETOR/DRI-SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RERRATIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMEN-

TO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2014/10/36559  
 Interessado: Jockey Club Campineiro 
 Assunto: Certidão de Processo Administrativo 
 ERRATA 
Consubstanciado nas disposições do art. 87 da Lei nº 13.104/07 e verifi cando-se que 
a decisão de fl s. 04, contém erro de transcrição relativamente à Decisão de Procedi-
mento Administrativo Tributário, publicada no DOM em 29/07/2014, em relação ao 
pedido de Certidão de Inteiro Teor do processo protocolizado sob nº 2012/10/49443, 
 retifico  a referida decisão nos seguintes termos:
ONDE SE LÊ:
" Protocolo: 2014/10/36569 
 Interessado: Jockey Club Campineiro 
 Assunto: Certidão de Processo Administrativo 
Trata-se de solicitação de certidão de inteiro teor do processo protocolizado sob nº  
2012  /10/49443 .
O pedido já foi atendido através do processo protocolizado sob nº  2014/10/32910  com 
deferimento parcial do pedido de certidão para o processo objeto deste requerimento. 
Portanto, nada mais há a providenciar senão o pronto arquivamento dos autos."
LEIA-SE: 
" Protocolo: 2014/10/36559 
 Interessado: Jockey Club Campineiro 
 Assunto: Certidão de Processo Administrativo 
Trata-se de solicitação de certidão de inteiro teor do processo protocolizado sob nº  
2012  /10/49443 .
O pedido já foi atendido através do processo protocolizado sob nº  2014/10/32910  com 
deferimento parcial do pedido de certidão para o processo objeto deste requerimento. 
Portanto, nada mais há a providenciar senão o pronto arquivamento dos autos."
Os demais dados do despacho permanecem inalterados.
 

 Campinas, 01 de agosto de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

 AFTM Matrícula Nº 45.556-3 - DIRETOR/DRI-SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2014/03/14273 
 Requerente: Antonio Rovaris 
 Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo 
às disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 da Lei nº 
13.104/07,  determino  o cancelamento dos lançamentos de ITBI e dos respectivos débi-
tos, constituído através das Guias nºs 509126, 509048 e 509049, por restar comprovado 
que os créditos tributários originados já terem sido extintos quando do recolhimento das 
Guias nºs 509128, 509077 e 509104, nos termos da Lei nº 12.391/05.  Deixo de recorrer  
à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra 
nas disposições do art. 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 01 de agosto de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

 AFTM Matrícula Nº 45.556-3 - DIRETOR/DRI-SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 13/03/22616
Interessado: Vivo S/A 
Assunto: Pedido de reconhecimento de não incidência de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do ar-
tigo 66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  re-
conheço a não incidência do ITBI  sobre a transferência dos imóveis de cartográ-
fi cos nºs 3423.21.68.0176.01001, 3423.23.75.0165.01001, 3263.54.88.0170.01001, 
3421.34.06.0679.00000, 3421.43.95.0242.01001, 3264.43.64.0050.00000, 
3412.63.85.0001.00000, 3261.12.64.0267.01001, 3252.52.90.0349.01001, 
3263.14.83.0232.01001, 3421.13.44.0419.01001, 3421.21.21.0200.01001, 
3442.44.30.0477.01001, 3451.23.31.0068.00000, 3433.22.11.0052.00000, 
3432.21.05.0407.00000, 3434.41.78.0256.00000, 3431.21.92.0036.00000, 
3423.41.30.0022.00000, e 3423.44.72.0318.01001, pela incorporação da pessoa jurí-
dica Vivo S/A - CNPJ 02.449.992/0001-64 (incorporada e transmitente) pela Telefô-
nica Brasil S/A - CNPJ 02.558.157/0001-62 (incorporadora e adquirente), com funda-
mento no artigo 5º, inciso I, e artigo 6º, "caput" e § 5º da Lei Municipal nº 12.391/05. 
 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, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09.
 

 Campinas, 01 de agosto de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

 AFTM Matrícula Nº 45.556-3 - DIRETOR/DRI-SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2012/10/53543 
 Interessado: THAIS MARTELLA STORTI 
 Assunto: IPTU - ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
 Código Cartográfico nº 3244.14.22.0115.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigos 66 combinados com 
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº13.104/2007,  fica prejudicada a análise do 
mérito do presente pedido, tendo em vista a perda do objeto,  considerando que 
a isenção requerida já foi providenciada, nos termos da decisão do protocolado nº 
2006/10/28546, publicada em 28/05/2014.
 

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

 AFTM Matrícula Nº 45.556-3 - DIRETOR/DRI-SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolado: 2006/10/65.005
Interessado: ATRIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Assunto: IPTU - ISENÇÃO SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE ALTA 
TENSÃO
Código Cartográfico: 4311.52.13.0001.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigos 66 combinados com 
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº13.104/2007,  fica prejudicada a análise do 
mérito do presente pedido, tendo em vista a perda do objeto , considerando que 
a isenção requerida já foi providenciada, nos termos da decisão do protocolado nº 
04/10/9416, publicada em 03/09/2008. 
  

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

 AFTM Matrícula Nº 45.556-3 - DIRETOR/DRI-SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2014/10/37535 
 Interessada: Arquidiocese de Campinas 
 Assunto: Certidão de Processo Administrativo 
Com base nas disposições do Decreto Municipal nº 18.050/13,  defiro  o pedido de cer-
tidão de parcial teor do processo protocolizado sob nº  2009/10/40517 (das fls. 139 a 
144) . O prazo máximo para disponibilização da certidão é de 15 (quinze) dias corridos 
e deverá ser retirada pelo requerente, no 4º andar do Paço Municipal - Expediente do 
Gabinete, no prazo de 30 dias após a solicitação. 

 Campinas, 01 de agosto de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

 AFTM Matrícula Nº 45.556-3 - DIRETOR/DRI-SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2014/03/13508 
 Requerente: Direcional Engenharia S.A. 
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 Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo 
às disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 da Lei nº 
13.104/07,  determino  o cancelamento do lançamento de ITBI e do respectivo débito, 
constituído através da Guia nº 168674, por restar comprovado que os créditos tribu-
tários originados já foram extintos quando do recolhimento da Guia nº 165920, nos 
termos da Lei nº 12.391/05.  Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo 
em vista que a presente decisão não se enquadra nas disposições do art. 74 da Lei nº 
13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 01 de agosto de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

 AFTM Matrícula Nº 45.556-3 - DIRETOR/DRI-SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DEINCORPORAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINIS-

TRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2014/03/02991 - e anexo: 2014/03/08790 
 Requerente: Rodolita Empreendimentos e Participações Ltda. 
 Assunto: Reconhecimento da não incidência do ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
do presente processo e atendendo às disposição do artigo 66 e 70, combinados com o 
artigo 3º da Lei 13.104/07,  reconheço a não-incidência do ITBI  sobre as  transmis-
sões dos imóveis  cadastrados pelos cartográfi cos relacionados abaixo, incorporados 
ao patrimônio da requerente em realização de capital em face da incorporação total 
da empresa Bromélia Incorporadora Ltda. - CNPJ: 06.922.988/0001-22, com versão 
total do seu acervo à  Rodolita Empreendimentos e Participações Ltda. - CNPJ: 
12.216.674/0001-07 , atendendo as disposições do art. 5º, I, e art. 6º, §5º, da Lei nº 
12.391/05 e dos arts. 36, II da Lei Federal nº 5.172/66 - CTN.  Deixo de recorrer  à 
Junta de Recursos Tributário, 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, 
alterada pela Lei nº 13.636/09.

CÓDIGO CARTOGRÁFICO:
3263.12.09.0002.01021
3263.12.09.0002.01029
3463.12.09.0002.01031
3432.31.86.0379.01019
3432.31.86.0379.01031
3432.31.86.0379.01050
3432.31.86.0379.01060
3432.31.86.0379.01063
3432.31.86.0379.01070
3432.31.86.0379.01078
3432.31.86.0379.02008
3432.31.86.0379.02025
3432.31.86.0379.02044
3432.31.86.0379.02083
3432.31.86.0379.02085

 

 Campinas, 01 de agosto de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

 AFTM Matrícula Nº 45.556-3 - DIRETOR/DRI-SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO E DE PROCEDIMENTO ADMINSI-

TRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 08/10/10326 (protocolos juntados 08/03/04405 e 09/03/04774) 
 Interessado: João Batista Pedroso 
 Código cartográfico: 3261.44.17.0182.00000 
 Assunto: Revisão de Lançamentos de IPTU  
 ERRATA 
Consubstanciado nas disposições do art. 87 da Lei nº 13.104/07 e verifi cando-se que a 
decisão de fl s. 31 a 32, publicada no DOM de 28/03/2014, contém erro de transcrição 
da área construída a ser considerada para os exercícios de 2008, 2009 e a partir de 
2010, retifi co a referida decisão nos seguintes termos:
 ONDE SE LÊ : "...com área construída de  310,69 m² , conforme vistoria efetuada em 
25/07/2011..."
 LEIA-SE : "...com área construída de  139,24 m² , conforme vistoria efetuada em 
25/07/2011..."
Os demais dados do despacho permanecem inalterados.
 

 Campinas, 01 de agosto de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

 AFTM Matrícula Nº 45.556-3 - DIRETOR/DRI-SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RERRATIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE DECISÃO DE PRIMEIRA 

INSTÂNCIA 
  Protocolo: 2011/03/04373 
 Interessado: Marcia Cristina Lobo dos Santos 
 Cartográfico: 3263.33.67.1089.01001 (046.282.300/03) 
 ERRATA 
Consubstanciado nas disposições do art. 87 da Lei Municipal nº 13.104/07 e verifi can-
do-se que a decisão de fl s. 40, publicada no DOM de 16/04/14, contém erro de transcri-
ção do número do código cartográfi co,  retifico  a referida decisão nos seguintes termos:
 ONDE SE LÊ: imóvel cadastrado pelo cartográfi co nº  4312.23.46.1616.0000 
 LEIA-SE:  imóvel cadastrado pelo cartográfi co nº  3263.33.67.1089.01001 
Os demais dados do despacho permanecem inalterados.
 

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

 AFTM Matrícula Nº 45.556-3 - DIRETOR/DRI-SMF 
  

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

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO E DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  Protocolo: 2004/10/14194 - e anexos: 2007/03/04092 e 2007/10/09843 

 Interessado: Décio Thoni 
 Cartográfico: 3421.13.10.0195.01001 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado com 
os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07  defiro o pedido de revisão  
do lançamento do  IPTU  do exercício  de   2004  para o imóvel cadastrado pelo cartográ-
fi co nº 3421.13.10.0195.01001, alterando-se a área total do terreno de 1.118,00m² para 
1.114,50m², a área total construída de 607,68m² para 590,13m², o tipo/padrão/subpa-
drão de C-2.4 para F-2.0 e o ano-base para depreciação de 1982 para 1981, conforme 
vistoria em 10/07/2007, Planilhas de Informações Cadastrais (PIC) e Parecer Fiscal à 
fl s. 16 a 20, consubstanciado nas disposições do art. 2º,  caput  e §1º, da Lei nº 9.927/98 
e alterações, art. 18 da Lei 11.111/01.
Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo 
às disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da 
Lei nº 13.104/07,  certifico a desistência tácita do pedido de revisão do lançamento 
do IPTU  do exercício de  2007 , tendo em vista o pagamento do tributo contestado, nos 
termos do art. 14, §2º, da Lei 11.109/01 e do art.15, §2º, da Lei Municipal 13.104/07; 
e  determino a retificação de ofício  dos lançamentos do  IPTU e Taxas Imobiliárias  
dos exercícios  de 2009 a 2014  para o referido imóvel, desde que no momento da 
execução da presente decisão pela CSCLI-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, retifi cando-se a área total do terreno de 1.118,00m² para 
1.114,50m² e a área total construída de 607,68m² para 590,13m², apurando-se o va-
lor venal da construção com base no padrão construtivo de cada um dos pavimentos 
existentes no imóvel, de acordo com sua respectiva área construída e ano-base para 
depreciação, conforme quadro abaixo, posto tratar-se de imóvel com mais de um pa-
drão construtivo e com característica predominantemente não residencial, conforme 
vistoria em 10/07/2007, Planilhas de Informações Cadastrais (PIC) e Parecer Fiscal à 
fl s. 21 a 27, consubstanciado nas disposições dos artigos art. 18, 18A, 18C, 18E, 23 
e respectiva Tabela de Valores constante no Anexo I da Lei nº 11.111/01, e alterações 
posteriores.
PARA OS EXERCÍCIOS DE 2009 A 2014:

ESTRUTURA/COMPLEMENTO: ÁREA CONSTRUÍDA 
(M²):

CATEGORIA 
CONSTRUTIVA: ANO-BASE:

MEZANINO 24,07 NRH-4 2002
PROJEÇÃO DO MEZANINO 24,07 NRH-4 2002

BARRACÃO 541,99 NRH-5 1978
TOTAL: 590,13M²

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

 Protocolo: 2005/10/14149 - e anexo: 2006/10/39752 
 Interessado: Domingos Aura 
 Cartográfico: 3223.63.69.0469.01001 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo às disposições do art. 
66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07,  deixo de 
conhecer  do pedido de revisão do lançamento do  IPTU  do exercício  de 2005  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co nº  3223.63.69.0469.01001 , tendo em vista a au-
sência de documentação hábil que comprove a legitimidade do requerente, nos termos 
do art. 70, II e III, da Lei nº 11.109/01, e o não atendimento de notifi cação, publicada 
no DOM de 29/11/2006, para o saneamento processual, conforme cópia anexada aos 
autos às fl s. 36, nos termos do art. 21 da Lei nº 11.109/01, em conformidade com as 
disposições do art. 83, II e III, e do art. 63, § 2º, da Lei Municipal nº 13.104/07;  deixo 
de conhecer  do pedido de revisão do lançamento do  IPTU  do exercício  de 2005  para 
o referido imóvel, por estar intempestivo, pois fora apresentado fora do prazo deter-
minado pelo art. 37 da Lei 11.109/01, consubstanciado nas disposições do art. 83, I, 
da referida Lei, fi cando  o requerente, desde já, intimado para, querendo, pedir 
reconsideração  da decisão, exclusivamente no que verse sobre os motivos e funda-
mentos do não conhecimento, no prazo de até 30 dias, de acordo com as disposições 
do parágrafo único do art. 83 da Lei nº 13.104/07; e  determino de ofício a revisão dos 
lançamentos do IPTU e Taxas Imobiliárias, dos exercícios de 2009 a 2014 origi-
nalmente constituídos , desde que no momento da execução da presente decisão pela 
CSCLI-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, retifi cando-
-sea área total construída de 213,71m² para 168,48m², a categoria construtiva - padrão 
de construção de RH-5 para RH-4 e a situação do imóvel de Esquina para Meio de 
Quadra, em conformidade com vistoria fi scal realizada em 05/10/2006, Planilha de 
Informações Cadastrais (PIC) e Parecer Fiscal às fl s. 33 a 35, consubstanciado nas 
disposições dos arts. 18, 18A, 18B, 23 e respectiva Tabela de Valores do Anexo I da 
Lei nº 11.111/01, alterada pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor 
do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, 
nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 08/10/51516  
 Interessado: Antonio Carlos Siberalino de Souza 
 Código Cartográfico: 3432.34.53.0345.01001 
 Assunto: Revisão de Lançamentos de IPTU  
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
dos lançamentos de IPTU relativos aos exercícios de 2008 - reemissão retroativa 
a 2007,  para o imóvel codifi cado sob nº 3432.34.53.0345.01001, tendo em vista que 
os dados do lançamento impugnado originaram-se de vistoria realizada por meio do 
protocolo de aprovação nº 04/11/10588, contemplando a área construída nos termos 
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da IN 01/04-DRI/SMF, conforme demonstrativos de fl s. 10 a 16.  Deixo de recorrer à 
Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enqua-
dra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.

 Protocolo: 09/03/04670 (protocolo juntado 11/03/06033) 
 Interessado: Maria Cecília Godoy Gandia Roccato 
 Código Cartográfico: 4153.33.61.0856.00000 
 Assunto: Revisão de Lançamentos de IPTU  
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão do 
lançamento de IPTU relativos aos exercícios de 2009 e 2011,  para o imóvel codifi -
cado sob nº 4153.33.61.0856.00000, tendo em vista que o valor do metro quadrado de 
terreno está de acordo com a Lei Municipal nº 12.446/05, publicada em 23/12/2005, 
que instituiu os valores para os terrenos situados no município de Campinas, conforme 
cópia juntada à fl . 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 
de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 

 Campinas, 01 de agosto de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

 AFTM Matrícula Nº 45.556-3 - DIRETOR/DRI-SMF 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

 Protocolo:  2012/10/30213 
Contribuinte:  Gisele Maria Prata Caobianco 
Inscrição Municipal:  185.020-2 
CPF:  154.980.578-90 
Objeto:  cancelamento de débito relativo ao ISSQN 
Atividade:  dentista 
Ante ao exposto, decido pelo  deferimento parcial  do presente pedido de cancelamen-
to de lançamento relativo ao ISSQN da inscrição nº  185.020-2 , cancelando-se os lan-
çamentos relativos aos  meses de 01 a 05 do exercício de 2011 , devido à contribuinte 
ter residido fora do país. 

 SARHA CAMPOS DINIZ DOS REIS ALMEIDA 
 AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA-MATRIC.45.843-0-respondendo pela CSCM/DRM/SMF 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

  Protocolo: 2008/10/47375 (principal) e 2014/10/12091  
 Interessado: Raquel Mendonça Proença  
 CCM: 114.425-1 
 Assunto: Solicitação de encerramento retroativo de inscrição mobiliária 
Tendo em vista a solicitação do interessado e os documentos constantes nos autos, aco-
lho a manifestação fi scal às fl s. 30/31, e nos termos do art. 66 da Lei Municipal nº 
13.104/2007, c/c o art. 72 do decreto 15.356/05 e 1° da IN 06/2004,  indefiro  o pedido-
de encerramento retroativo da Inscrição Municipal  n°   114.425-1 ,por não ter ocorrido a 
cessação da prestação de serviços, conforme art. 64, parágrafo 2º do Decreto 15.356/05.

 Protocolo:  2014/10/36974 
Interessado:  Valmir Francisco dos Santos
 CCM:  1040006
 Assunto:  Solicitação de encerramento retroativo de inscrição mobiliária
Tendo em vista a solicitação do interessado e os documentos constantes nos autos, aco-
lho a manifestação fi scal às fl s. 13/14, e nos termos do art. 66 da Lei Municipal nº 
13.104/2007 c/c o art. 72 do decreto 15.356/05 e art. 1º da Instrução Normativa 06/04, 
 DEFIRO  o pedidode encerramento retroativo da Inscrição Municipal  n°   1040006 ,a par-
tir de  16/03/2007 , por apresentar prova plena, com base no disposto no art. 1°, parágrafo 
1º, da Instrução Normativa - SMF 10/2012, c/c, art. 64, parágrafo 2° do Decreto n° 
15.356/2005, cancelando os débitos posteriores pertinentes e mantendo-se os anteriores.
 

 SARHA CAMPOS DINIZ DOS REIS ALMEIDA 
 AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA-MATRIC.45.843-0-respondendo pela 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 dezembro 
de 2006, artigo 14 da Resolução CGSN nº 94, e artigos 21, IV, 22, III e 23, parágrafo 
único da Lei Municipal nº 13.104/07, fi ca a pessoa jurídica abaixo identifi cada, noti-
fi cada do indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional, em razão das ativida-
des vedadas, conforme abaixo, declaradas no CNPJ e no Documento de Informação 
Cadastral-DIC. 
CNAE - 4635-4/99-00 - Comércio atacadista de bebidas não especifi cadas anteriormente. 
Fundamentação legal: Lei Complementar 123/2006, artigo 17, inciso X.
Caso a referenciada empresa queira ingressar no Simples Nacional deverá fazer a 
devida alteração em seu documento de constituição no que tange a declaração da ati-
vidade vedada, bem como a alteração em sua inscrição junto ao Cadastro Mobiliário 
deste ente municipal relativamente à atividade supracitada, e fazer nova opção pelo 
referido regime no prazo de trinta dias, contados a partir da data de sua inscrição junto 
ao Cadastro Mobiliário deste ente municipal.
O indeferimento poderá ser impugnado no prazo de 30 dias, contados de acordo com 
artigo 22, inciso III e artigo 23 da Lei Municipal nº 13.104/2004, devendo ser obser-
vado que a impugnação feita em desacordo com as exigências relacionadas no For-
mulário de Requerimento Único do DRM/SMF, acarretará nos termos do parágrafo 
único do artigo 2º da Instrução Normativa 01/2009 em o não conhecimento da peça 
impugnatória e o arquivamento do respectivo protocolo.

CNPJ EMPRESA DATA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO 
MOBILIÁRIO MUNICIPAL -CCM

19.850.638/0001-40 STAR CLEAN – SERVIÇOS AOS VEÍCU-
LOS AUTOMOTORES – EIRELI - ME 6/10/2014

 NOTIFICAÇÃO 
 Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional 

Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, artigo 14 da Resolução CGSN nº 94 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 ca-
das, 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 modali-
dade 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 94 do 
CGSN. Os interessados poderão impugnar o presente Termo de Indeferimento no pra-
zo de 30 (trinta) dias, contados nos termos do inciso III do artigo 22 da lei municipal 
13.104/2007, devendo ser observado que a impugnação feita em desacordo com as exi-
gências relacionadas no Formulário de Requerimento Único do DRM/SMF, acarretará 
nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Instrução Normativa 01/2009 em o não 
conhecimento da peça impugnatória e o arquivamento do respectivo protocolo.

CNPJ EMPRESA DATA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO 
MOBILIÁRIO MUNICIPAL -CCM

20.219.620/0001-23 AIR TELECOMUNICAÇÃO E SERVI-
ÇOS LTDA – ME 6/6/2014

20.087.362/0001-79 L & L SUPLEMENTOS E ARTIGOS 
ESPORTIVOS LTDA – ME 4/24/2014

 NOTIFICAÇÃO 
 Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional 

Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, artigo 14 da Resolução CGSN nº 94, e artigos 21, IV, 22, III e 23, parágrafo 
único da Lei Municipal nº 13.104/07, fi cam as pessoas jurídicas portadoras dos CNPJ 
abaixo identifi cados, notifi cadas do indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional, 
 por incorrerem na falta de inscrição no Cadastro Mobiliário desta Prefeitur a, 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 94. O  interessado, após efetuar a devida inscrição municipal, deverá, caso 
queira ingressar no Simples Nacional, fazer nova opção, respeitado os prazos e proce-
dimentos previstos no § 5º, I, e § 7º do artigo 6º da Resolução nº 94 do CGSN. 

CNPJ EMPRESA
20.590.233/0001-07 JOSEPHINA DA ROCHA SILVESTRI - ME
20.589.341/0001-51 R.L. CADETTI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
19.674.905/0001-75 FERNANDO CARDOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
20.500.429/0001-55 MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
20.550.923/0001-24 ALTAIR BATISTA DE OLIVEIRA TOLDOS - ME
20.456.525/0001-43 G A RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - ME
20.555.167/0001-26 AMANDA SOTTA - ME
20.558.251/0001-01 MHT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME

 

 SARHA CAMPOS DINIZ DOS REIS ALMEIDA 
 AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA-MATRIC.45.843-0-respondendo pela CSCM/DRM/SMF 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
  Protocolo: 2011/10/47053
Interessado: Tempo Automóveis e Peças
Inscrição Municipal: 129.118-1
Assunto: Compensação de ISSQN 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/07, na Ins-
trução Normativa 003/2008 - DRM/SMF, e com base nos elementos do protocola-
do,  defiro parcialmente  o pedido, com fundamento no artigo 42 da Lei Municipal 
13.104/07, reconhecendo o direito da interessada ao crédito de 32,4526 UFIC, relativo 
ao ISSQN incidente sobre os serviços prestados conforme nota fi scal 281, de 19 de 
maio de 2010, recolhido indevidamente, vez que a responsabilidade pelo recolhimento 
era do tomador dos serviços, nos termos do artigo 14, inciso III, alínea "d", da Lei 
Municipal 12.392/05. O imposto incidente sobre as demais notas fi scais juntadas ao 
requerimento, devido ao Município de Campinas, consoante dispõe o artigo 10 da Lei 
Municipal 12.392/05, é de responsabilidade do próprio prestador, tendo em vista que 
os tomadores não estão obrigados à retenção e recolhimento do imposto.

 Protocolo: 2011/10/47054
Interessado: Tempo Automóveis e Peças
Inscrição Municipal: 47.158-5
Assunto: Compensação de ISSQN 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/07, na Ins-
trução Normativa 003/2008 - DRM/SMF, e com base nos elementos do protocola-
do,  defiro parcialmente  o pedido, com fundamento no artigo 42 da Lei Municipal 
13.104/07, reconhecendo o direito da interessada ao crédito de 9,2975 UFIC, relativo 
ao ISSQN incidente sobre os serviços prestados conforme nota fi scal 1677, de 12 de 
agosto de 2010, recolhido indevidamente, vez a responsabilidade pelo recolhimento 
era do tomador dos serviços, nos termos do artigo 14, inciso III, alínea "j", da Lei 
Municipal 12.392/05. O imposto incidente sobre as demais notas fi scais juntadas ao 
requerimento, devido ao Município de Campinas, consoante dispõe o artigo 10 da Lei 
Municipal 12.392/05, é de responsabilidade do próprio prestador, tendo em vista que 
os tomadores não estão obrigados à retenção e recolhimento do imposto.

 Protocolo: 2011/10/53931
Interessado: Storto & Storto Ltda - ME
Assunto: Compensação de ISSQN 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/07, na Ins-
trução Normativa 003/2008 - DRM/SMF, e com base nos elementos do protocolado, 
 não conheço  o pedido, com fundamento no artigo 83, inciso II, da Lei Municipal 
13.104/07, tendo em vista que a Interessada não tem legitimidade para solicitar resti-
tuição/compensação de valores retidos e recolhidos pelos tomadores de seus serviços.

 Protocolo: 2014/3/1211 (principal)
Impugnação: Protocolo 2014/10/19934
Interessado: Instituto Paulista de Ensino e Cultura IPEC
Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - AIIM 001030/2014
 Com base nos elementos do protocolado e em face do que dispõem os artigos 68, 
69 e 70 da Lei Municipal 13.104/07, e a Instrução Normativa 003/2008-DRM/SMF, 
 indefiro  a impugnação e mantenho o AIIM 001030/2014 na íntegra, por improce-
dentes as alegações apresentadas, pois o presente AIIM foi lavrado pelo não aten-
dimento à notifi cação nº 0032/2014-AZ, lavrada no dia 12 de março de 2014, atra-
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vés da qual foi iniciada a fi scalização do estabelecimento localizado na Rua José de 
Alencar, 430 - Centro - Campinas/SP, com inscrição municipal nº 154.518-3 e CNPJ 
00.503.348/0007-97, tratando-se, portanto, de estabelecimento diferente daquele a que 
se referem os autos de infração anteriormente lavrados, e considera-se autônomo cada 
estabelecimento do mesmo titular, para efeito de cumprimento de obrigação tributária 
principal ou acessória, nos termos do artigo 12 da Lei Municipal 12.392/05. O Auditor 
Fiscal Tributário Municipal é a autoridade competente para levar a efeito os procedi-
mentos de fi scalização do ISSQN, e para tanto precisa ter acesso aos documentos e 
livros do contribuinte relacionados com o imposto, armazenados por quaisquer meios, 
e o contribuinte não pode limitar esse acesso, ainda que escudado em outras disposi-
ções legais, nos termos do artigo 195 da Lei 5.172/66 - CTN, e no âmbito municipal 
a obrigatoriedade com relação à disponibilização de documentos para a fi scalização 
tributária está estabelecida nos artigos 43 e 45 da Lei Municipal 12.392/05. A conduta 
dos auditores fi scais que realizaram a diligência no estabelecimento do Impugnante 
situado na Rua Luzitana, 1.526 - Centro - Campinas/SP, encontra amparo no artigo 
196 da Lei 5.172/66 - CTN, artigo 17 da Lei Municipal 13.104/07 e artigo 47 da Lei 
Municipal 12.392/05, e a apreensão dos documentos relacionados no termo de apreen-
são de documentos nº 01/2013/EG/IPEP, foi legítima, em consonância com os artigos 
195 do CTN, 47 da Lei Municipal 12.392/05 e 104 do decreto Municipal 15.356//05. 
O termo de início da fi scalização, determinado pela legislação, foi lavrado e entregue 
à Impugnante, tanto no momento da fi scalização do estabelecimento da Rua Luzitana, 
1.526/1.556, notifi cação 01/2013/EG, como no momento da fi scalização do estabele-
cimento da Rua José de Alencar, 430, notifi cação 32/2014-AZ. Não ocorreu o alegado 
"bis in idem", vez que o AIIM em questão foi lavrado em face do descumprimento de 
obrigação acessória pelo estabelecimento da Impugnante situado na Rua José de Alen-
car, 430, inscrição municipal 154.518-3, e os demais autos de infração mencionados 
pela Impugnante se referem ao estabelecimento situado na Rua Luzitana, 1.526/1.556, 
inscrição municipal 151.570-5. A notifi cação do interessado, mediante publicação no 
Diário Ofi cial do Município, encontra amparo legal nos artigos 21, IV, e parágrafo 
único, e 22, III, da Lei Municipal 13.104/07.

 Protocolo: 2014/3/1168 (principal)
Impugnação: Protocolo 2014/10/9095
Interessado: Instituto Paulista de Ensino e Cultura IPEC
Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - AIIM 001004/2014 
Com base nos elementos do protocolado e em face do que dispõem os artigos 68, 69 
e 70 da Lei Municipal 13.104/07, e a Instrução Normativa 003/2008 - DRM/SMF,  in-
defiro  a impugnação e mantenho o AIIM 001004/2014 na íntegra, por improcedentes 
as alegações apresentadas, pois o Auditor Fiscal Tributário Municipal é a autoridade 
competente para levar a efeito os procedimentos de fi scalização do ISSQN, e para 
tanto precisa ter acesso aos documentos e livros do contribuinte relacionados com 
o imposto, armazenados por quaisquer meios, e o contribuinte não pode limitar esse 
acesso, ainda que escudado em outras disposições legais, nos termos do artigo 195 da 
Lei 5.172/66 - CTN, e no âmbito municipal a obrigatoriedade com relação à dispo-
nibilização de documentos para a fi scalização tributária está estabelecida nos artigos 
43 e 45 da Lei Municipal 12.392/05. Os documentos presentes nos autos comprovam 
que a conduta dos auditores fi scais que realizaram a diligência no estabelecimento do 
Impugnante encontra amparo no artigo 196 da Lei 5.172/66 - CTN, artigo 17 da Lei 
Municipal 13.104/07 e artigo 47 da Lei Municipal 12.392/05, e a apreensão dos docu-
mentos relacionados no termo de apreensão de documentos nº 01/2013/EG/IPEP, foi 
legítima, em consonância com os artigos 195 do CTN, 47 da Lei Municipal 12.392/05 
e 104 do decreto Municipal 15.356//05. O termo de início da fi scalização, determinado 
pela legislação, representado pela notifi cação 01/2013/EG, foi lavrado e entregue ao 
Impugnante, seguido do termo de apreensão de documentos n° 01/2013/EG/IPEP. A 
notifi cação que deu início ao procedimento fi scal menciona o Colégio Bento Quirino, 
as siglas IPEP/IPEC, o CNPJ e endereço do Instituto Paulista de Ensino e Cultu-
ra - IPEC, mantenedor do mencionado Colégio, não deixando dúvidas de qual era a 
empresa fi scalizada. Os documentos não apresentados estão relacionados no relato da 
infração e na notifi cação 01/2013/EG, que, não atendida pelo Impugnante, deu origem 
ao AIIM em questão, sendo descabido falar em cerceamento de defesa. Não ocorreu o 
alegado "bis in idem", vez que o AIIM 001010/2014 foi lavrado pelo não atendimento 
à notifi cação n° 17/2014/AZ, e o AIIM 001004/2014 pelo não atendimento à notifi ca-
ção nº 01/2013/EG, tratando-se de fatos geradores distintos. A notifi cação do interes-
sado mediante publicação no Diário Ofi cial do Município encontra amparo legal nos 
artigos 21, IV, e 22, III, da Lei Municipal 13.104/07.

 Protocolo: 201  4  /10/0  23  6  4 
 Interessado: Reis e Dione Pizzaria Ltda.-ME 
 Requerente: Altino Roberto Manoel dos Santos 
 Assunto: Impugnação do AIIM nº. 001800E/2009 - SÉRIE E de 07/10/2009 
Atendendo ao disposto nos arts. 66, 69 e 70 da lei 13.104/07, e artigo 2º, I da IN nº 
003/2008-DRM/SMF, à vista do requerimento apresentado, com base nos elementos 
do presente protocolado e na manifestação fi scal,  não conheço  da impugnação refe-
rente ao  AIIM nº. 001800E/2009 - SÉRIE E  de 07/10/2009 , com base no artigo 83, 
inciso I da Lei 13.104/07, pelo fato de ter sido apresentada intempestivamente, ou seja, 
fora do prazo de 30 dias previsto no artigo 37 da Lei 11.109/01. Quanto ao mérito, 
considerando que o crédito tributário foi objeto de parcelamento nº. 396376/2013, 
 julgo   prejudicado  a análise do pedido pela  perda do objeto , com base no artigo 85 
da Lei 13.104/07. Considera-se notifi cado o interessado com a publicação desta nos 
termos do art. 22, III, da Lei Municipal nº 13.104/07.   

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM 

 AFTM - Matríc. 91663-3 Coordenador da CSFM/DRM 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS   
  Protocolado nº:  2014/10/37458
 Interessado:  Demarice Maria Rodrigues
 Assunto:  Certidão de inteiro teor - solicitação
 Em atendimento ao disposto no Decreto   nº 18.050/2013, cumpridos seus requisitos 
legais,    defi ro o pedido    de certidão de inteiro teor para fornecer cópia do protocolo 
administrativo nº   2014/10/5749  , das fl s. 02 a 40, tal como requerido. 
 Protocolado nº:  2014/10/37279
 Interessado:  Action Line Telemarketing do Brasil Ltda
 Requerente:  Romulo Bortoletti
 Assunto:  Certidão de inteiro teor - solicitação
 Em atendimento ao disposto no Decreto   nº 18.050/2013, cumpridos seus requisitos 
legais,    defi ro o pedido    de certidão de inteiro teor para fornecimento de cópia do 
processo administrativo nº   2007/10/04188  . 
 Protocolado nº:  2014/10/37026
 Interessado:  Banco Pine S/A

 Requerente:  Danilo Lacerda de Souza Ferreira
 Assunto:  Certidão de inteiro teor - solicitação
 Em atendimento ao disposto no Decreto   nº 18.050/2013, cumpridos seus requisitos 
legais,    indefi ro o pedido    de certidão de inteiro teor do processo administrativo nº 
  2010/10/00876 em razão da ausência de documentos que comprovem a legitimidade 
do requerente e dos outorgantes   tanto da procuração quanto dos substabelecimentos 
anexados ao pedido. 
 

 JOSE LUIZ HOLTZ JUNIOR 
 DIRETOR DO DRI - RESPONDENDO CUMULATIVAMENTE PELO DRM 

 SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 EXPEDIENTES DESPACHADOS PELA SENHORA 
SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO   

  Memorandos nºs. 53.14/CSPS/CEHAP  -  Interessado: Coordenadoria Setorial de 
Planejamento Social  -  Assunto - comunica a necessidade de suspensão da conces-
são de beneficio auxilio moradia  
 DESPACHO:  À vista do proposto na inicial, diante do entendimento pelo cancela-
mento do benefício do benefi ciário Guilherme Borges dos Santos, do lote 44, inscri-
to no MF/CPF sob nº 233.358.848-92 pelos motivos justifi cados e, considerando a 
concordância do Sr. Coordenador da CEHAP conforme cota retro,  DETERMINO 
 a suspensão do pagamento do benefício auxílio moradia, partir do mês de agosto do 
presente exercício fi nanceiro.  1- Publique-se.  2-  Para ciência e anotações do Setor 
Administrativo para os procedimentos de cancelamento do benefício e demais provi-
dências que couber. 
 Memorandos nºs. 51/54.14/CSPS/CEHAP  -  Interessado: Coordenadoria Setorial 
de Planejamento Social  -  Assunto - comunica a necessidade de suspensão da con-
cessão de beneficio auxilio moradia para famílias transferidas para uh  
 DESPACHO:  À vista da inicial dos memorandos 51 e 54, ambos de julho de 2014 
originados da CSPS da Coordenadoria Especial de Habitação Popular que esclare-
cem sobre a transferência dos titulares conforme listagem, nas unidades do Programa 
Habitacional do Município e, considerando a concordância do Sr. Coordenador da 
CEHAP - Coordenadoria Especial de Habitação Popular conforme cota de 31 de julho 
p.p.,  DETERMINO  o desligamento dos benefi ciários seguintes do Programa Auxílio 
Moradia Emergencial: Lucicleide Silva dos Santos, do lote 88 inscrita no MF/CPF sob 
nº 275.308.578-19; Tainara Gonçalves de Oliveira, do lote 87 inscrita no MF/CPF sob 
o nº343.802.048-39; Lucélia Liandro de Lima Nonato, do lote 67 inscrita no MF/CPF 
sob o nº 060.690.634-73; Kaira Priscila Pezutto, do lote 85 inscrita no MF/CPF sob o 
nº 270.653.998-42 e Maria Iris Ferreira dos Santos do lote 39, inscrita no MF/CPF sob 
o nº 845.048.894-04, bem como o cancelamento da concessão dos benefícios, nos ter-
mos do inc. I do art. 8º da Lei 13.197/07, partir do mês de agosto do presente exercício 
fi nanceiro.  1- Publique-se.  2-  Para ciência e anotações do Setor Administrativo para 
os procedimentos de cancelamento do benefício e demais providências que couber.  

 Campinas, 31 de julho de 2014 
 ARQ. ANA MARIA M. AMOROSO 

 Secretária Municipal De Habitação E Diretora-presidente Da COHAB 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 COMUNICADO - EGDS 
 A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta progra-
mação de cursos para o mês de AGOSTO/SETEMBRO/2014. Endereço: 
Avenida Aquidabã, 505 esquina com Rua Dr. Quirino - Bairro Bosque - 

Tel.: 32369561/32366982. 
  CICLO AMPLIANDO HORIZONTES: "TENSÕES DA ÉTICA CONTEMPORÂNEA" 
 PALESTRANTE:   Luiz Felipe de Cerqueira e Silva Pondé  
Mestre em Filosofi a pela USP e Paris VIII, Doutor em Filosofi a pela USP, Coordenador do Curso 
e vice-diretor da Faculdade de Comunicação e Marketing da FAAP. Possui pós-doutorado pelas 
Universidades de Tel Aviv (Israel) e Giessen (Alemanha). É professor convidado da Universi-
dade de Marburg (Alemanha). Colunista do jornal Folha de São Paulo, Comentarista do jornal 
da Cultura.

 Data: 25 de Setembro (Quinta Feira)
 Horário:  9h às 11h
 Carga Horária:  2h
 Vagas:  200
 Conteúdo Programático:  É possível ser ético num mundo onde tudo é relativo? / Existe valor 
no envelhecimento no mundo contemporâneo? / Homens e mulheres entre a biologia e as ciên-
cias humanas / Breve história da ética.
 Local: Salão Vermelho - Paço Municipal 

 Agosto/2014 

 1-   NOÇÕES BÁSICAS PARA CUIDADORES INFORMAIS DE IDOSOS -  
 Datas: 19 e 26 de agosto / 02, 09, 16, 23, 30 de setembro / 07, 14, 21, 28 de outubro / 04, 11, 18, 
25 de novembro / 02 de dezembro (Terças feiras)
 Horário:  8h30 às 12h (16 Encontros)
 Carga Horária:  56h
 Vagas:  25
 Conteúdo Programático:  A realidade do processo de envelhecimento: aspectos físicos, emo-
cionais e sociais / Cuidados básicos com os idosos / Instrumentos, técnicas e legislação como 
meios para a promoção da dignidade dos idosos / A identidade e competência do cuidador de 
idosos.
Coordenação Geral: Iraci de J. Nery 
 Instrutores:  PMC / H.M.M.G / AFASCOM / CMI / PROJEN / CAMPREV / UNICAMP / A.A. 
/ INSS / Ministério Público
 Local: Centro Pastoral Pio XII - Rua Irmã Serafina n° 88 

 2 - SUPERAR AS ADVERSIDADES: RESILIÊNCIA 
 Datas:  19, 26 de agosto / 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro / 07 de outubro (Terças Feiras)
 Horário:  13h30 às 16h30
 Carga Horária:  24h( 8 Encontros)
 Vagas:  15
 Conteúdo Programático:  Resiliência como processo de fortalecimento da pessoa para superar 
as difi culdades ao longo de todo ciclo vital / Conceito de Resiliência Individual e Familiar / 
Família(s) na atualidade / Relação Risco X Proteção X Resiliência / Tipos de crises enfrentadas 
pelas pessoas e as famílias / Como promover a Resiliência Individual e Familiar / Situações 
práticas.
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 Instrutor:  Ramon Llongueras Arola 

 3 -  INSTRUÇÃO Á EDUCADORES: ORIENTAÇÃO SEXUAL INFANTIL 
 Turma 1: 
 Data:  21 de Agosto (Quinta feira)
 Horário:  8h30 às 11h30
 Carga Horária:  3 horas (1 encontro)
 Vagas:  30

 Turma 2: 
 Data:  28 de Agosto (Sexta feira)
 Horário:  13h30 às 16h30
 Carga Horária:  03 horas (1 encontro)
 Vagas:  30
 Conteúdo Programático:  Fases do Desenvolvimento Infantil: sexualidade e curiosidade, como 
identifi car as demandas, quando chamar os pais, como orientá-los e como lidar com estas situa-
ções / Conceitos relacionados ao desenvolvimento infantil / Formas de abordagem e orientação 
junto aos mesmos.
Instrutor: Bárbara Dalcanale Menêses

 4 - COACHING DE LIDERANÇA 
 Datas:  21, 28 de agosto / 04, 11, 18 de setembro / 02, 09 de outubro (Quintas Feiras)
 Horário:  8h30 às 11h30
 Carga Horária:  21h (7 Encontros)
 Vagas:  25
 Conteúdo Programático:  O que é Coaching de Liderança (Líder Coaching) / Estimulando a 
autonomia de sua equipe: delegar tarefas e responsabilidades / Dar e receber Feedback / Au-
toconhecimento e desenvolvimento da Inteligência Emocional / Aprendizado comportamental: 
adquirindo hábitos mais efi cientes / Como estabelecer metas e criar planos de ação para alcançá-
-las.
 Instrutor: Marcelo Leandro de Campos 

 5 -  SAÚDE EMOCIONAL E FINANCEIRA 
 Datas:  21, 28 de agosto / 04,11,18, 25 de setembro / 02 de outubro (Quintas Feiras)
 Horário:  13h30 às 16h30
 Carga Horária:  21h (7 Encontros)
 Vagas:  25
 Conteúdo Programático:  Signifi cado do dinheiro em nossa formação / Consumo vs consu-
mismo / Riscos de se tornar um consumidor compulsivo / Como manter sua saúde fi nanceira 
/ Consumir vs Fornecedor; Histórico / Código / Direitos / Contratos / Prazos / Consumismo 
Desenfreado vs Aceitação Social.
 Instrutores:  Marcelo Leandro de Campos, Eliana Sundfeld, Osmar Lopes Júnior

 6  -  O DESAFIO DE MUDAR (SE) 
 Datas:  25 de agosto / 01, 08, 15, 22 e 29 de setembro / 06 e 13 de outubro (Segundas Feiras)
 Horário:  8h30 às 11h30
 Carga Horária:  24h (8 Encontros)
 Vagas:  15
 Conteúdo Programático:  Conceito de mudança / Globalização e mudança / Mudanças e resis-
tências / Visão positiva do ser humano: energia para as mudanças / Educação emocional: rela-
ções humanas / Desenvolvimento integral e qualidade / Principais mudanças no serviço público.
 Instrutor:  Ramon Llongueras Arola

 7 -  ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL  
 Datas: 29 de Agosto (Sexta Feira)
 Horário:  8h30 às 16:30h
 Carga Horária:  6h30 (1 encontro)
 Vagas:  30
Conteúdo Programático: Legislação federal e normas e procedimentos ofi ciais para eliminação 
de documentos públicos / Noções para elaboração de Tabela de Temporalidade de Documentos /
Serão abordadas a Lei Federal 8.159/91, os decretos municipais nº 15.425/06, nº 15.874/07, 
16.122/08, nº 16.993/10 e nº 17.027/10 e a Ordem de Serviço 627/07
 Instrutores :Antonio Carlos Galdino

 Setembro/2014 

 1  -  FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊN-
CIA 
 Data:  02 de setembro (terça feira)
 Horário:  13h30 às 16h30
 Carga Horária:  3h (1 Encontros)
 Vagas:  30
 Público Alvo:  Servidores Municipais atuantes na rede socioassistencial.
 Conteúdo Programático : Apresentação do fl uxo de atendimento da mulher vítima de violência 
doméstica grave; Identifi cação na rede socioassistencial / Informações sobre os serviços da rede 
que atendem a mulher na cidade de Campinas (DDM, SARA M, CRAVI, CEAMO, SOS AÇÃO 
Mulher e Família) / Orientações para encaminhamentos aos serviços da rede / Breve apresen-
tação sobre disposições da Lei Maria da Penha / Debate sobre conceitos de gênero, violência 
doméstica e violência urbana.
 Instrutores:  Secretária Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social.

 2 -   O ENTENDER A MENTE HUMANA 
 Datas:  3,10,17,24 de setembro / 01,08,15,22,29 de outubro (Quartas feiras)
 Horário:  8h30 às 11h30
 Carga Horária:  27 horas (9 encontros)
 Vagas:  100
 Conteúdo Programático:  Conceitos de psicanálise através da apresentação da teorização dos 
autores: Freud, Melanie Klein e Bion, Winnicott, Lacan / Refl exões da teoria, a partir da apresen-
tação dos fi lmes e posterior discussão: "A Árvore da Vida", "Estamira"; "A Beleza Americana"; 
"Precisamos falar sobre o Kevin".
Instrutor: André Luiz Marroig de Freitas Ribeiro
 Local: Centro Pastoral Pio XII - Rua Irmã Serafina n° 88 

 3 -   LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - INTERMEDIÁRIO 
 Datas:  3,10,17,24 de setembro / 01,08,15,22, 29 de outubro / 05,12,19,26 de novembro / 03 de 
dezembro (Quartas feiras)
 Horário:  8h30 às 11h30
 Carga Horária:  42 horas (14 encontro)
 Vagas:  30
 Conteúdo Programático:  Desenvolver o conteúdo léxico (próprio da língua) / aumento de re-
pertório linguístico / Uso do espaço na prática de tradução e interpretação / Aspectos inerentes 
da inclusão de surdo / 
Estrutura linguística da Libras / Tradução e interpretação de textos / Elaboração e analise discur-
siva / Atendimento ao público / Interpretação e tradução / conceitos intermediários.
 Público alvo:  Servidores públicos municipais que atendam à população e que já realizaram um 
curso de Libras Básico e possuam certifi cado de conclusão.

 Coordenador Geral:  Mauricio Gut e demais professores da APASCAMP

 4 - EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS 
 Datas: 03,10,17, 24 de setembro / 01 de outubro (Quartas Feiras)
 Horário:  13h00 às 17h00
 Carga Horária:  20 horas (5 encontros)
 Vagas:  40
 Conteúdo Programático:  Intraempreendedorismo na gestão pública / Empreendedorismo e 
gestão / Inovação organizacional na gestão pública / Gestão de processos e qualidade / Labora-
tório de criatividade e design thinking.
 Instrutores  :  Leandro Telles / Paulo Xavier / Mariana Savedra Pfi tzner / Helio Patricio / Andrea 
Santos de Deus

 5 - INTRODUÇÃO À AUDIODESCRIÇÃO 
 Datas:  05, 12, 19, 26 de setembro / 03, 10, 17, 24, 31 de outubro / 07, 14, 21, 28 de novembro / 
05 de dezembro (Sextas Feiras)
 Horário:  8h30 às 11h30
 Carga Horária:  42h (14 Encontros)
 Vagas:  25
 Conteúdo Programático:  Objetivos, conceito e história da audiodescrição / O que e como au-
diodescrever / A descrição dos planos / A fi losofi a da Imagem na Audiodescrição / Formas de 
audiodescrição / Revisão do roteiro de audiodescrição / Formas de locução / Políticas Públicas 
/ Audiodescrição aplicada à área da educação / Audiodescrição e linguagem cinematográfi ca / 
Roteirização individual de fi lmes.
 Instrutor:  Isabell Pitta Ribeiro Machado

 6 -  GESTÃO DE PESSOAL: PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS 
 Datas:  17, 24 de setembro / 01, 08, 15, 22, 29 de outubro / 05, 12, 19, 26 de novembro (Quartas 
Feiras)
 Horário:  8h30 às 11h30
 Carga Horária:  33h (11 encontros)
 Vagas:  30
 Conteúdo Programático:  Liderança / Processo de Licitação e Compras / Rotinas Administra-
tivas do DARH - Departamento de Administração de Recursos Humanos / Processos Discipli-
nares / Saúde e Segurança do Trabalhador / Perícia Médica / Avaliação de Estágio Probatório / 
Avaliação de Desempenho / Titulação Funcional / Evolução na Carreira / Concursos.
Público alvo: Servidores públicos municipais com cargos de gestão, chefi a e representantes de 
pessoal em suas unidades de trabalho.
 Instrutores:  Amanda Piovezzani / Elisabeth Filipini / Francisco de Sanctis / Gisleine Darzan 
Lupi / Joaquim Junqueira / Leandro Romanini / Mércia Agnelo / Osmar Lopes Júnior / Vanderlei 
Lages / Juliana Miorim

 7   -  NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO PARA SERVIDORES PÚBLICOS - ASPECTOS 
PRÁTICOS   (obs: houve alteração no calendário). 
 Datas: 18, 22, 29 de setembro / 02, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 30 de outubro / 04, 06, 11, 13, 18, 24, 
26 de novembro / 02, 04 de dezembro
 Horário:  8h às 12h
 Carga Horária:  80h (20 Encontros)
 Vagas:  80
 Conteúdo Programático:  Conceito de Direito, Estado, Governo e Administração Pública 
/ Princípios Constitucionais da Administração Pública / Organização Administrativa (órgãos, 
cargos e agentes públicos) / Atos administrativos / Poderes Administrativos / Serviços e Bens 
Públicos / Direito Financeiro / Lei de Responsabilidade Fiscal / Licitação, Convênios, Contratos 
Administrativos / Órgãos de Controle da Administração Pública / Processo Disciplinar
 Instrutores: Advogados e Procuradores do Município
 Local:   Auditório da Guarda Municipal de Campinas - Av. Moraes Salles, s/n  

 8 -  O DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES: RESILIÊNCIA COMUNITÁRIA 
 Datas:  18 e 25 setembro / 02, 09, 16, 23 e 30 outubro / 06 novembro (Quintas Feiras)
 Horário:  8h30 às 11h30
 Carga Horária:  24h( 8 Encontros)
 Vagas:  15
 Conteúdo Programático:  Trabalho com a Comunidade e Resiliência Comunitária / Relação 
Comunidade-Cidade / Relação necessidades -direito-cidadania / Equidade e governança / Ci-
dade educadora-resiliente-sustentável / elaboração de projetos de atuação / Atuação do servidor 
Público: situações práticas
 Instrutores: Ramon Llongueras Arola e Gisleine Darzan Lupi

 9 -  EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO 
 Datas:  22, 29 de setembro / 06, 13, 20, 27 de outubro / 03 de novembro (Segundas Feiras)
 Horário:  13h30 às 16h30
 Carga Horária:  21h (7 Encontros)
 Vagas:  25
 Conteúdo Programático:  Atendimento ao Público na Gestão Pública / Comportamento gera 
comportamento / Percepção / Comunicação (verbal e não verbal) / Motivação e mudança / Como 
lidar com estresse / Cidadania / Feedback / Atendimento telefônico.
 Instrutores: Beatriz Salek Fiad; Eliana Sundfeld; Gisleine Darzan Lupi

 IMPORTANTE - Local dos Cursos 
 Os cursos acontecem na sede da Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor, exceto 
aqueles em que há indicação de local externo. 
 INSCREVA-SE ATRAVÉS: 
 Página na internet:  cursosegds.campinas.sp.gov.br
 Endereços eletrônicos: 
rh.egds@campinas.sp.gov.br
rh.treinamento@campinas.sp.gov.br
 Telefones 
(19) 3236-9561
(19) 3236-6982
(19) 3236-8874       

 Campinas, 29 de julho de 2014 
 MARISA CÓRDOBA AMARANTES 

 Coordenador Setorial 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor      
    

 CONCURSO PÚBLICO - PROFESSORES 
 EDITAL Nº 05/2014 

 A Prefeitura Municipal de Campinas torna pública a realização de Concurso Público 
para provimento de cargos efetivos de Professor, sob o regime estatutário, para a Se-
cretaria Municipal de Educação, de acordo com o disposto neste Edital e seus Anexos, 
na Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; no Decreto Federal nº 3.276, de 
06 de dezembro de 1999, na Resolução CNE/CP nº 01, de 15 de maio de 2006, na Lei 
Municipal nº 12.987, de 28 de junho de 2007, na Lei Municipal nº 13.980, de 23 de 
dezembro de 2010 e no Decreto Municipal nº 18.424, de 30 de julho de 2014.
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 I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 1.  O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos para provimento de cargos 
vagos e daqueles que vierem a vagar ou a serem criados no prazo de validade do pre-
sente certame, conforme relação apresentada no Capítulo II deste Edital.
 1.1.  Cabe à Prefeitura Municipal de Campinas o direito de convocar os candidatos 
classifi cados, em número estritamente necessário, obedecido o limite das vagas exis-
tentes ou das que vierem a vagar ou a serem criadas posteriormente, durante o prazo 
da validade do Concurso Público, desde que haja disponibilidade orçamentária, não 
havendo, portanto, obrigatoriedade do aproveitamento total dos aprovados.  
 2.  O candidato aprovado e classifi cado poderá ser convocado para ocupar cargo efe-
tivo na Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Campinas, observando as 
necessidades específi cas da Municipalidade e o relevante interesse público.
 2.1.  O candidato empossado deverá prestar serviços no local e horário estabelecidos, obe-
decida à carga horária semanal disponibilizada pela Administração Municipal, podendo 
esta ocorrer nos períodos diurno e/ou noturno, aos sábados, domingos e/ou feriados
 2.1.1.  O horário e o local de trabalho podem ser alterados a qualquer momento, a 
critério exclusivo do serviço público.
 2.2.  Após a admissão, o servidor estará sujeito ao cumprimento do estágio probatório 
pelo período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual será apurada a compatibilidade 
do servidor com o cargo ao qual foi empossado, sua adequação, efi ciência, adaptação 
às funções a serem exercidas, podendo ser exonerado, caso não preencha as condições 
exigidas para o exercício do cargo público, conforme §4º Artigo 41 da Constituição 
Federal, Artigo 15 da Lei Municipal nº 1.399/55 e Decreto Municipal nº 15.514/06.  
 3.  A supervisão, a fi scalização e o acompanhamento do Concurso Público serão rea-
lizados pela Comissão Organizadora e Fiscalizadora do certame, indicada pela Pre-
feitura Municipal de Campinas, cujos nomes foram publicados no Diário Ofi cial do 
Município de Campinas, em 16/06/2014.  
 4.  O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade técnica da Coordenadoria 
de Apoio a Instituições Públicas da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, 
doravante denominada CAIP/USCS.  
 II - DAS CARACTERÍSTICAS DOS CARGOS 
 1.  O código, o cargo, o número de vagas previstas e os pré-requisitos para cada cargo 
estão estabelecidos na Tabela I a seguir:

TABELA I – PRÉ-REQUISITOS

CÓD. CARGO
VAGAS 

PREVIS-
TAS (*)

PRÉ-REQUISITOS

97011
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I – PEB I - EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

20
LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, 

COM HABILITAÇÃO EM ED. INFANTIL, OU 
NORMAL SUPERIOR, COM HABILITAÇÃO 

EM ED. INFANTIL (***)

97021
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA II – PEB II – ANOS 
INICIAIS (**)

10

LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, 
COM HABILITAÇÃO EM ANOS INICIAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL, OU NORMAL 
SUPERIOR, COM HABILITAÇÃO EM ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (***)

97050 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁ-
SICA III – PEB III - PORTUGUÊS 15

LICENCIATURA PLENA EM LETRAS, COM 
HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS OU COM 
HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA

97043 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA III – PEB III - ARTES 5

LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO AR-
TÍSTICA OU ARTES OU ARTES PLÁSTICAS 

OU ARTES VISUAIS

97044
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA III – PEB III - EDUCAÇÃO 
FÍSICA

5 LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA

97048 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA III – PEB III - INGLÊS 5 LICENCIATURA PLENA EM LETRAS, COM 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA EM INGLÊS
TOTAL 60

(*) A TABELA, CONTENDO O NÚMERO PREVISTO DE APROVADOS NA PROVA OBJETIVA, BEM 
COMO OS CRITÉRIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A CONTINUIDADE DOS CANDIDATOS NO 

CERTAME, ENCONTRA-SE DISPONIBILIZADA NOS ITENS 9 E 10 – CAPÍTULO VIII, DESTE EDITAL. 
(**) PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ANOS INICIAIS, HÁ UM CON-

CURSO EM VALIDADE, REGIDO PELO EDITAL 007/2011. PORTANTO, OS CANDIDATOS APROVADOS 
PARA ESTE CARGO NO PRESENTE CONCURSO PÚBLICO, SOMENTE SERÃO CHAMADOS APÓS 

A CONVOCAÇÃO DE TODOS AQUELES QUE FORAM HABILITADOS NO EDITAL 007/2011, PARA O 
MESMO CARGO, NO PRAZO DE SUA VALIDADE.

(***) RESGUARDADOS OS DIREITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CNE/CP Nº01, DE 15/05/2006.

 1.1.  O valor da taxa de inscrição será de R$ 62,00 (sessenta e dois reais).
 2.  Para os cargos de   Prof. de Educação Básica I - Educação Infantil    e   Prof. de Edu-
cação Básica III - Português  , serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas para 
pessoas com defi ciência, de acordo com a legislação pertinente.
 2.1.  Para os demais cargos não haverá reserva legal de vagas para candidatos com defi -
ciência, uma vez que o número de vagas previstas não comporta o percentual exigido, 
nos termos do que dispõe a legislação. Caso surjam mais vagas durante o prazo de 
validade deste Concurso Público, os candidatos com defi ciência, que tiverem indicado 
esta condição no momento da inscrição, poderão ser convocados de acordo com a 
legislação pertinente e o exposto nos itens 16 a 26 - Capítulo V deste Edital.
 2.2  .  Para fi ns de comprovação dos pré-requisitos exigidos na Tabela I deste Capítulo, 
o candidato deverá apresentar, no ato da posse, os documentos listados no Anexo II 
deste Edital, fi cando excluído do Concurso Público aquele que não os apresentar.
 2.2.1.  Os candidatos aos cargos de PEB I e PEB II deverão observar as informações 
constantes no verso de seu diploma de graduação, a fi m de verifi car se atendem aos 
pré-requisitos estabelecidos.
 2.2  .2 . A Prefeitura Municipal de Campinas não fornecerá informações por telefone e/
ou pessoalmente relativas aos pré-requisitos legais exigidos neste Edital.
 2.2.3.  O candidato deverá seguir atentamente as especifi cações descritas na Tabela I 
deste Capítulo.
 3.  O salário base e a jornada semanal dos cargos deste Edital são os descritos abaixo:
 3.1.  Para os cargos de  Prof. de Educação Básica I (Educação Infantil) e Educação 
Básica II (Anos Iniciais) , a carga horária poderá ser de 32 ou 40 horas semanais e o 
salário será proporcional, sendo:
 a)  para a jornada base de 32 horas semanais, o salário será de R$ 3.613,23;
 b)  para a jornada base de 40 horas semanais, o salário será de R$ 4.516,57;
 3.2.  Para o cargo de   Prof. de Educação Básica III (Português, Artes, Educação Fí-
sica e Inglês)   a carga horária semanal poderá ser de 20, 27, 32 ou 40 horas a ser 
defi nida anualmente de acordo com o campo de atuação, atribuição de classes e aulas, 
conforme artigo 14 da Lei nº 12.987/07, não tendo o docente direito à manutenção 
da jornada. As jornadas diferenciadas serão remuneradas proporcionalmente, sendo:
 c)  para a jornada base de 32 horas semanais, o salário será de R$ R$ 3.613,23;
 d)  para jornadas semanais intermediárias, o salário será proporcional à carga horária 
atribuída.

 3.3.  A jornada semanal de trabalho, bem como o horário a ser cumprido, serão de-
fi nidos conforme exclusiva necessidade da Prefeitura Municipal de Campinas, em 
reunião de preenchimento de vagas e posteriormente, nas atribuições de aulas anuais, 
realizadas pela Secretaria Municipal de Educação.
 4.  As atribuições relativas a cada cargo estão descritas no Anexo I deste Edital.
 5.  Conforme incisos XVI, XVII e §10 do artigo 37 da Constituição Federal, somente 
será permitido o acúmulo remunerado de dois cargos ou empregos públicos e desde 
que haja compatibilidade de horários.
 5.1.  Em caso de acúmulo legal conforme descrito acima, a somatória das duas jor-
nadas de trabalho  não poderá ultrapassar  o total de 64 (sessenta e quatro) horas 
semanais, conforme previsto no art. 11 da Lei Municipal nº 12.987/07.
 5.2.  De acordo com o inciso XVII do artigo 37 da Constituição Federal, o acúmulo 
estende-se a cargos, empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, 
direta ou indiretamente, pelo poder público, mesmo que não seja no regime estatutá-
rio, incluindo ainda, aposentadorias recebidas de órgãos públicos.
 5.3.  A inobservância das disposições referentes a acúmulo importará responsabilidade 
administrativa do servidor. 
 III - DOS REQUISITOS PARA OS CARGOS 
 1.  Além dos pré-requisitos citados no Capítulo II, o candidato deverá atender, cumula-
tivamente, no ato da posse no cargo, aos seguintes requisitos:
 1.2.  Ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar ampa-
rado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento 
do gozo dos direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12 da Constituição 
Federal e do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, promulgado no Brasil por 
meio do Decreto nº 3927/01;
 1.3.  Gozar dos direitos políticos;
 1.4.  Haver cumprido as obrigações eleitorais;
 1.5.  Haver cumprido as obrigações para com o Serviço Militar, para os candidatos do 
sexo masculino;
 1.6.  Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e máxima de 69 (sessenta e 
nove) anos no momento da posse;
 1.7.  Não registrar antecedentes criminais ou, no caso destes, ter cumprido integral-
mente as penas cominadas;
 1.8.  Não ter sido demitido/ exonerado da Prefeitura Municipal de Campinas por justa 
causa, em decorrência de processo administrativo disciplinar ou, ainda, após avaliação 
da Comissão Permanente de Estágio Probatório;
 1.9.  Não ter sido demitido de órgãos conveniados com a Prefeitura de Campinas, em 
decorrência de processo administrativo disciplinar, enquanto prestava serviços na Pre-
feitura Municipal de Campinas;
 1.10.  Não ter sofrido sanção disciplinar, nos últimos 05 (cinco) anos, na Prefeitura 
Municipal de Campinas;
 1.11.  Não ter sido, nos últimos 05 (cinco) anos, na forma da legislação vigente, res-
ponsável por atos julgados irregulares por decisão defi nitiva do Tribunal de Contas 
da União, do Tribunal de Contas do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, 
ainda, do Conselho de Contas do Município; punido, em decisão da qual não caiba 
recurso administrativo, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público 
de qualquer esfera do governo; condenado em processo criminal por prática de crimes 
contra a Administração Pública, capitulados nos títulos II e XI da Parte Especial do 
Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16/06/86, e na Lei nº 8.429, de 02/06/92;
 1.12.  Não ter acúmulo ilegal, conforme estabelecem os incisos XVI, XVII e §10 do 
art. 37 da Constituição Federal e o item 5 - Capítulo II deste Edital.
 2.  Os candidatos deverão apresentar, no ato da posse, os documentos listados no Ane-
xo II deste Edital, além de outros documentos que forem exigidos pela Prefeitura 
Municipal de Campinas em razão de regulamentação municipal.
 2.1.  No ato da posse, todos os requisitos especifi cados na tabela do Capítulo II, bem 
como os descritos no item 1 deste Capítulo, deverão ser comprovados mediante apre-
sentação de documento original juntamente com fotocópia, sendo excluído do concur-
so aquele que não os apresentar.
 IV - DOS BENEFÍCIOS 
 1.  A Prefeitura Municipal de Campinas oferece os seguintes benefícios aos seus servidores:
 1.1.  Auxílio Refeição/Alimentação,  para os servidores com carga horária igual ou supe-
rior a 20 (vinte) horas semanais, no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) mensais;
 1.1.1.  O Auxílio Refeição somente é devido no mês seguinte ao da admissão e seu 
respectivo valor refere-se ao mês vigente.
 1.2.  Vale-Transporte  aos servidores municipais, nos seguintes moldes:
 a)  O Vale-Transporte é um benefício opcional, a ser utilizado dentro dos limites do 
município de Campinas e concedido mediante o desconto de 3% (três por cento) dos 
vencimentos;
 b)  A concessão do Vale-Transporte é efetuada no mês seguinte ao da solicitação.
 V - DAS INSCRIÇÕES 
 1.  As inscrições serão efetuadas, exclusivamente via internet, por meio do endere-
ço eletrônico www.caipimes.com.br, no período de  4 de agosto a 28 de agosto de 
2014,  iniciando-se no dia 4 de agosto de 2014  e encerrando-se, impreterivelmente,  às 
23h59min  do dia 28 de agosto de 2014. 
 1.1.  Todas as dúvidas referentes às inscrições (prazos, datas, sistema de inscrição etc) 
deverão ser esclarecidas  exclusivament e junto a empresa, por e-mail (caipimes@uol.
com.br) e/ou por telefone: (11) 4224-4834 / 4221-4552 / 4239-3272.
 2.  Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá ler atentamente 
o Edital e seus anexos, para certifi car se preenche todos os requisitos nele exigidos.
 3.  Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato deverá optar pelo cargo que 
deseja concorrer, vedada qualquer alteração posterior.
 3.1.  Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de opção de cargos. 
 3.2.  Aoefetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá verifi car atenta-
mente o código da opção preenchido e o período previsto para realização das provas.
 3.3.  As provas para os cargos constantes neste Edital estão previstas para ocorrer no 
mesmo dia, podendo, no entanto, ocorrer em períodos distintos, conforme abaixo:
 a)   Período da Manhã:  Provas para os cargos de Prof. de Educação Básica I (Educa-
ção Infantil) e Prof. de Educação Básica III (todas as disciplinas).
 b)   Período da Tarde:  Provas para o cargo de Prof. de Educação Básica II (Anos Iniciais).
 3.4.  Caso o candidato tenha efetuado inscrição para mais de um cargo e, se for cons-
tatada a coincidência no período de realização das provas, o candidato deverá optar 
por uma das inscrições efetivadas, sendo considerado, para todos os efeitos, ausente 
nas demais provas.
 3.4.1.  Na ocorrência de fatos previstos no item 3.4., deverá o candidato, para reali-
zação das provas, respeitar o local em que fora previamente alocado pelo edital de 
convocação, segundo sua opção de inscrição, não sendo permitido realizá-la fora do 
local designado.  
 3.5.  Os valores referentes ao pagamento da(s) taxa(s) de inscrição desconsiderada(s) 
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não serão devolvidos.
 4.  Não haverá restituição total ou parcial do valor da taxa de inscrição, seja qual for 
o motivo alegado.
 5.  Para efetivar sua inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição, com o valor correspondente, por meio de boleto bancário, emitido pela in-
ternet, até data do seu vencimento.
 5.1.  Não será aceita inscrição fora do prazo estabelecido.
 6.  Não será aceito pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição, exceto nos 
casos previstos na Lei Municipal no 13.550/09, que dispõe sobre a isenção desse pa-
gamento às pessoas doadoras de sangue.
 7.  Os candidatos doadores de sangue deverão realizar a inscrição pela internet, confor-
me especifi cações dos itens 13 a 15 deste capítulo.
 8.  A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação formal das normas 
e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como nas eventuais retifi -
cações, dos quais não poderá alegar desconhecimento.
 9.  As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilida-
de do candidato, dispondo a Prefeitura Municipal de Campinas e a CAIP/USCS do 
direito de excluir deste concurso aquele que preenchê-la com dados incorretos, bem 
como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente, sob pena de praticar o crime previsto no artigo 299 do Código Penal, 
além da responsabilidade civil pelos eventuais prejuízos que causou ou vier a causar à 
Prefeitura Municipal de Campinas.
 9.1.  No ato da inscrição, não serão solicitados comprovantes dos pré-requisitos e das 
exigências contidas no Capítulo III deste Edital. No entanto, será automaticamente 
eliminado do concurso aquele que não os apresentar por ocasião do ato de sua posse 
na Prefeitura Municipal de Campinas, sendo declarada nula a sua nomeação e todos os 
atos dela decorrentes, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
 9.2.  As informações fornecidas no formulário de inscrição, referentes a endereço, data 
de nascimento e número de fi lhos menores de 18 (dezoito) anos ou civilmente incapa-
zes ou relativamente capazes na forma do Código Civil vigente, também deverão ser 
comprovadas no ato da posse no cargo.
 Procedimentos para as inscrições 
 10.  O candidato deverá ler atentamente este Edital e seus Anexos, que serão dispo-
nibilizados no endereço eletrônico www.caipimes.com.br, preencher o formulário de 
inscrição e emitir o boleto bancário para pagamento da taxa correspondente.
 10.1.  O candidato deverá pagar a taxa de inscrição somente na rede bancária de com-
pensação (qualquer banco) ou via internet, através de pagamento do boleto bancário.
 10.2.  NÃO SERÁ   ACEITO PAGAMENTO  efetuadoem  CASAS LOTÉRICAS , su-
permercados, correio, por depósito em caixa eletrônico, agendamento, transferência 
eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta 
corrente, ou por qualquer outro meio que não os especifi cados neste Edital.
 10.3.  O pagamento do valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou 
cheque do próprio candidato. O pagamento efetuado em cheque somente será consi-
derado quitado após sua compensação e, caso haja devolução do cheque por qualquer 
motivo, a inscrição será considerada sem efeito.
 10.4.  O candidato deverá atentar ao horário de funcionamento bancário para pagamen-
to do boleto, que deverá ser efetuado até o dia 29 de agosto de 2014.
 10.4.1.  O pagamento realizado fora do período estabelecido não será considerado e o 
valor da taxa de inscrição não será devolvido.
 11.  O deferimento da inscrição dependerá do correto e completo preenchimento do 
formulário de inscrição e do pagamento da respectiva taxa, no prazo estabelecido.
 12.  A Prefeitura Municipal de Campinas e a CAIP/USCS não se responsabilizarão por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, 
falhas ou congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
 12.1 . As inscrições devem ser feitas com antecedência, evitando o possível congestio-
namento de comunicação no endereço eletrônico www.caipimes.com.br nos últimos 
dias de inscrição.
 Inscrições - Exclusivo aos doadores de sangue 
 13.  O candidato que desejar se inscrever, obtendo o benefício da isenção de pagamen-
to da taxa de inscrição, em função da Lei Municipal nº 13.550/09, deverá proceder da 
seguinte forma:
 13.1.  Efetuar sua inscrição pela internet no período de  4 de agosto a 11 de agosto de 
2014  no endereço eletrônico www.caipimes.com.br;
 13.2.  Enviar por meio de SEDEX, à Universidade Municipal de São Caetano do Sul 
- aos cuidados do Setor de Concursos - Av. Goiás, 3.400 - Bairro Barcelona - São Cae-
tano do Sul - SP - CEP: 09595 - 051 - REF. CAMPINAS / PROFESSOR - ISENÇÃO, 
impreterivelmente, até o dia  12 de agosto de 2014, a seguinte documentação: 
 a)  Formulário (Anexo III) corretamente preenchido e assinado;
 b)  Cópias autenticadas de, no mínimo, 03 (três) comprovantes de doação de sangue 
(sem rasuras ou emendas), sendo uma cópia de cada comprovante, datados do período 
de 18 (dezoito) meses antecedentes à data limite para inscrição como isento, ou seja, 
relativas ao período  de 11 de fevereiro de 2013 a 11 de agosto de 2014. 
 13.3.  Para efeito do prazo estipulado no subitem 13.2. deste capítulo, será considerada 
a data de postagem fi xada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).
 14.  Será indeferida a concessão do benefício de isenção de pagamento da taxa de 
inscrição ao candidato que não atender a todos os procedimentos descritos no item 13.
 15.  Ao término da apreciação dos requerimentos de solicitação para isenção do pa-
gamento da taxa de inscrição e dos respectivos documentos, o resultado das análises 
(deferimento ou indeferimento), será publicado em Diário Ofi cial do Município de 
Campinas e divulgado por meio de consulta individualizada no endereço eletrônico 
www.caipimes.com.br, conforme cronograma disponibilizado ao fi nal deste Edital.
 15.1.  É de responsabilidade do candidato o acompanhamento do resultado das análises 
das respectivas solicitações.
 15.2.  Caso a solicitação tenha sido deferida, o candidato deverá confi rmar sua inscri-
ção no período de  22 a 28 de agosto de 2014 , via internet, em formulário específi co, 
conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:
 a)  acessar o endereço eletrônico da CAIP/USCS - www.caipimes.com.br - durante o 
período de inscrição determinado, através dos  links  disponibilizados para o certame e 
efetuar a confi rmação da sua inscrição na condição de candidato isento do pagamento 
da taxa de inscrição; 
 b)  imprimir o comprovante de inscrição como candidato isento.
 15.3.  O interessado que tiver seu pedido de isenção de taxa de inscrição deferido e não 
efetuar a confi rmação da inscrição na forma estabelecida no subitem 15.2. não terá a 
inscrição efetivada.
 15.4.  Caso a solicitação tenha sido indeferida, o candidato poderá garantir a sua parti-
cipação no Concurso Público, acessando o endereço eletrônico www.caipimes.com.br, 
gerando o boleto e efetuando o pagamento da taxa de inscrição, conforme instruções 
disponibilizadas na forma estabelecida no item 10 e sub itens deste capítulo.

 15.4.1.  O candidato que não proceder como estabelece o subitem 15.4., não terá a 
inscrição efetivada.
 Candidatos com deficiência 
 16.  De acordo com a legislação pertinente, as pessoas com defi ciência poderão parti-
cipar deste Concurso Público, concorrendo ao cargo cujas atribuições sejam compatí-
veis com a sua defi ciência. Para tanto, será reservado a elas o percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas que vierem a existir ou forem criadas no prazo de validade do 
certame, obedecendo-se a legislação pertinente.
 16.1.  Para cálculo do número de vagas, serão desprezadas as frações inferiores a 0,5 
(cinco décimos), respeitando-se o critério de aproximação para o número inteiro sub-
seqüente, das frações iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos).
 17.  Conforme previsto na legislação federal vigente, as pessoas com defi ciência, res-
guardadas as condições especiais previstas nos Decretos Federais nº 3.298/99 e nº 
5.296/04, participarão do certame  em igualdade de condições com os demais can-
didatos  no que se refere ao conteúdo das provas, à forma de avaliação e aos critérios 
de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, bem como à nota mínima 
exigida para os demais candidatos (nota de corte), conforme Tabela II - Capítulo VIII, 
deste edital.
 17.1.  Atendendo o estabelecido na legislação pertinente, todos os candidatos inscritos 
como defi cientes e devidamente aprovados, conforme normas descritas neste Edital 
do Concurso Público e no Decreto Federal, serão listados em relação separada a dos 
demais candidatos, no resultado fi nal do concurso.
 17.2.  O resultado fi nal do Concurso Público é a Classifi cação Final, que será publicada 
no Diário Ofi cial do Município, conforme cronograma previsto, disponibilizado ao 
fi nal deste Edital.
 18.  Serão consideradas pessoas com defi ciência aquelas que se enquadrarem nas cate-
gorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/99, alterado pelo 
Decreto Federal nº 5.296 de 02/12/04:
Art. 4º. É considerada pessoa com defi ciência a que se enquadra nas seguintes categorias:
 a)  defi ciência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do cor-
po humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob 
a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetrapare-
sia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de 
membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou ad-
quirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam difi culdades para o 
desempenho de funções;
 b)  defi ciência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou 
mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hze 3.000Hz; 
 c)  defi ciência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que signifi ca acuidade visu-
al entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a 
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; 
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;
 d)  defi ciência mental: funcionamento intelectual signifi cativamente inferior à média, 
com manifestação antes dos 18 (dezoito) anos e limitações associadas a duas ou mais 
áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer
8. trabalho
 e)  defi ciência múltipla - associação de duas ou mais defi ciências.
 18.1.  Não serão considerados como defi ciência os distúrbios passíveis de correção.
 19.  Antes de efetuar sua inscrição, o candidato com defi ciência deverá observar as 
atribuições para o cargo, constante no Anexo I deste Edital, as quais deverá ter plenas 
condições de cumprir, independentemente da sua defi ciência.
 19.1.  Caso o candidato necessite de condições especiais para a realização das etapas 
do certame, deverá informar esta condição na fi cha de inscrição, para que o CAIP/
USCS possa atender a solicitação.
 20.  Os candidatos com defi ciência deverão enviar, impreterivelmente, até o dia 
29/08/2014 ,  por meio de SEDEX, endereçado à Universidade Municipal de São Cae-
tano do Sul - aos cuidados do Setor de Concursos - Av. Goiás, 3.400 - Bairro Barcelona 
- São Caetano do Sul - SP - CEP: 09595 - 051 - REF. CAMPINAS / PROFESSOR 
- LAUDOS, a seguinte documentação:
 a)  laudo médico, original ou autenticado, de preferência de órgão público ofi cial, ex-
pedido no prazo máximo de 12 (doze) meses anteriores à data limite para o término 
das inscrições, que ateste a espécie e o grau ou nível da defi ciência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classifi cação Internacional de Doença - CID, 
bem como a provável causa da defi ciência, inclusive para assegurar previsão de adap-
tação de sua prova;
 b)  requerimento (Anexo IV) com a especifi cação da necessidade especial do candidato 
e, se for o caso, solicitação de prova em Braille, fonte ampliada, Linguagem Libras 
ou condição diferenciada para realização da prova, com justifi cativa acompanhada de 
parecer emitido por especialista da área de sua defi ciência.
 20.1.  O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso e não 
será devolvido.
 20.2.  O não recebimento dos documentos conforme estabelecido nas alíneas “a” e “b” 
deste item, durante o período de inscrição, acarretará o indeferimento da inscrição 
como candidato com defi ciência e, conseqüentemente:
 a)  o nome do candidato não constará na listagem de pessoas com defi ciência;
 b)  não haverá preparação de prova especial, mesmo que solicitada na fi cha de inscrição.
 20.3.  Para efeito do prazo estipulado no neste item, será considerada a data de posta-
gem fi xada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.
 21.  Os candidatos defi cientes visuais (cegos) deverão identifi car sua condição, indicando 
na fi cha de inscrição se desejam realizar a Prova Objetiva com o auxílio de um ledor, 
indicado pela CAIP/USCS, ou se preferem que a mesma seja confeccionada em Braille.
 21.1.  No caso de utilização de ledor, este transcreverá as respostas para o candidato, 
não podendo a Prefeitura Municipal de Campinas e/ou a CAIP/USCS serem responsa-
bilizados, posteriormente, por qualquer alegação, por parte do candidato, de eventuais 
erros de transcrição provocados pelo ledor.
 21.2.  No caso de Prova Objetiva no sistema Braille, as respostas deverão ser transcri-
tas também em Braille e os candidatos deverão levar, para esse fi m, no dia da aplica-
ção da prova, reglete e punção.
 21.3.  Aos defi cientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com ta-
manho de letra correspondente a corpo 24, desde que solicitada no ato da inscrição.
 22.  Aos candidatos defi cientes auditivos (surdos) será oferecido intérprete de Libras, 
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indicado pela CAIP/USCS, desde que solicitado no ato da inscrição.
 23.  Os candidatos com defi ciência, habilitados na Prova Objetiva e na Avaliação Psi-
cológica, serão submetidos à avaliação pela Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Muni-
cipal de Campinas, logo após a homologação do Concurso Público.
 23.1.  A Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, observando as 
informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição e em exame físico específi -
co, emitirá parecer terminativo sobre a condição de existência de defi ciência, defi nida 
pelo Decreto Federal nº 5296, de 02/12/04.
 23.2.  O candidato que não comparecer na data e horário para avaliação pela Junta 
Médica Ofi cial, não terá a reserva legal confi rmada, devendo, neste caso, aguardar 
convocação para reunião de preenchimento de vagas, observando-se a sua classifi ca-
ção na listagem geral de candidatos habilitados.
 23.3.  Caso a Junta Médica conclua pela ausência de defi ciência, o candidato não terá 
a reserva legal de vaga confi rmada, devendo, neste caso, aguardar convocação para 
reunião de preenchimento de vagas, observando-se a sua classifi cação na listagem 
geral de candidatos habilitados.
 23.4.  Caso a conclusão seja pela condição de candidato com defi ciência, o mesmo 
terá a reserva legal de vaga confi rmada e deverá aguardar, juntamente com os outros 
candidatos, a convocação para reunião de preenchimento de vagas, a ser publicada no 
Diário Ofi cial do Município.
 23.5.  Após a reunião de preenchimento de vagas, o candidato com defi ciência rea-
lizará, como os demais candidatos, o exame médico admissional, que avaliará sua 
capacidade laborativa para o cargo ao qual foi aprovado, devendo ter plenas condições 
físicas de realizar todas as atividades descritas nas atribuições do mesmo.
 23.5.1.  A Prefeitura Municipal de Campinas reserva-se no direito de indicar o local 
de trabalho ao candidato, ou ainda, de remanejar o servidor após sua nomeação, para 
outra unidade de trabalho, caso o local inicial não possua condições de acessibilidade 
adequadas à sua defi ciência.
 23.5.2.  O eventual remanejamento citado no item anterior, não alterará as atribuições 
específi cas do cargo, devendo estas serem cumpridas em sua integralidade.
 24.  As defi ciências dos candidatos, admitindo-se o uso de equipamentos, adaptações, 
meios ou recursos especiais, devem permitir o desempenho adequado das atribuições 
especifi cadas para o cargo, sob pena de exclusão do Concurso Público.
 25.  A defi ciência do candidato não poderá ser apresentada como motivo para justifi car 
a concessão de readaptação do cargo ou para a aposentadoria por invalidez.
 26.  Conforme determina o artigo 42 do Decreto Federal nº 3.298/99, a publicação do 
resultado fi nal do certame será feita em duas listagens, contendo, a primeira, a pontu-
ação de todos os candidatos classifi cados, inclusive a dos candidatos com defi ciência, 
e a segunda, somente a pontuação desses últimos.
 VI - DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
 1.  O candidato poderá obter as informações sobre sua inscrição no Concurso Público 
por meio do endereço eletrônico www.caipimes.com.br.
 2.  Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo, 
data de nascimento ou outros, deverão ser corrigidos somente no dia das respectivas 
provas em formulário específi co.
 2.1.  Caso haja inexatidão na informação relativa à indicação do cargo para a qual o 
candidato concorre e/ou condição de pessoa com defi ciência, o candidato deverá en-
trar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da CAIP/USCS, 
pelo telefone (11) 4224 4834, das 9h00 às 17h00 (exceto sábados, domingos e feria-
dos), com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data de aplicação das 
etapas do certame.
 3.  No dia da realização das etapas do certame, na hipótese do candidato não constar 
das listagens ofi ciais relativas aos locais estabelecidos em edital de convocação, o 
CAIP/USCS procederá à inclusão do referido candidato, através de preenchimento 
de formulário específi co, mediante a apresentação do comprovante de inscrição e do 
documento original de identidade do candidato.
 3.1.  A inclusão de que trata o item 3 será realizada de forma condicional e será confi r-
mada pelo CAIP/USCS na fase de julgamento das etapas do certame, com o intuito de 
se verifi car a pertinência da referida inclusão.
 3.1.1.  Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 3, a mesma será 
automaticamente cancelada sem direito à reclamação, independentemente de qualquer 
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
 4.  É de responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes à sua 
inscrição.
 VII - DAS ETAPAS DO CONCURSO 
 1.  O Concurso será composto de:
 1.1.  Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classifi catório;
 1.2.  Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;
 1.3.  Prova de Títulos, de caráter classifi catório.
 2.  O conteúdo programático para a Prova Objetiva encontra-se no Anexo V deste Edital.
 2.1.  A Prefeitura Municipal de Campinas e a CAIP/USCS não fornecerão, indicarão e 
nem se responsabilizarão por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações 
referentes a este Concurso Público, sendo de responsabilidade do candidato a escolha 
e busca do material de estudo.
 3.  Todas as etapas do Concurso Público serão realizadas, exclusivamente, na cidade de 
Campinas, em locais, datas e horários a serem comunicados oportunamente, por meio 
de publicação de edital de convocação no Diário Ofi cial do Município e no endereço 
eletrônico www.caipimes.com.br.
 3.1.  É de inteira responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes 
à realização das etapas do certame.
 3.2.  O Diário Ofi cial do Município de Campinas poderá ser acessado pela internet, no 
endereço eletrônico: www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.
 4.  A Prefeitura Municipal de Campinas não fornecerá informações, por telefone ou pes-
soalmente, sobre data, local e horário de qualquer uma das etapas do Concurso Público.
 5.  Não será permitida a prestação das etapas do Concurso Público fora do local, data e 
horário, previamente designados.
 6.  Não haverá segunda chamada ou vista de prova e/ou documentos considerados 
sigilosos.
 7.  O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das etapas 
deste certame com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário previsto 
para o fechamento dos portões, munido de caneta esferográfi ca transparente (acrílica) 
de tinta preta ou azul, de documento ofi cial e original de identidade, contendo fotogra-
fi a e assinatura, além do comprovante de inscrição.
 7.1.  Serão considerados documentos ofi ciais de identidade: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares; pelas Secretarias de Segurança Pública; pelos Institutos de Iden-
tifi cação e Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fi scaliza-
dores de exercício profi ssional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte; Certifi cado de 
Reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas 
por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; Carteira de Trabalho 

e Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo novo, com foto).
 7.2.  Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fi ns, protocolos, 
Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Boletim de Ocorrência, Carteira Nacional 
de Habilitação emitida anteriormente à Lei 9.503/97, carteira de estudante, crachás, 
identidade funcional de natureza privada.
 7.3.  Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos citados, ainda que autenti-
cadas, ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital.
 7.4.  Os documentos não poderão ter rasuras e deverão estar em perfeitas condições, de 
forma a permitir, com clareza, a identifi cação do candidato e sua assinatura.
 8.  Será excluído do Concurso Público, o candidato que:
 a)  chegar após o horário limite fi xado para a entrada dos candidatos nos locais de re-
alização de qualquer uma das etapas, ou comparecer em local diferente do designado 
na convocação ofi cial;
 b)  não comparecer ao local indicado, seja qual for o motivo alegado;
 c)  não apresentar o documento de identidade exigido;
 d)  agir com descortesia em relação aos membros da equipe de fi scalização, assim 
como proceder de forma a perturbar a ordem e a tranquilidade necessárias à realização 
de qualquer uma das etapas;
 e)  ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fi scal, ou antes de decorri-
das 02 (duas) horas do início da prova;
 f)  lançar mão de meios ilícitos para a execução das etapas;
 g)  utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas calculadoras e similares, tele-
fones celulares, agendas eletrônicas, BIP, pager, walkman, MP3 ou qualquer tipo de 
consulta durante as provas;
 h)  não devolver integralmente o material solicitado;
 i)  for surpreendido em comunicação com outro candidato ou pessoa não autorizada, 
verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;
 j)  utilizar-se de boné/chapéu ou de qualquer outro material que não seja o estritamente 
necessário;
 k)  descumprir qualquer das instruções relativas a cada etapa do certame;
 l)  não atender às determinações do presente Edital e de seus Anexos.
 8.1.  Também será excluído do certame o candidato que permitir o funcionamento de qual-
quer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das etapas do Concurso Público, 
mesmo que este esteja acondicionado em embalagem fornecida para a guarda de pertences.
 8.2 . Ao ingressar no local de realização das etapas, o candidato deverá, obrigatoria-
mente, manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, in-
cluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e silencioso. O uso de quaisquer 
funcionalidades de aparelhos, tais como bip, telefone celular, aparelhos sonoros, re-
ceptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook ou similares, calculadora, 
tablet, relógio digital com receptor, resultará na exclusão do candidato do certame, 
mesmo que o aparelho esteja dentro do envelope de segurança distribuído pelo fi scal.
 9.  Durante a realização do Concurso Público, não será permitida a permanência de 
acompanhantes nos locais designados. 
 9.1.  Abrir-se-á uma exceção para a candidata que estiver amamentando. Neste caso, 
será necessária a presença de acompanhante, que fi cará em dependência indicada pela 
coordenação do certame e será responsável pela guarda da criança.
 9.2.  O acompanhante responsável pela criança também deverá permanecer no local 
designado pela Coordenação, e se submeterá às normas e orientações da equipe de 
fi scalização, inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular.
 9.3.  Caso não haja a presença de acompanhante responsável, a candidata não realizará a 
respectiva etapa do Concurso Público, fi cando, automaticamente, excluída do certame.
 9.4.  Não haverá compensação do período utilizado para a amamentação no tempo de 
duração da Prova de Conhecimentos.
 10.  Durante a realização das etapas do certame, o candidato que desejar ir ao banheiro 
deverá solicitar ao fi scal da sala sua saída e este designará um fi scal volante para 
acompanhá-lo no deslocamento, devendo o candidato manter-se em silêncio durante 
todo o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, 
ser submetido a revista por meio de detector de metais.
 10.1.  Na situação descrita no item 10, caso o candidato esteja portando qualquer tipo 
de equipamento eletrônico, será automaticamente eliminado do concurso.
 11.  As despesas decorrentes de alojamento, alimentação ou transporte para a participa-
ção nas etapas e procedimentos do Concurso Público, correrão por conta dos candida-
tos, os quais não terão direito a ressarcimento de quaisquer custos.
 VIII - DA PROVA OBJETIVA 
 1.  A Prova Objetiva está  prevista  para o dia  21 de setembro de 2014 .
 1.1.  Esta data poderá ser alterada a qualquer momento e só estará confi rmada após a 
publicação do edital de convocação no Diário Ofi cial do Município,  prevista  para o 
dia 15 de setembro de 2014.
 1.2.  Não será fornecido informações, por telefone ou pessoalmente, sobre data, local 
e horário da prova.
 2.  Os candidatos deverão acompanhar a convocação ofi cial para a Prova Objetiva, 
que será publicada no Diário Ofi cial do Município, podendo também, ser consultada 
através do endereço eletrônico www.caipimes.com.br.  
 2.1.  Os candidatos receberão como complemento, informações através do e-mail ca-
dastrado na sua fi cha de inscrição.
 2.2.  O envio do e-mail tem apenas caráter auxiliar na informação ao candidato, não 
sendo aceita a alegação do não recebimento como justifi cativa de ausência ou do com-
parecimento em data, local ou horários incorretos.
 3.  A Prova Objetiva será composta de 60 (sessenta) questões do tipo múltipla escolha, 
divididas por áreas de conhecimento e conforme conteúdo programático constante no 
Anexo V deste Edital, sendo:
 a)  10 (dez) questões sobre Língua Portuguesa;
 b)  20 (vinte) questões sobre Conhecimentos Gerais;
 c)  30 (trinta) questões sobre Conhecimentos Específi cos.
 4.  A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo que:
 a)  cada questão de Língua Portuguesa valerá 2 (dois) pontos;
 b)  cada questão de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específi cos valerá 1,6 
(um inteiro e seis décimos) pontos.
 4.1.  As questões serão compostas por quatro alternativas, sendo somente uma correta.
 5.  A Prova Objetiva terá duração prevista de 04 (quatro) horas contadas a partir de seu 
efetivo início, incluindo-se aí o tempo necessário para transcrição das respostas do 
caderno de questões para a folha ótica de respostas.
 REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
 6.  No dia da Prova Objetiva, após assinar a lista de presença na sala de prova, o can-
didato receberá do fi scal a folha de respostas.
 6.1.  O candidato deverá conferir as informações existentes na folha de respostas da 
Prova Objetiva (documento que será utilizado para a correção eletrônica e que identi-
fi ca o candidato) e assinar seu nome em local apropriado, visando ao cumprimento do 
parágrafo único do Artigo 13 da Lei Municipal nº 14.306/12.
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 6.2.  Caso o candidato identifi que erros durante a conferência das informações contidas 
na folha de respostas da Prova Objetiva, estes devem ser informados ao fi scal de sala.
 6.3.  A Prova Objetiva terá correção eletrônica, sendo obrigatória a identifi cação do 
candidato no campo específi co da folha de respostas.
 6.4.  O candidato deverá transcrever, utilizando caneta esferográfi ca transparente (acrí-
lica) de tinta preta ou azul, as respostas da Prova Objetiva para a folha de respostas, 
que será o único documento válido para a correção eletrônica.
 6.5.  O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candida-
to, que deverá proceder em conformidade com as instruções específi cas nela contidas.
 6.5.1.  Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
 6.6.  Não poderá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à 
assinatura, pois estas poderão ser identifi cadas pelas leitoras óticas, prejudicando o 
desempenho do candidato.
 6.7.  Será atribuída nota zero à questão da Prova Objetiva que não corresponder ao 
gabarito ofi cial ou que contiver mais de 01 (uma) ou nenhuma resposta assinalada, 
emenda ou rasura  .  
 7.  Por motivo de segurança, serão adotados os procedimentos a seguir:
 7.1.  Após ser identifi cado, o candidato não poderá retirar-se da sala sem autorização e 
acompanhamento da fi scalização;
 7.2.  Somente após 02 (duas) horas do início da prova, o candidato poderá entregar 
a folha de respostas e o caderno de questões para retirar-se da sala. O candidato que 
insistir em sair, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar termo de ocorrência, 
declarando sua desistência do Concurso Público, o que será lavrado pelo coordenador 
do local, passando à condição de excluído do certame; 
 7.3.  Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fi scal de sala, a 
sua folha de respostas e o caderno de questões personalizado.
 7.3.1.  A folha de respostas não poderá ser entregue em branco.
 7.4.  A Prova Objetiva estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.
caipimes.com.br, juntamente com o gabarito.
 8.  Durante a realização da Prova Objetiva, terá sua prova anulada e será, automatica-
mente, excluído do Concurso Público o candidato que:
 a)  for surpreendido comunicando-se com outro candidato durante a execução da prova;
 b)  utilizar-se de máquinas de calcular e/ou equipamento similar e/ou que se comunicar 
com outro candidato;
 c)  fi zer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer meio que não 
o permitido;
 d)  recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado para a sua 
realização;
 e)  afastar-se da sala, durante a realização da prova, sem o acompanhamento de fi scal;
 f)  ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas;
 g)  descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na folha de respostas;
 h)  utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria 
ou de terceiros.
 DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
 9.  Para o julgamento da Prova Objetiva e para fi ns de aprovação nesta etapa do certame, 
será aplicado critério de nota de corte e somente serão considerados aprovados para 
a etapa da Avaliação Psicológica, os candidatos que obedecerem ao seguinte critério: 
 9.1. Critério de aprovação na Prova Objetiva:  O candidato deverá obter a nota 
mínima exigida, que o mantenha classifi cado dentro da nota de corte, que será estabe-
lecida, conforme tabela a seguir:

TABELA II – CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO

CARGOS CONVOCAÇÃO PARA A 2ª ETAPA 
(*)

PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA I – EDUCAÇÃO INFANTIL 300 MAIORES PONTUAÇÕES
PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA II – ANOS INICIAIS 180 MAIORES PONTUAÇÕES 

PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - PORTUGUÊS 180 MAIORES PONTUAÇÕES
PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - ARTES 130 MAIORES PONTUAÇÕES

PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - EDUCAÇÃO FÍSICA 130 MAIORES PONTUAÇÕES
PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - INGLÊS 130 MAIORES PONTUAÇÕES

(*) OS CANDIDATOS QUE ALCANÇAREM AS PONTUAÇÕES INDICADAS NESTA TABELA, SO-
MENTE SERÃO APROVADOS E CONVOCADOS PARA A PRÓXIMA ETAPA CASO TENHAM OBTIDO 

ACERTO MÍNIMO DE 50% DA PROVA OBJETIVA.

 9.2.  A nota de corte da Prova Objetiva é a nota mínima exigida para cada cargo. Por-
tanto, os candidatos defi cientes somente serão considerados aprovados na Prova Obje-
tiva, se estiverem classifi cados dentro das pontuações contidas na Tabela II deste Ca-
pítulo, em igualdade de condições com os demais candidatos, assim como determina 
o Art. 41 do Decreto Federal nº 3.298/99.
 9.3.  A nota de corte da Prova Objetiva para cada um dos cargos será publicada por 
ocasião da convocação dos candidatos aprovados para a Avaliação Psicológica.
 9.4.  Todos os candidatos que estiverem empatados na nota de corte serão convocados 
para a próxima etapa do certame.
 10.  Os candidatos que não atenderem ao critério descrito no item 9 deste capítulo, 
serão considerados reprovados na Prova Objetiva e excluídos do Concurso Público, 
independentemente de sua condição de candidato com defi ciência.
 10.1.  Nenhum candidato com acerto inferior a 50% da prova será aprovado para a 
próxima etapa, sendo assim, excluído do Concurso Público.
 10.2.  Todos os candidatos que obtiverem nota inferior à nota de corte, serão considera-
dos reprovados e estarão, automaticamente, excluídos do Concurso Público.
 11.  Os gabaritos e as notas da Prova Objetiva serão publicados no Diário Ofi cial do Muni-
cípio de Campinas, conforme cronograma previsto, disponibilizado ao fi nal deste Edital.  
 12.  A relação dos candidatos habilitados para as próximas etapas (Avaliação Psicoló-
gica e Títulos), conforme critérios estabelecidos nos itens 9 e 10 deste Capítulo, será 
publicada no Diário Ofi cial do Município, em ordem decrescente de nota da Prova 
Objetiva, estando esta publicação  prevista  para o dia 30 de outubro de 2014.  
 IX - DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
 1.  Os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme itens 9 e 10 - Capítulo VIII, 
serão listados em ordem decrescente de notas da Prova Objetiva e convocados para a 
Avaliação Psicológica.
 2.  A Avaliação Psicológica está  prevista  para ser realizada no dia  9 de novembro de 2014. 
 2.1.  Esta data poderá ser alterada a qualquer momento e só estará confi rmada após a 
publicação do edital de convocação no Diário Ofi cial do Município,  prevista  para o 
dia 30 de outubro de 2014.  
 3.  Os candidatos deverão acompanhar a convocação ofi cial para a Avaliação Psicoló-
gica, que será publicada no Diário Ofi cial do Município, podendo também, ser consul-
tada no endereço eletrônico www.caipimes.com.br.
 3.1.  Os candidatos receberão, como complemento, informações através do e-mail ca-
dastrado na sua fi cha de inscrição.

 3.2.  O envio do e-mail tem apenas caráter auxiliar na informação ao candidato, não 
sendo aceita a alegação do não recebimento como justifi cativa de ausência ou do com-
parecimento em data, local ou horários incorretos.
 4.  Os testes psicológicos serão aplicados por profi ssionais credenciados da área de 
Psicologia e este credenciamento será explicitado, por ocasião da aplicação, por meio 
dos respectivos números de inscrição no Conselho Regional de Psicologia.
 5.  Esta etapa, de caráter eliminatório, tem como objetivo identifi car as características 
de personalidade e aptidões necessárias ao desempenho adequado das atividades ine-
rentes ao cargo pleiteado, constantes no Anexo I deste Edital.
 5.1.  Essa verifi cação dar-se-á por meio de instrumental competente, embasado em 
normas e procedimentos reconhecidos pela comunidade científi ca, validado em nível 
nacional e em conformidade com as normas do Conselho Federal de Psicologia.
 5.2.  O conjunto de características a serem verifi cadas na Avaliação Psicológica está 
embasado na descrição a seguir:
-  Equilíbrio Emocional:  capacidade para administrar suas emoções, evitando agir 
impulsivamente diante das situações interpessoais e de trabalho;
-  Relacionamento interpessoal:  habilidade no trato com pessoas; capacidade de perce-
ber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;
-  Trabalho em equipe:  capacidade para desenvolver trabalhos em grupo, mantendo pos-
tura participativa e colaboradora, contribuindo para atingir os resultados estabelecidos;
-  Saber lidar com conflitos:  capacidade para administrar confl itos que estejam in-
terferindo no trabalho e/ou nos relacionamentos, estabelecendo alternativas de ações 
para resolvê-los;
-  Flexibilidade:  capacidade de adaptação rápida a situações inesperadas, tendo facili-
dade de encontrar novas alternativas para resolver problemas e adversidades;
-  Responsabilidade:  compromisso em atingir o resultado das tarefas que lhe são atri-
buídas, buscando soluções, assumindo erros e demonstrando uma postura ativa na 
busca de realização de seu trabalho;
-  Saber Ouvir:  capacidade de observar e escutar com o interesse de compreender as 
necessidades das pessoas;
-  Criatividade:  capacidade de propor soluções aos problemas encontrados, sugerir 
mudanças, propor novas idéias;
-  Iniciativa:  capacidade de infl uenciar o curso dos acontecimentos, colocando-se de 
forma atuante e não passiva, diante das necessidades de tarefas ou situações, contri-
buindo com idéias e soluções, empreendendo ou sugerindo ações mesmo que não 
tenha lhe sido solicitado.
 6.  A análise a ser empreendida na Avaliação Psicológica resultará no conceito de 
APTO ou INAPTO, sendo:
 a)   apto:  o candidato apresentou, nesta etapa do certame, perfi l psicológico compatível 
com o perfi l psicológico profi ssional, descrito no presente Edital;
 b)   inapto:  o candidato não apresentou, nesta etapa do certame, perfi l psicológico com-
patível com o perfi l psicológico profi ssional, descrito no presente Edital.
 7.  Os candidatos considerados inaptos serão excluídos do Concurso Público.
 7.1 . A inaptidão nessa etapa de avaliação signifi ca apenas a não-adequação ao perfi l 
solicitado, neste momento, pela Prefeitura Municipal de Campinas, não tendo qual-
quer outra implicação para a vida pessoal e profi ssional do candidato.
 7.2.  A inaptidão, quando ocorrer, produzirá efeitos apenas para o presente Concurso 
Público.
 7.3.  Não haverá outra Avaliação Psicológica dentro do presente certame, para os can-
didatos considerados inaptos.
 7.4.  A inaptidão nessa etapa de avaliação não tem qualquer relação com a experiência 
profi ssional e/ou conhecimento técnico do candidato.
 8.  O resultado da Avaliação Psicológica será publicado no Diário Ofi cial do Município.
 8.1.  Os candidatos considerados aptos serão listados em ordem alfabética.
 8.2.  Os candidatos considerados inaptos serão listados pelo número de seu documento 
de identidade.
 X - DA PROVA DE TÍTULOS 
 1.  Serão convocados para a Prova de Títulos apenas os candidatos habilitados na Pro-
va Objetiva, de acordo com os critérios estabelecidos nos itens 9 e 10 do Capítulo VIII 
deste Edital. 
 2.  A etapa da análisedos títulos terá caráter classifi catório, com valoração máxima de 
1,5 (um inteiro e cinco décimos) pontos, em conformidade com os critérios de valores 
determinados na tabela abaixo:

TABELA III – PROVA DE TÍTULOS

DENOMINAÇÃO DOCUMENTO
Nº MÁXI-

MO DE 
TÍTULOS

PONTU-
AÇÃO 

DE CADA 
TÍTULO

CURSO CONCLUÍDO DE PÓS-
-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” 

EM NÍVEL DE MESTRADO EM 
EDUCAÇÃO

FOTOCÓPIA AUTENTICADA DO 
DIPLOMA DEVIDAMENTE REGIS-

TRADO OU DECLARAÇÃO/CERTIFI-
CADO DE CONCLUSÃO DO CURSO, 
ACOMPANHADO DO RESPECTIVO 
HISTÓRICO ESCOLAR OU ATA DE 
DEFESA DA TESE/DISSERTAÇÃO

01 0,5

CURSO CONCLUÍDO DE PÓS-
-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” 
EM NÍVEL DE DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO.
01 1,0

TOTAL 02 1,5

 3.  Somente serão pontuados os títulos que forem correlatos com a área da Educação 
e que guardem estreito vínculo de ordem programática com a natureza da atividade 
inerente ao trabalho que o candidato irá realizar.
 4.  No caso de declaração de conclusão de curso de pós-graduação (Mestrado e/ou 
Doutorado), esta deverá conter a data de conclusão do curso e a aprovação da disser-
tação e/ou defesa de tese.
 4.1.  Somente serão válidos, para efeito de contagem dos títulos de mestre e doutor, 
aqueles reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-
perior - CAPES/MEC.
 4.2.  Somente serão analisados os títulos relacionados no quadro, em fotocópia autenti-
cada que não será devolvida, mesmo após o encerramento deste certame.
 4.3.  Os certifi cados de conclusão de cursos expedidos em língua estrangeira somente se-
rão considerados quando, além de traduzidos para a Língua Portuguesa por tradutor ju-
ramentado, forem reconhecidos por universidade devidamente qualifi cada e reconhecida 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES/MEC.
 5.  Os títulos, devidamente autenticados, deverão ser acondicionados em envelope la-
crado, tamanho ofício, identifi cado por formulário, devidamente preenchido e colado 
na parte externa do envelope, cujo modelo estará disponível no endereço eletrônico 
www.caipimes.com.br.
 5.1.  O candidato deverá enviar esse envelope via SEDEX, à Universidade Municipal 
de São Caetano do Sul - aos cuidados do Setor de Concursos - Av. Goiás, 3.400 - 
Bairro Barcelona - São Caetano do Sul - SP - CEP: 09595 - 051 - REF. CAMPINAS/ 
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PROVA TÍTULOS - CONCURSO PROFESSOR, conforme cronograma previsto 
disponibilizado ao fi nal deste Edital, a ser confi rmado em publicação específi ca em 
Diário Ofi cial do Município e no endereço eletrônico www.caipimes.com.br .
 6.  Não será aceita, sob qualquer pretexto, a entrega de títulos fora do período determinado.
 6.1.  Os candidatos que não apresentarem os títulos, conforme o disposto no item 5 
deste capítulo, serão classifi cados somente pela pontuação obtida na Prova Objetiva.
 6.2.  Não serão aceitos títulos entregues fora do envelope lacrado ou encaminhados via 
fax, via postal, via correio eletrônico, ou ainda, por qualquer outro meio diferente do 
descrito no item 5.
 7.  Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no ato de 
entrega dos títulos, bem como a entrega dos títulos no período determinado para essa 
etapa, arcando o candidato com as consequências de eventuais erros.
 8.  Os certifi cados e as declarações de conclusão de cursos serão aferidos apenas quan-
do oriundos de Instituição de Ensino Superior pública ou particular devidamente reco-
nhecida pelo MEC, e observadas as normas que lhes regem a validade, entre as quais, 
se for o caso, as pertinentes ao respectivo registro.
 9.  Os documentos referentes à titulação, entregues conforme especifi cado no item 
5, serão analisados pela banca examinadora e terão publicação específi ca em Diário 
Ofi cial do Município, informando o seu deferimento ou indeferimento.
 XI - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 1.  A nota fi nal do candidato será a soma dos pontos obtidos na Prova Objetiva e na 
Prova de Títulos.
 2.  Os candidatos aprovados no Concurso Público serão classifi cados, no cargo para o 
qual concorrem, segundo a ordem decrescente da nota fi nal.
 3.  Em caso de igualdade na nota fi nal, para fi ns de classifi cação, o desempate far-se-á 
segundo os seguintes critérios:
 a)  maior idade entre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos 
(de acordo com o Artigo 27 do Estatuto do Idoso);
 b)  maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específi cos;
 c)  maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
 d)  maior pontuação nas questões de Conhecimentos Gerais;
 e)  maior pontuação na Prova de Títulos.
 4.  Caso persista algum empate, aplicar-se-ão os seguintes critérios de desempate:
 a)  maior número de fi lhos dependentes, menores de 18 (dezoito) anos ou civilmente 
incapazes ou relativamente capazes na forma do Código Civil vigente;
 b)  maior idade do candidato, entre aqueles que não estiverem enquadrados na alínea 
“a” do item 3 deste capítulo.
 4.1.  Este critério será aplicado de acordo com as informações da fi cha de inscrição.
 4.2.  No ato da posse, estas informações deverão ser comprovadas e, caso sejam consi-
deradas inverídicas, o candidato será excluído do Concurso Público, de acordo com o 
item 9 - Capítulo V deste Edital.  
 5.  A classifi cação fi nal dos candidatos habilitados no Concurso Público será publicada 
em Diário Ofi cial do Município e também estará disponível no endereço eletrônico www.
caipimes.com.br, conforme cronograma previsto, disponibilizado ao fi nal deste Edital.
 XII - DOS RECURSOS 
 1.  Será assegurado aos candidatos o direito a recursos em relação à aplicação e/ou 
resultados de todas as etapas do certame.
 2.  Os recursos e/ou solicitação de entrevista devolutiva da Avaliação Psicológica de-
verão ser interpostos no período de 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à rea-
lização e/ou divulgação de cada etapa do Concurso Público, considerando-se como 
data para início da contagem do prazo o primeiro dia útil seguinte à realização e/ou 
divulgação do resultado da referida etapa.
 3.  Para a interposição de recursos, o candidato deverá, obrigatoriamente:
 3.1.  Acessar o endereço eletrônico www.caipimes.com.br, preencher o formulário pró-
prio disponibilizado para recurso e enviá-lo via internet.
 4.  Somente serão analisados os recursos enviados, conforme o item 3 e dentro do 
prazo especifi cado no item 2 deste capítulo, expressos em termos convenientes e que 
apontarem as circunstâncias que os justifi quem.
 5.  Não serão apreciados os recursos que forem apresentados:
 5.1.  em desacordo com as especifi cações contidas neste capítulo;
 5.2.  fora do prazo estabelecido;
 5.3.  sem fundamentação lógica e consistente;
 5.4.  com argumentação idêntica a outros recursos anteriormente interpostos pelo mes-
mo candidato.
 6.  Admitir-se-á um único recurso por candidato, relativo a cada etapa do Concurso 
Público.
 7.  No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifi cações, este poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classifi cação preliminar obtida pelo candidato para uma 
nota/classifi cação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassifi cação do 
candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação, conforme itens 9 e 
10 - Capítulo VIII, deste Edital.
 8.  Não serão aceitas vistas de prova, revisão de recurso ou recurso de gabarito fi nal 
defi nitivo.
 9.  Os pontos correspondentes às questões, porventura anuladas, serão atribuídos a 
todos os candidatos presentes, concorrentes ao mesmo cargo.
 10.  Os recursos relacionados ao resultado da Prova Objetiva, Avaliação Psicológica 
e Prova de Títulos serão respondidos pela banca examinadora, que encaminhará, ao 
candidato, a resposta por escrito.
 11.  A banca examinadora da CAIP/USCS é a únicainstância para recursos referentes 
à Prova Objetiva, Avaliação Psicológica e Prova de Títulos, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não serão aceitos recursos de suas decisões.  
 XIII - DO PREENCHIMENTO DE VAGAS 
 1.  Após a homologação do Concurso Público, os candidatos habilitados poderão ser 
convocados a qualquer momento, durante o prazo de validade do Concurso Público, 
de acordo com exclusiva necessidade da Prefeitura Municipal de Campinas.
 2.  O candidato habilitado, obedecendo à estrita ordem de classifi cação, será convoca-
do para reunião de preenchimento de vagas, através de publicação específi ca no Diário 
Ofi cial do Município de Campinas, na forma da legislação municipal, determinando 
local, data e hora para sua apresentação.
 3.  O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação, sen-
do sua responsabilidade acompanhar,durante toda a validade do certame, o Diário Ofi -
cial do Município de Campinas, que é acessado pela internet, no endereço eletrônico 
www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.
 4.  O candidato classifi cado ou seu procurador, devidamente documentado, deverá se apre-
sentar no dia, local e horário determinados no Diário Ofi cial do Município, segundo a 
listagem de classifi cação previamente publicada, para reunião de preenchimento de vagas.
 4.1.  O candidato que não comparecer no dia e horário agendado ou, ainda, não optar 
por uma das vagas oferecidas, por ocasião da reunião de preenchimento de vagas, 
estará, automaticamente, excluído do Concurso Público, não havendo possibilidade 

de reconvocação neste certame.
 5.  Informações atualizadas referentes a salário, benefícios, local e horário de trabalho, 
entre outras, somente serão fornecidas ao candidato convocado no momento da reu-
nião de preenchimento de vagas.
 5.1.  Nenhum candidato receberá estas informações antecipadamente, por telefone, e-
-mail, ofício, ou qualquer outro meio, seja qual for o motivo alegado.
 XIV - DO EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL 
 1.  Após a homologação do Concurso Público e da reunião de preenchimento de vagas, 
o candidato será submetido a exame de saúde admissional, de caráter eliminatório, no 
qual será avaliada sua capacidade laborativa para o cargo a que se propõe.
 2.  Os exames serão realizados sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Re-
cursos Humanos - Coordenadoria Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho, ou por 
empresa contratada para este fi m, com critérios estabelecidos pelo Departamento de 
Promoção à Saúde do Servidor, consistindo de:
 a)   exame clínico geral:  frequência cardíaca, frequência respiratória, pulsos periféri-
cos, pressão arterial, presença de cianose (central ou periférica), presença de palidez 
cutâneo-mucosa (anemias), icterícias. Serão realizadas inspeções geral e específi ca, 
sendo avaliados os sistemas: vascular, osteo-muscular, cardio-respiratório, digestivo, 
pele e anexos, genito-urinário, neurológico, endócrino e cabeça/pescoço;
 b)   exame fonoaudiológico  para avaliação de voz.
 3.  A critério do médico de Saúde Ocupacional do Departamento de Promoção à Saú-
de do Servidor, o candidato poderá ser submetido a exames complementares e/ou 
avaliações especializadas, sempre nos órgãos de saúde do município de Campinas, 
ou clínicas indicadas pela Instituição, não sendo, nestes casos, emitido parecer de 
avaliação de imediato.
 4.  Para os fi ns a que se destina, só terá validade o Exame Médico Pré-Admissional 
executado pelos profi ssionais e nos locais indicados ao candidato.
 4.1  Não será aceita nenhuma avaliação que não as solicitadas pelo Departamento de 
Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos Humanos.
 5.  O candidato deverá comparecer para o Exame Médico Pré-Admissional na data, 
horário e local determinados pelo Departamento de Promoção à Saúde do Servidor.
 6.  O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) será emitido com a conclusão de apto ou 
inapto para o cargo pretendido.
 7.  Serão considerados inaptos os candidatos que apresentarem alterações clínicas in-
compatíveis com o cargo pleiteado e/ou apresentar psicopatologias graves e/ou qual-
quer patologia vocal, ou patologias osteomusculares, ou quaisquer outras patologias 
gerais que impeçam o exercício da função, seja parcialmente ou integralmente e que 
possam ser agravadas pelo exercício da mesma.
 8.  O candidato participante do Concurso Público, inscrito e confi rmado como candi-
dato com defi ciência pela Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, 
será submetido a Exame Médico Pré-Admissional, observando-se a natureza das atri-
buições do cargo, as condições de acessibilidade ao ambiente de trabalho, assim como 
a eventual necessidade da utilização de equipamentos ou acessos.
 9.  Será considerado excluído do Concurso Público o candidato que:
 a)  for considerado inapto no Exame Médico Pré-Admissional;
 b)  não se apresentar ao Exame Médico Pré-Admissional no local e horário estabelecidos;
 c)  não der continuidade à avaliação, em caso de retorno solicitado;
 d)  não apresentar, no retorno previamente agendado, os exames complementares so-
licitados.
 XV - DA NOMEAÇÃO E POSSE 
 1.  A aprovação e classifi cação fi nal no Concurso Público não asseguram ao candidato 
o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de ser nele nome-
ado, fi cando a concretização deste ato condicionada à oportunidade e à conveniência 
da Administração. 
 1.1.  A Prefeitura Municipal de Campinas reserva-se ao direito de proceder à convo-
cação e à nomeação, em número que atenda ao seu interesse e às suas necessidades, 
durante toda a validade do certame.
 2.  Após a reunião de preenchimento de vagas e a realização do Exame Médico Ad-
missional, o candidato deverá acompanhar a publicação de sua nomeação no Diário 
Ofi cial do Município de Campinas, que poderá ser acessado pela internet, no endereço 
eletrônico: www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.
 3.  De acordo com o Art. 29º da Lei Municipal nº 1.399/55, o candidato deverá tomar 
posse no prazo  máximo  de 15 (quinze) dias a partir da publicação de sua nomeação 
no Diário Ofi cial do Município.
 3.1.  Será excluído do Concurso Público o candidato que não aceitar as condições 
estabelecidas para o exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Campinas e/ou 
recusar a nomeação ou, consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou de entrar em 
exercício nos prazos estabelecidos pela legislação municipal vigente.
 3.2.  O não cumprimento dos prazos legais para posse e efetivo exercício implicará a 
perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público.
 4.  Para efeitos de comprovação da documentação exigida, somente serão válidos:
 a)  Diploma registrado no órgão competente (Ministério da Educação e Cultura - 
MEC) + Histórico Escolar; OU
 b)  Certifi cado de conclusão de Curso com a descrição das Habilitações + Histórico 
Escolar + protocolo de requerimento do diploma para o candidato recém formado.
 5.  No momento da posse, o candidato deverá assinar uma declaração de acúmulos de 
cargos, funções e/ou empregos públicos remunerados.
 5.1.  Os candidatos que possuírem acúmulo legal de atividades, em cargos e/ou empre-
gos públicos, deverão declarar o  acúmulo e a jornada de trabalho semanal, tendo como 
somatória a carga horária máxima de 64 (sessenta e quatro) horas semanais.
 5.2.  Em caso de jornada superior a 64 (sessenta e quatro) horas e/ou concomitância de 
horário, o candidato deverá optar por um dos cargos e/ou empregos públicos.
 6.  Em cumprimento ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal o candidato não 
poderá perceber remuneração superior ao subsídio mensal do Prefeito Municipal. 
 XVI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 1.  O resultado fi nal do Concurso Público será publicado no Diário Ofi cial do Município 
de Campinas e também divulgado através do endereço eletrônico www.caipimes.com.br. 
 2.  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retifi cações, enquanto 
não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será 
mencionada em Edital ou Comunicado a ser publicado no Diário Ofi cial do Município.
 3. Até a homologação  do Concurso Público, todas as convocações, comunicados 
e resultados ofi ciais, referentes à sua realização, serão publicados no Diário Ofi cial 
do Município de Campinas e divulgados nos endereços eletrônicos www.campinas.
sp.gov.br/diario-ofi cial e www.caipimes.com.br, não se aceitando justifi cativa para o 
desconhecimento das informações e/ou dos prazos neles assinalados. 
 3.1.  Após a homologação,  as convocações, comunicados e resultados ofi ciais do Con-
curso Público serão publicados no Diário Ofi cial do Município de Campinas, que é 
acessado pela internet, no endereço eletrônico www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial, 
durante toda a validade do certame.
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 3.2.  É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações 
referentes ao Edital deste Concurso Público, durante todo o período de sua validade, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
 4.  A Prefeitura Municipal de Campinas e a CAIP/USCS não se responsabilizam por 
eventuais problemas de comunicação e prejuízos ao candidato decorrentes de e-mail 
não informado, e-mail incorreto ou não atualizado.
 5 . Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Concurso Público, e não se 
caracterizando óbice administrativo ou legal, é facultada a incineração das provas e 
demais registros escritos, mantendo-se, entretanto, pelo período de validade do Con-
curso, os registros eletrônicos a ele referentes. 
 6 . A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a 
admissão do candidato, em todos os atos relacionados ao Concurso Público, quando 
constatada a omissão, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a fi na-
lidade de prejudicar direito ou criar obrigação. 
 6.1 . Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas neste Capítulo, o candidato 
estará sujeito a responder por Falsidade Ideológica de acordo com o artigo 299 do 
Código Penal. 
 7.  As despesas relativas à participação do candidato neste Concurso Público e à sua 
apresentação para os procedimentos posteriores à homologação do certame, correrão 
às expensas do próprio candidato. 
 8.  Prescreverá em um ano, a contar da data em que for publicada a homologação do 
resultado fi nal, o direito de ação contra quaisquer atos relativos a este Concurso. 
 9 . Os questionamentos relativos a casos omissos e/ou duvidosos serão julgados pela 
Comissão de Concurso da Prefeitura Municipal de Campinas, conjuntamente com a 
CAIP/USCS. 
 10.  As etapas do Concurso encontram-se relacionadas no Cronograma Previsto e po-
derão ter suas respectivas datas alteradas pela Comissão do Concurso e/ou pela CAIP/
USCS, obedecido o que dispõe este Edital. 
 11 . A Prefeitura Municipal de Campinas não emitirá Declaração de Aprovação no 
Concurso Público, pois a própria publicação no Diário Ofi cial do Município de Cam-
pinas, é documento hábil para fi ns de comprovação da seleção e classifi cação.
 12.  Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como 
referência o horário ofi cial de Brasília. 
 13.  O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, contado 
a partir da publicação de sua homologação, em Diário Ofi cial do Município, podendo 
ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Campinas, 1º de agosto de 2014
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 Secretário Municipal de Recursos Humanos 
CRONOGRAMA PREVISTO - PROFESSOR (EDITAL 05/2014)

EVENTO DATAS 
PREVISTAS

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 04, 05 E 06/08
RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES VIA INTERNET 04/08 A 28/08

RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS ISENTOS (VIA INTERNET) 04 A 11/08
ENVIO DE SEDEX COM OS COMPROVANTES DE DOAÇÃO DE SANGUE ATÉ 12/08/2014

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DA RELAÇÃO DE 
INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS DE ISENTOS 22/08/14

PERÍODO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS QUE 
TIVERAM SEUS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO INDEFERIDOS ATÉ 29/08/2014

DATA LIMITE PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 29/08/14
PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DA CONVOCAÇÃO 

PARA A PROVA OBJETIVA 15/09/14

PROVA OBJETIVA 21/SET/14
DIVULGAÇÃO DAS PROVAS NO SITE DA EMPRESA 23/09/14

PUBLICAÇÃO DOS GABARITOS NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM) 23/09/14
PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DAS RESPOSTAS AOS 

RECURSOS DE APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DOS GABARITOS + GABARITO 
RETIFICADO (SE HOUVER) + NOTAS EM ORDEM ALFABÉTICA

15/10/2014

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DO RESULTADO DOS 
RECURSOS DE NOTAS + NOTA DE CORTE POR CARGO + CONVOCAÇÃO PARA A 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PROVA DE TÍTULOS
30/10/2014

PROVA DE TÍTULOS: PERÍODO PARA ENVIO DOS TÍTULOS POR SEDEX 30/10 A 03/11
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 9/NOV/14

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DAS RESPOSTAS AOS 
RECURSOS DE APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA + RESULTADO DA  

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA + RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS
24/11/2014

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DAS RESPOSTAS AOS 
RECURSOS RECEBIDOS SOBRE A RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS E RESUL-

TADO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA + CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR
3/12/2014

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DAS RESPOSTAS AOS 
RECURSOS CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR + CLASSIFICAÇÃO FINAL 10/12/2014

HOMOLOGAÇÃO 11/DEZ/14
OBSERVAÇÃO: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA SÃO PREVISTAS E PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES 

A QUALQUER MOMENTO. SOMENTE SERÃO CONFIRMADAS APÓS PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

CONCURSO PÚBLICO - PROFESSORES
EDITAL Nº 05/2014

ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DO CARGO
 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - EDUCAÇÃO INFANTIL:  Atuar 
como docente na Educação Infantil, atendendo às atribuições previstas na legislação 
educacional vigente. Participar, elaborar, sistematizar, implementar, executar e avaliar 
os conteúdos registrados no Projeto Pedagógico, com base nas Diretrizes Educacio-
nais da Secretaria Municipal de Educação; avaliar e reorganizar periodicamente o tra-
balho pedagógico, para o cumprimento dos objetivos documentados; planejar e avaliar 
as atividades pedagógicas, em consonância com os cuidados devidos ao educando, 
tendo em vista a autonomia e a formação integral discente; utilizar metodologias que 
garantam resultados efi cazes de ensino e de aprendizagem aos alunos, estabelecendo 
estratégias de atendimento diferenciado, quando necessário; elaborar, utilizar e adap-
tar recursos pedagógicos e materiais específi cos para todos os educandos de sua área 
de atuação, socializando estes instrumentos para uso dos demais profi ssionais da uni-
dade educacional; participar dos programas de formação continuada, propostos pela 
Secretaria Municipal de Educação; planejar, implementar e participar das atividades 
de articulação da escola com as famílias e comunidade; participar efetivamente da 
avaliação institucional proposta no Projeto Pedagógico da unidade educacional, com o 
objetivo de reavaliar e replanejar o seu trabalho a partir dos resultados obtidos. Execu-
tar atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 

associadas à sua área de atuação, obedecendo à regulamentação da LDB, bem como 
normas e resoluções vigentes na Secretaria Municipal da Educação.

 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - ANOS INICIAIS:  Atuar nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental regular, atendendo às atribuições previstas na legis-
lação educacional vigente. Participar, elaborar, sistematizar, implementar, executar e 
avaliar os conteúdos registrados no Projeto Pedagógico, com base nas Diretrizes Edu-
cacionais da Secretaria Municipal de Educação; avaliar e reorganizar periodicamente 
o trabalho pedagógico, para o cumprimento dos objetivos documentados; planejar e 
avaliar as atividades pedagógicas, em consonância com os cuidados devidos ao edu-
cando, tendo em vista a autonomia e a formação integral discente; utilizar metodolo-
gias que garantam resultados efi cazes de ensino e de aprendizagem aos alunos, estabe-
lecendo estratégias de atendimento diferenciado, quando necessário; elaborar, utilizar 
e adaptar recursos pedagógicos e materiais específi cos para todos os educandos de sua 
área de atuação, socializando estes instrumentos para uso dos demais profi ssionais 
da unidade educacional; participar dos programas de formação continuada, propostos 
pela Secretaria Municipal de Educação; planejar, implementar e participar das ativida-
des de articulação da escola com as famílias e comunidade; participar efetivamente da 
avaliação institucional proposta no Projeto Pedagógico da unidade educacional, com o 
objetivo de reavaliar e replanejar o seu trabalho a partir dos resultados obtidos. Execu-
tar atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua área de atuação, obedecendo à regulamentação da LDB, bem como 
normas e resoluções vigentes na Secretaria Municipal da Educação.

 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - PORTUGUÊS:  Atuar em disciplinas 
específi cas dos anos fi nais do Ensino Fundamental regular e da Educação de Jovens e 
Adultos; atendendo às atribuições previstas na legislação educacional vigente. Parti-
cipar, elaborar, sistematizar, implementar, executar e avaliar os conteúdos registrados 
no Projeto Pedagógico, com base nas Diretrizes Educacionais da Secretaria Municipal 
de Educação; avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico, para o cum-
primento dos objetivos documentados; corresponsabilizar-se pelo desenvolvimento da 
competência leitora do aluno: leitura e sua compreensão; planejar e avaliar as atividades 
pedagógicas, em consonância com os cuidados devidos ao educando, tendo em vista a 
autonomia e a formação integral discente; utilizar metodologias que garantam resultados 
efi cazes de ensino e de aprendizagem dos alunos, estabelecendo estratégias de atendi-
mento diferenciado, quando necessário; elaborar, utilizar e adaptar recursos pedagógicos 
e materiais específi cos para todos os educandos de sua área de atuação, socializando 
estes instrumentos para uso dos demais profi ssionais da unidade educacional; participar 
dos programas de formação continuada, propostos pela Secretaria Municipal de Educa-
ção; planejar, implementar e participar das atividades de articulação da escola com as 
famílias e comunidade; participar efetivamente da avaliação institucional proposta no 
Projeto Pedagógico da unidade educacional; participar e acompanhar os processos de 
avaliação externa, com o objetivo de reavaliar e replanejar o seu trabalho a partir dos 
resultados obtidos. Executar atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade, associadas à sua área de atuação, obedecendo à regulamentação 
da LDB, bem como normas e resoluções vigentes na Secretaria Municipal da Educação.

 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (ARTES, EDUCAÇÃO FÍSICA E 
INGLÊS):  Atuar em disciplinas específi cas dos anos fi nais do Ensino Fundamental 
regular e da Educação de Jovens e Adultos; atuar em disciplinas de Educação Física, 
Artes, Inglês nos anos iniciais e fi nais do Ensino Fundamental, atendendo às atri-
buições previstas na legislação educacional vigente. Participar, elaborar, sistematizar, 
implementar, executar e avaliar os conteúdos registrados no Projeto Pedagógico, com 
base nas Diretrizes Educacionais da Secretaria Municipal de Educação; avaliar e re-
organizar periodicamente o trabalho pedagógico, para o cumprimento dos objetivos 
documentados; corresponsabilizar-se pelo desenvolvimento da competência leitora do 
aluno: leitura e sua compreensão; planejar e avaliar as atividades pedagógicas, em 
consonância com os cuidados devidos ao educando, tendo em vista a autonomia e a 
formação integral discente; utilizar metodologias que garantam resultados efi cazes 
de ensino e de aprendizagem dos alunos, estabelecendo estratégias de atendimento 
diferenciado, quando necessário; elaborar, utilizar e adaptar recursos pedagógicos e 
materiais específi cos para todos os educandos de sua área de atuação, socializando 
estes instrumentos para uso dos demais profi ssionais da unidade educacional; partici-
par dos programas de formação continuada, propostos pela Secretaria Municipal de 
Educação; planejar, implementar e participar das atividades de articulação da esco-
la com as famílias e comunidade; participar efetivamente da avaliação institucional 
proposta no Projeto Pedagógico da unidade educacional; participar e acompanhar os 
processos de avaliação externa, com o objetivo de reavaliar e replanejar o seu trabalho 
a partir dos resultados obtidos. Executar atividades correlatas e outras tarefas de mes-
ma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua área de atuação, obedecendo 
à regulamentação da LDB, bem como normas e resoluções vigentes na Secretaria 
Municipal da Educação.

CONCURSO PÚBLICO - PROFESSORES
EDITAL Nº 05/2014

ANEXO II - DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS NO ATO DA POSSE
Todos os candidatos deverão apresentar, no ato da posse, os documentos relacionados 
na listagem geral e os documentos específi cos de cada cargo, sendo:
 LISTA GERAL (obrigatória para todos os cargos) 
- 01 foto 3x4 recente;
- Certidão de Nascimento (quando for solteiro);
- Certidão de Casamento;
- Certidão de Óbito (viúvo);
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Comprovante de endereço com o CEP;
- Título de Eleitor com a Certidão de quitação eleitoral emitida pelo endereço eletrô-
nico do Tribunal Regional Eleitoral;
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- Carteira de Identidade (R.G.);
- Cadastro Pessoa Física (C.P.F.);
- Certifi cado de Reservista ou Carta Patente (para o sexo masculino);
- Comprovante de PIS ou PASEP;
- Carteira de vacinação dos fi lhos menores de 18 (dezoito) anos;
- Atestado de Antecedentes Criminais expedido pela Polícia Federal;
- Atestado de Antecedentes Criminais expedido pela Polícia Estadual dos locais em 
que tenha residido o candidato nos últimos 05 (cinco) anos; 
- Certidão de Distribuição dos Foros Cíveis, Fiscais, Criminais da Justiça Federal e 
Estadual dos locais em que tenha residido o candidato nos últimos 05 (cinco) anos.
 LISTA ESPECÍFICA PARA CADA CARGO:  A relação de documentos específi cos 
a serem exigidos para cada cargo, no ato da posse, será entregue por ocasião da reu-
nião de preenchimento de vagas, após a homologação do Concurso Público.
 OBSERVAÇÕES:   
 a)  Os atestados apresentados deverão estar dentro do período de validade.
 b)  Os candidatos aos cargos de PEB I e PEB II deverão observar as informações 
constantes no verso de seu diploma de graduação, a fi m de verifi car se atendem aos 
pré-requisitos estabelecidos na Tabela I, do Capítulo II deste Edital.
 c)  Além dos documentos listados acima, a Prefeitura Municipal de Campinas poderá 
(à época da posse) em razão da regulamentação municipal, solicitar outros documen-
tos, sendo revogada a nomeação do candidato que não os apresentar.

CONCURSO PÚBLICO - PROFESSORES
 EDITAL Nº 05/2014 

ANEXO III - FORMULÁRIO PARA DOADORES DE SANGUE

NOME: _________________________________________________________ 

Nº INSCRIÇÃO: ________________ CARGO: ____________________________ 

RG: _________________________ CPF: _______________________________ 

Solicito isenção do pagamento da taxa de inscrição referente ao Concurso Público de PROFESSORES – Edital 
05/2014, da Prefeitura Municipal de Campinas, conforme Capítulo V - Das Inscrições. 

Envio anexo a este formulário os seguintes documentos: 
01 cópia, autenticada de cada um dos comprovantes de doação de sangue, realizados no período de 11 de 
fevereiro de 2013  a  11 de agosto de 2014, conforme abaixo:

Data do comprovante 1: ______/______/______ 

Data do comprovante 2: ______/______/______ 

Data do comprovante 3: ______/______/______ 

Atesto serem verídicas as informações e documentos anexos a este formulário e tenho ciência de que, caso seja 
indeferida esta solicitação, deverei efetuar o pagamento da taxa de inscrição, conforme descrito no Capítulo V - 
item 15. 

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO EM CASO DE INDEFERIMENTO DO 
PEDIDO DE ISENÇÃO: 

29  de  agosto de 2014 

Data: ______/______/______ 

Assinatura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

CONCURSO PÚBLICO – PROFESSORES – EDITAL 05/2014

REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
NA CONDIÇÃO DE DOADOR DE SANGUE 

CONCURSO PÚBLICO - PROFESSORES
 EDITAL Nº 05/2014 

ANEXO IV - REQUERIMENTO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

CONCURSO PÚBLICO – PROFESSORES 

EDITAL Nº 05/2014

Nome do Candidato: ___________________________________________________________ 

Número de Inscrição:______________    Documento de Identidade:_____________________ 

Cargo: ______________________________________________________________________ 

REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL 

Assinale com X  no quadrado correspondente caso necessite, ou não, de prova especial 

Sim   (     )              Não   (     ) 

Escreva a seguir o tipo de prova especial necessária: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Data:  ______/______/ 2014. 

Assinatura:_____________________________________________________ 

CONCURSO PÚBLICO - PROFESSORES
 EDITAL Nº 05/2014 

ANEXO V - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSORES

LÍNGUA PORTU-
GUESA

INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO. INTERTEXTUALIDADE. OR-
TOGRAFIA OFICIAL. PONTUAÇÃO E ACENTUAÇÃO GRÁFICA. CLASSES 

DE PALAVRAS: SUBSTANTIVO, ADJETIVO, NUMERAL, PRONOME, VERBO, 
ADVÉRBIO, PREPOSIÇÃO E CONJUNÇÃO: EMPREGO E SENTIDO QUE IMPRI-
MEM ÀS RELAÇÕES QUE ESTABELECEM. VOZES VERBAIS: ATIVA E PASSIVA. 
COLOCAÇÃO PRONOMINAL. CONCORDÂNCIA VERBAL E NOMINAL. REGÊN-
CIA VERBAL E NOMINAL. CRASE. SINÔNIMOS, ANTÔNIMOS E PARÔNIMOS. 

SENTIDO PRÓPRIO E FIGURADO DAS PALAVRAS.

CONHECIMEN-
TOS GERAIS

ÁREA PEDAGÓGICA GERAL:
PRINCÍPIOS DA PRÁTICA DOCENTE E DISCENTE: SOCIOLÓGICOS, FILOSÓFI-

COS, ANTROPOLÓGICOS, ÉTICOS E ESTÉTICOS.
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: ESCOLA, ESTADO E SOCIEDADE: 
POLÍTICA EDUCACIONAL; ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO.

CURRÍCULO: CICLOS DE APRENDIZAGEM; CURRÍCULO E OS DIREITOS DOS 
EDUCANDOS E DOS EDUCADORES; CONHECIMENTO E CULTURA; CURRÍ-

CULO E AVALIAÇÃO; CURRÍCULO E PROJETO PEDAGÓGICO; CURRÍCULO E 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS.

GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA. PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO.
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM.
EDUCAÇÃO E CIDADANIA.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.
DIVERSIDADE E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS.

ESCOLA PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL.
AS DIMENSÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO.

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL FEDERAL:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EMENDAS.

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E SUAS ALTERA-
ÇÕES (LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996).

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO 
DE 1990).

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO DAS RELA-
ÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-

-BRASILEIRA E AFRICANA. 
POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDU-
CAÇÃO INCLUSIVA (HTTP://PORTAL.MEC.GOV.BR/SEESP/ARQUIVOS/PDF/

POLITICA.PDF)
REVISTA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, V. 4, N. 1, JAN./JUN. 2007A (DISPONÍVEL 

EM HTTP://PORTAL.MEC.GOV.BR/SEESP/ARQUIVOS/PDF/REV4WEB.PDF). 

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL: 
LEI MUNICIPAL Nº 6.662/91 DE 10/10/1991, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 

CONSELHO DE ESCOLA NAS UNIDADES EDUCACIONAIS.
LEI MUNICIPAL Nº 8.869 DE 24/06/1996, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, 

A COMPOSIÇÃO, AS ATRIBUIÇÕES E O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

RESOLUÇÃO SME Nº 05/2008 – ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA A IMPLE-
MENTAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO INTERNA DAS UNIDADES MUNI-
CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E PARA A CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO 
PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (DISPONÍVEL NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

DE 07/05/2008).

DEMAIS CONHECIMENTOS
MATÉRIAS RELACIONADAS À EDUCAÇÃO E CULTURA GERAL: FATOS POLÍTI-

COS, ECONÔMICOS E SOCIAIS OCORRIDOS NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES 
E DIVULGADOS NA IMPRENSA LOCAL E NACIONAL, CONTADOS ATÉ A DATA 
DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DESTE CONCURSO PÚBLICO. ES-
TATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DE CAMPINAS - LEI MUNICIPAL Nº 1.399/55 

(ARTIGO 15 E ARTIGOS 182 A 204). DECRETO MUNICIPAL Nº 15.514/06, QUE 
DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO PROBATÓRIA DO SERVIDOR. 
MANUAL DE ÉTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - PÁGINAS 

4 A 27.

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS     
 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - EDUCAÇÃO INFANTIL 
Concepções: de educação, de Educação Infantil, de infância e de criança.Leitura e 
escrita na Educação Infantil. Plano de Ação Pedagógica Docente para a Educação In-
fantil. Corporeidade: o corpo criança criador de culturas e conhecimentos. Os proces-
sos de criação no brincar - a constituição do brinquedo. A exploração e a construção 
estética das crianças. Os processos de relação com obras de arte e das criações e auto-
ria das crianças, junto às várias formas de expressão artística existentes: artes visuais, 
plásticas, literatura, música, dança, teatro, cinema. A prática docente: profi ssional, 
estética, ética, social, humana e dialógica com o outro. História da Educação Infantil 
no Brasil Educar-cuidar os corpos infantis. Composição de tempos e espaços na Edu-
cação Infantil. O conhecimento matemático na educação de crianças e suas relações 
junto às experiências cotidianas. Ciências naturais e suas relações com o ambiente, o 
corpo e o desenvolvimento humano na Educação Infantil. A Pesquisa e a exploração 
de novas descobertas na Ed. Infantil. Filosofi a na educação de crianças. Avaliação e 
registro do processo educacional na Educação Infantil. Formação continuada de pro-
fessores e suas relações com o professor pesquisador. Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil. Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação 
Infantil - Município de Campinas.  

 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - ANOS INICIAIS 
As refl exões sobre a prática pedagógica nas diversas áreas de ensino. Plano de Ação 
Pedagógica Docente para o Ensino Fundamental - Anos Iniciais. A criança: o desenvol-
vimento da identidade e da autonomia; os jogos e as brincadeiras no desenvolvimento 
da imaginação e da criatividade. Prática de linguagem oral, leitura, e produção de tex-
to. Alfabetização e letramento: diferenças conceituais; psicogênese da língua escrita; a 
mediação do professor no processo de construção da escrita. O processo de construção 
de conhecimento e de ensino e aprendizagem nas áreas de ciências, geografi a, história, 
língua portuguesa e matemática, nas práticas escolares e nas relações com o cotidiano. 
Eixos norteadores e suas relações de transversalidade e interdisciplinaridade com as 
diversas áreas de conhecimento .A instituição e o projeto educativo. Organização do es-
paço e do tempo - o ambiente alfabetizador. Concepções de texto, de avaliação e registro 
do desempenho do aluno. Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. 
Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o Ensino Fundamental Anos Iniciais: 
um processo contínuo de refl exão e ação - Município de Campinas. 
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 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - PORTUGUÊS 
Plano de ação pedagógica docente para o ensino da Língua Portuguesa. Linguagem, 
interlocução e dialogismo: língua e linguagem. O preconceito linguístico. Discurso e 
texto: texto e elementos constitutivos do contexto de produção. Gêneros do discurso: 
estrutura, sequências discursivas, marcas lingüísticas. Práticas de leitura e produção 
de texto. O texto como unidade de sentido: mecanismos de coesão e fatores de coe-
rência. 
Texto e leitor: procedimentos de leitura. Tipos de atividades de escrita (transcrição, 
reprodução, paráfrase, resumo, decalque, criação). A formação de leitores e produ-
tores de texto. Sequências didáticas para o ensino de gêneros textuais. Experiências 
estéticas com o texto literário. Eixos norteadores de Língua Portuguesa e suas relações 
de transversalidade e interdisciplinaridade com as outras áreas de conhecimento. Dife-
renças entre padrões do oral e do escrito; norma culta. Procedimentos de refacção do 
texto (substituição, acréscimo, eliminação, permutação). A leitura do mundo virtual; 
a palavra (re) escrita e (re) lida na Internet. Análise e refl exão sobre o uso da língua: o 
papel da Gramática. Processos sintáticos: coordenação e subordinação. Tipos de frase. 
Recursos Estilísticos. Verbos: tempos e aspectos. Concordância Verbal e Nominal. 
Emprego dos pronomes, adjuntos adnominais e adverbiais. Crase, Pontuação, estudos 
linguísticos, semânticos e morfossintáticos da Língua Portuguesa. Concepções de tex-
to, de avaliação e registro do desempenho do aluno. A Educação e suas relações com 
o mundo do trabalho. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental para 
o ensino de Língua Portuguesa. Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o 
Ensino Fundamental - Anos Iniciais: Um processo contínuo de refl exão e ação - Mu-
nicípio de Campinas. Diretrizes curriculares da Educação Básica para a Educação de 
Jovens e Adultos - Anos Finais: Um processo contínuo de refl exão e ação - Município 
de Campinas. Quadros de Suporte Pedagógicos das Diretrizes Curriculares do Ensino 
Fundamental: Subsídios à prática Educativa Anos Finais, Língua Portuguesa - Municí-
pio de Campinas. Resolução CNE/CEB 1/2000 - Estabelece as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos. Parecer MEC/CEB 11/2000 - Diretri-
zes da Educação de Jovens e Adultos. 

 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - ARTES 
Plano de ação pedagógica docente para o ensino da arte. Concepções de arte: ênfase 
nas diferenças entre arte como contemplação e arte como conhecimento. Concepções 
de arte e educação: experiências estéticas transformadoras. Relações com obras de 
arte populares e eruditas, contemplando as diversas formas de expressão artística exis-
tentes. O processo de construção de conhecimento e de ensino e aprendizagem na área 
de Arte, nas práticas escolares e nas relações com o cotidiano. Conhecimentos gerais 
sobre linguagens visuais, plásticas, musicais, corporais, literárias, cênicas e cinemato-
gráfi cas. Processos de criação em arte: relações com a autoria do discente às formas de 
elaboração artística. Arte, educação e formação de professores: o papel do professor 
na mediação da racionalidade estética. Eixos norteadores da Arte e suas relações de 
transversalidade e interdisciplinaridade com outras áreas de conhecimento. A Leitu-
ra, a contextualização e a produção como construção de conhecimento e de ensino e 
aprendizagem da arte. Valor da experiência, do dialogo, do pensar, da sensibilidade, 
da pesquisa, da imaginação da experimentação e da criação. Princípios e fundamentos 
da Cultura Corporal do Movimento. Relação entre arte, tempos e espaços na educação 
de crianças, jovens e adultos. Concepções de texto, de avaliação e registro do desem-
penho do aluno. A Educação e suas relações com o mundo do trabalho. Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental para o ensino de Arte. Diretrizes Cur-
riculares da Educação Básica para o Ensino Fundamental - Anos Iniciais: Um proces-
so contínuo de refl exão e ação - Município de Campinas. Diretrizes Curriculares da 
Educação Básica para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos - Anos 
Finais: Um processo contínuo de refl exão e ação - Município de Campinas. Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica para a Educação de Jovens e Adultos Anos Finais: 
Um processo contínuo de refl exão e ação - Município de Campinas. Resolução CNE/
CEB 1/2000 - Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação e Jo-
vens e Adultos. Parecer MEC/CEB 11/2000 - O presente parecer se ocupa das Diretri-
zes da Educação de Jovens e Adultos. 

 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - EDUCAÇÃO FÍSICA 
O processo de construção do conhecimento e de ensino e aprendizagem na área de 
Educação Física, nas práticas escolares e nas relações com o cotidiano. O corpo e 
o movimento humano nas diferentes formas e modalidades do exercício físico, da 
ginástica, do jogo, do esporte, da dança e da luta. Jogos Cooperativos - uma pedago-
gia para o esporte: origem, evolução, primeiros movimentos, história no mundo e no 
Brasil, conceito, características, visão e princípios sócio-educativos da cooperação. 
Princípios e fundamentos da atividade física: individualidade biológica, da sobrecarga 
crescente, da especifi cidade, da continuidade, da reversibilidade. Ludicidade: o jogo 
e a brincadeira no contexto escolar. Atividade Motora Adaptada no processo de cons-
trução do conhecimento e de ensino aprendizagem na área de Educação Física. Vida 
saudável: a questão da saúde e sua relação com a qualidade de vida. Eixos norteadores 
de Educação Física e suas relações de transversalidade e interdisciplinaridade com 
outras áreas de conhecimento. Pedagogia do esporte, o pedagogo do esporte, cons-
ciência da cooperação no esporte, ensinagem cooperativa do esporte, categorias dos 
jogos cooperativos. A Educação Física no projeto político pedagógico: contexto do 
componente curricular, a Educação Física enquanto linguagem. O esporte na escola. 
A sociabilização do jogo e do desporto, aprendizagem social no ensino dos desportos 
nas escolas, jogo ou esporte, metodologia do ensino dos jogos esportivos. Conteúdos 
de orientação didático-pedagógica em Educação Física: habilidades motoras e desen-
volvimento, atividade e aptidão física, saúde e qualidade de vida, o desenvolvimento 
dos conteúdos. Concepções de texto, de avaliação e registro do desempenho do aluno. 
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental para o ensino de Educação 
Físca. Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o Ensino Fundamental - Anos 
Iniciais: Um processo contínuo de refl exão e ação - Município de Campinas. Dire-
trizes Curriculares da Educação Básica para o Ensino Fundamental e Educação de 
Jovens e Adultos - Anos Finais: Um processo contínuo de refl exão e ação - Município 
de Campinas.Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação de Jovens 
e Adultos Anos Finais: Um processo contínuo de refl exão e ação - Município de Cam-
pinas. Resolução CNE/CEB 1/2000 - Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação e Jovens e Adultos. Parecer MEC/CEB 11/2000 - O presente parecer 
se ocupa das Diretrizes da Educação de Jovens e Adultos.

 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - INGLÊS 
Plano de ação pedagógica docente para o ensino da língua inglesa. O processo de 
construção de conhecimento e de ensino e aprendizagem na área de Língua Inglesa, 
nas práticas escolares e nas relações com o cotidiano. A língua estrangeira como dis-
curso. Conhecimento contextual: Interlocutores, lugar, tempo e objetivo do evento 
comunicativo. Conhecimento textual: descrição, explicação e argumentação. Gêneros 
textuais: notícias, anúncios/propagandas, publicidades, manuais, curriculum vitae, e-

-mails, músicas, poesias, literaturas e outros. A diversidade cultural e as relações étni-
co-raciais. Reconhecer marcas identitárias da cultura brasileira em sua multiplicidade, 
referenciadas com a cultura dos países falantes da língua inglesa. O papel da língua 
inglesa no currículo. Eixos norteadores da Língua Inglesa, suas relações de transver-
salidade e interdisciplinaridade com as outras áreas de conhecimento. Aspecto linguís-
tico/sistêmico: tempo verbal e palavras conectivas. Função social da língua: ambiente 
profi ssional, dar instruções, explicar conteúdo, artigos de jornais, palestras e comuni-
cação oral cotidiana. O multiletramento e a tecnologia no ensino da língua estrangeira. 
Concepções de texto, de avaliação e registro do desempenho do aluno. A Educação e 
suas relações com o mundo do trabalho. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Fundamental para o ensino de Língua Estrangeira. Diretrizes Curriculares da Edu-
cação Básica para o Ensino Fundamental Anos Iniciais: Um processo contínuo de 
refl exão e ação - Município de Campinas. Diretrizes Curriculares da Educação Básica 
para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos - Anos Finais: Um pro-
cesso contínuo de refl exão e ação - Município de Campinas. Diretrizes Curriculares 
da Educação Básica para a Educação de Jovens e Adultos Anos Finais: Um processo 
contínuo de refl exão e ação - Município de Campinas. Resolução CNE/CEB 1/2000 - 
Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos. 
Parecer MEC/CEB 11/2000 - O presente parecer se ocupa das Diretrizes da Educação 
de Jovens e Adultos.
 LINKS PARA CONSULTA: 
-  Legislação Educacional Federal 
www.planalto.gov.br
http://portal.mec.gov.br 
-  Legislação Municipal  
http://bibjuri.campinas.sp.gov.br
www.campinas.sp.gov.br/governo/educacao/
-  Diário Oficial do Município de Campinas 
www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial
-  Manual de Ética da Prefeitura Municipal de Campinas 
www.campinas.sp.gov.br/arquivos/manual_etica.pdf 

 Campinas, 01 de agosto de 2014 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 Secretário Municipal de Recursos Humanos 
  

 CONVOCAÇÃO   
 A Junta Médica Ofi cial  CONVOCA  os servidores relacionados abaixo a comparecer
em suas respectivas datas e horários, para avaliação com Relatórios e Exames Médi-
cos, à Rua Onze de Agosto, nº.744, 1º Andar.
07/08/2014 às 10h30 -  MARIA MARTHA SILVESTRE RAMOS 
08/08/2014 às 09h30 -  DANILO RICARDO CAMPOS 
11/08/2014 às 08h30 -  ÉRIKA SILVANA SOARES BOLLELLA 
11/08/2014 às 09h30 -  ELIOMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES 
12/08/2014 às 08h30 -  CLAUDIO MOREIRA 
12/08/2014 às 09h30 -  DALILA MENDONÇA DE CARVALHO 
13/08/2014 às 08h30 -  LUCINEIA TOTOLA 
14/08/2014 às 08h30 -  DANIELA AP. DA SILVA COELHO 
14/08/2014 ás 09h30 -  MARIE CLAIRE B. SIQUEIRA 
14/08/2014 às 10h30 -  ANDRE PEDRO BATISTA 
15/08/2014 às 09h30 -  REGINALDO RIBAS DE ALCANTARA 
 

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   

 PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO     
 PORTARIA N.º 82580/2014 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 13/10/24631 pela presente,
 RESOLVE 
Revogar a partir de 01/07/2014, o item da portaria n° 81407/2014, que cedeu o ser-
vidor RICARDO FARHAT SCHUMANN, matrícula nº 88042-6, para com prejuízo 
de seus vencimentos, e sem prejuízo das demais vantagens do cargo, prestar serviços 
junto à Prefeitura Municipal de São Paulo.

 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE COMUNICA: 

 PROTOCOLO: 14/07/02774 PAS
INTERESSADO: VITÓRIA RAQUEL DA CUNHA RODRIGUES
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 14/07/02745 PAS
INTERESSADO: CAROLINE PEREZ DE ANDRADE
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 14/07/02703 PAS
INTERESSADO: TERESA BENEDITA FRANCHI AMADE
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO 

PROTOCOLO: 14/40/01840 PL
INTERESSADO: H. NETO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE OCORRÊNCIA Nº01895
DEFERIDO A  DESINTERDIÇÃO  DO REFERIDO ELEVADOR

PROTOCOLO: 14/07/02981 PAS
INTERESSADO: CRB PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.-EPP
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº3986
INDEFERIDO VISTO QUE A IRREGULARIDADE FOI CONSTATADA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO 

PROTOCOLO: 14/07/03002 PAS
INTERESSADO: CASA DE SAÚDE CAMPINAS
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº6176
DEFERIDO PRORROGAÇÃO DE MAIS 20 (VINTE) DIAS DE PRAZO PARA ADEQUAÇÕES

PROTOCOLO: 14/07/03003 PAS
INTERESSADO: CASA DE SAÚDE CAMPINAS
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº6121
DEFERIDO 60 (SESSENTA) DIAS DE PRAZO SUPLEMENTAR À PARTIR DE 24/07/2014

PROTOCOLO: 14/07/03001 PAS
INTERESSADO: NEOFARMA CAMPINAS MANIPULAÇÃO LTDA.
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE LUCIANA MARIA SILVÉRIO 
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GUSMÃO, CRF Nº36721
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 14/40/01785 PL
INTERESSADO: RAIA DROGASIL S/A
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE ADRIANO DOS SANTOS, CRF 
Nº19815
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 14/07/03020 PAS
INTERESSADO: RAIA DROGASIL S/A
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE STHEFANI TOMBINI, CRF 
Nº69594
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 14/40/01830 PL
INTERESSADO: RAIA DROGASIL S/A
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE SIRLENE MARINA DE SOU-
SA, CRF 52009
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 14/07/02798 PAS
INTERESSADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FÁBIO SOARES DE SOUZA, CRF 
Nº58891
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 14/07/02306 PAS
INTERESSADO: HOSPITAL VERA CRUZ S/A
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL DE GUSTAVO SÉRGIO CARVALHO, CPF 
Nº059.173.328-51
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 14/07/02305 PAS
INTERESSADO: HOSPITAL VERA CRUZ S/A
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE HAMILTON JOSÉ BORGES, CRM Nº11480
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 14/07/02307 PAS
INTERESSADO: HOSPITAL VERA CRUZ S/A
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE VITÓRIO VERRI, CRM Nº11480
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 14/07/02068 PAS
INTERESSADO: RAIA DROGASIL S/A
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE SAMUEL CASSIN COS-
TA, CRF Nº75854
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 14/07/02729 PAS
INTERESSADO: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FERNANDA MARQUES TAKAO LOPES, 
CRF Nº54114
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 14/07/01422 PAS
INTERESSADO: HOSPITAL MATERNIDADE MADRE MARIA THEODORA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA EMANUELLE COMPARINI 
FERRAZ, CRF Nº35902
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 14/07/02732 PAS
INTERESSADO: RAIA DROGASIL S/A
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL DE MARCÍLIO D’AMICO POUSADA, CPF 
Nº066.548.318-02
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 14/07/02213 PAS
INTERESSADO: MARIA ELOINA DI SENA NOVAES
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE MARIA ELOINA DI SENA NOVAES, CRP Nº67718
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 14/07/02656 PAS
INTERESSADO: MÔNICA FELICI NASCIMENTO DE ALMEIDA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE MÔNICA FELICI NASCIMENTO DE ALMEIDA, CRM Nº105523
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 14/07/02722 PAS
INTERESSADO: ANA CLAUDIA FELICI N. MARCONDES
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE ANA CLAUDIA FELICI N. MARCONDES, CRM Nº127811
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 14/07/02053 PAS
INTERESSADO: MARIA SANDRA DA SILVA OLIVEIRA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE MARIA SANDRA DA SILVA OLIVEIRA, CRP Nº103853
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 14/07/02974 PAS
INTERESSADO: TIAGO SIQUEIRA BICUDO
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 14/07/02731 PAS
INTERESSADO: GISLAINE MARI NISHIMARU
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 14/07/01242 PAS
INTERESSADO: CAMP DENTES ODONTLOGIA S/S LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 14/07/00940 PAS
INTERESSADO: VILLA REAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 14/07/01116 PAS
INTERESSADO: BELMIRO TARGA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 14/07/02827 PAS
INTERESSADO: AQUARIUS ACADEMIA DE NATAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DESPORTIVOS 
LTDA.-ME
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO  

 ELIANA F. PARANHOS FERNANDES 
 COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
SAÚDE EM 05 DE AGOSTO DE 2014 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº  2013/10/13170 -  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 131/2013 -  Objeto:  Registro de Preços de mate-
riais de curativos e colares cervicais na Rede Municipal de Saúde.Diante dos elemen-
tos 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$ 1.161.230,08  
(Hum milhão, cento e sessenta e um mil, duzentos e trinta reais e oito centavos) a favor 
das empresas abaixo relacionadas nos valores indicados:
-  VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.,  no valor total de  R$ 18.600,00 
 (Dezoito mil e seiscentos reais), para fornecimento do lote 01, Ata Registro de Preços 
nº 018/2014,
 -  NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.,  no valor total de  R$ 
13.200,00  (Treze mil e duzentos reais), para fornecimento do lote 02, Ata Registro de 
Preços n° 019/2014,
-  MED CENTER COMERCIAL LTDA.,  no valor total de  R$ 138,00  (Cento e trinta 
e oito reais), para fornecimento dos lotes 03 e 04, Ata Registro de Preços nº 020/2014,
 - GIROMED CIRÚRGICA LTDA.,  no valor total de  R$ 78.824,80  (Setenta e oito 
mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), para fornecimento dos lotes 
06 e 19, Ata Registro de Preços n° 021/2014,
 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.,  no valor total de  R$ 69.779,70  (Sessenta e nove mil, setecentos e setenta e 
nove reais e setenta centavos), para fornecimento dos lotes 07, 08, 09, 10, 11, 12, 30 e 
31, Ata Registro de Preços n° 022/2014,
 - V.N.O. ORTOPEDIA BRINQUEDOS PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO LTDA - ME,  no valor total de  R$ 8.334,90  (Oito mil, trezentos e trinta e quatro 
reais e noventa centavos), para fornecimento dos lotes 14, 15, 16 e 17, Ata Registro 
de Preços n° 023/2014,
 - MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA - EPP.,  no valor total de  R$ 5.340,00  ( Cinco mil, trezentos e quarenta reais) , 
para fornecimento do lote 18, Ata Registro de Preços n° 024/2014,
-  ÉTICA MED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA - EPP.,  no valor total de  R$ 117.117,00  (Cento e dezessete mil, 
cento e dezessete reais), para fornecimento do lote 20, Ata Registro de Preços nº 
025/2014,
-  L. M. FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,  no valor total de  R$ 
51.293,16  (Cinquenta e um mil, duzentos e noventa e três reais e dezesseis centavos), 
para fornecimento dos lotes 21 e 24, Ata Registro de Preços nº 026/2014,
-  CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.,  no valor total de  R$ 
732.837,00  (Setecentos e trinta e dois mil, oitocentos e trinta e sete reais), para forne-
cimento dos lotes 22, 23, 25 e 26, Ata Registro de Preços nº 027/2014,
-  CREMER S. A.,  no valor total de  R$ 65.765,52  (Sessenta e cinco mil, setecentos e 
sessenta e cinco reais e cinqüenta e dois centavos), para fornecimento dos lotes 27, 28 
e 29, Ata Registro de Preços nº 028/2014. 
 

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 DR. CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETARIO MUNUCIPAL DE SAUDE 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EDITAL DE PRAZO   
 Protocolo: 2014/70/02364 - Proprietário: CRT Invest Participações Societarias Ltda- 
Rua Alano Raizer - lote 034 - quadra R - quarteirão 11140 - loteamento Colinas do 
Ermitage - Prazo concedido até 30/09/2014 canalizar e direcionar o escoamento das 
aguas pluviais por meio de canaletas abertas impermeabilizadas ou tubulações, de forma 
a permitir o livre escoamento das aguas pluviais de seu imovel, de modo a não causar 
danos as propriedades vizinhas. Apesar da concessão do prazo o requerente não estará 
isento das responsabilidades civil e/ou criminal que venham incidir sobre as proprieda-
des vizinhas, problemas na canalização das aguas pluviais de sua propriedade.
 

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 ENG° ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE PRAZO   
 Protocolo: 2014/70/2378 - Proprietário: Olga Roseli dos Santos Bender - lote 009 - 
quadra 50 - quarteirão 00150 - loteamento Cidade Universitaria Campineira - Prazo 
concedido até 03/11/2014 para canalizar e direcionar o escoamento das aguas pluviais 
por meio de canaletas abertas impermeabilizadas ou tubulações, de forma a permitir o 
livre escoamento das aguas pluviais, de modo a não causar danos as propriedades vi-
zinhas.. Apesar da concessão do prazo o requerente não estará isento das responsabili-
dades civil e/ou criminal que venham incidir as propriedades vizinhas, por problemas 
na canalização das aguas pluviais de sua propriedade.
 

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 ENG° ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 GABINETE DO SENHOR SECRETÁRIO 
 COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 A Prefeitura Municipal de Campinas comunica aos interessados que fará realizar AU-
DIÊNCIA PÚBLICA, com objetivo de dar conhecimento, informar e esclarecer a opi-
nião pública bem como obter sugestões sobre as condições gerais da implantação da 
coleta mecanizada no Bairro Cambuí.
A mencionada audiência será realizada às  14h do dia 08 de agosto de 2014 , no Salão 
Vermelho do Paço Municipal, sito na Av. Anchieta nº 200, térreo, Centro. 
 

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 ENG.º ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DE TRANSPORTES 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

 RESOLUÇÃO N° 312/2014 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO 

DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
 Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
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Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria de 
Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal n.º 7.721, 
de 15 de dezembro de 1993;
O Secretário Municipal de Transportes, no uso de suas atribuições, com fulcro no 
artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução 
do CONTRAN n°404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados 
e processados em 05/08/2014, nesta Secretaria e notifi ca os proprietários dos veículos 
que, caso queiram, terão prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, para 
oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator. A informação de condu-
tor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identifi cado 
na lavratura do auto de infração.

PLACA AIT COD. INFR DATA INFR PLACA AIT COD. INFR DATA INFR
AAA4489 K154246837 60503 17/07/2014 AAO6259 K154211527 74630 17/07/2014
AAW2858 K154123307 74550 16/07/2014 ABJ2550 I162689114 55412 23/07/2014
ACS0789 K154288527 74550 17/07/2014 ACT3355 K154205697 74630 16/07/2014
ADB8898 K154322517 74550 17/07/2014 ADV9418 K154299967 74550 17/07/2014
AEU0048 K154205367 74550 16/07/2014 AFK2585 K154277417 74550 17/07/2014
AFV9966 K154294467 74550 17/07/2014 AGE3351 K154333847 60503 18/07/2014
AGI3673 K154330437 74630 18/07/2014 AHB6182 K154234297 60503 17/07/2014
AHP9070 K154233087 60503 17/07/2014 AHV2435 K154203497 74550 16/07/2014
AHV2435 K154243097 74550 17/07/2014 AHX8882 K154247937 74550 17/07/2014
AIB0028 K154280827 74550 17/07/2014 AJF2902 K154214607 74710 18/07/2014
AJK2876 K154329337 74550 18/07/2014 AJP7104 K154055217 60503 30/07/2014
AKT1226 K154249807 74630 17/07/2014 AKU2396 I162788994 55412 23/07/2014
AKX5340 I162674594 54521 24/07/2014 ALH3031 I162775684 73662 23/07/2014
ALK9589 K153925747 74550 13/07/2014 ALP5333 K154060607 74550 15/07/2014
ALS7771 K154257837 60503 17/07/2014 ALW2888 K154327357 74550 18/07/2014
AMX1649 K154276317 74550 17/07/2014 ANE6845 K154087887 74550 15/07/2014
ANJ4862 I162078944 55500 24/07/2014 ANJ6968 K154220657 60503 14/07/2014
ANP2654 K154282917 74550 17/07/2014 ANP3511 K154234957 60503 17/07/2014
ANQ4571 I162683614 60501 24/07/2014 ANV3731 K154331537 74550 18/07/2014
AOJ2950 I162685604 60501 23/07/2014 AON4916 K154217577 60503 12/07/2014
AOQ1264 K154242437 74550 17/07/2014 APJ6899 K154273897 74550 17/07/2014
APV0661 I162696374 51851 23/07/2014 AQC6801 I162751704 55412 23/07/2014
AQM4219 I162799444 55411 24/07/2014 AQQ0086 K154201957 74550 16/07/2014
AQZ7678 K154216477 60503 17/07/2014 ARB7271 K154310417 74550 17/07/2014
ARZ7331 K154110007 74550 15/07/2014 ASO2229 K154315697 74550 17/07/2014
ATJ5551 K154236937 60503 17/07/2014 ATV2615 K154219447 60503 11/07/2014

AUH8610 I162756214 55412 23/07/2014 AUM6899 K154293917 60503 17/07/2014
AVD9795 K154284347 74550 17/07/2014 AWT8626 I162678224 55412 23/07/2014
AXA9343 I162710564 73662 24/07/2014 AXI7624 I162340964 54521 23/07/2014
AYI6351 K154272797 74550 17/07/2014 AYJ9406 K154285777 74550 17/07/2014
AYL0137 K154281597 74550 17/07/2014 BAD0558 I162753804 55412 24/07/2014
BAZ1971 K154265207 74550 17/07/2014 BDM3216 K154266207 74550 17/07/2014
BDM6116 K154262347 74550 17/07/2014 BDY3669 K154335277 74550 18/07/2014
BEF0805 K154222967 74550 15/07/2014 BEL0625 I162616184 54525 23/07/2014
BES0415 K154202727 74550 16/07/2014 BFL2108 K154265097 74550 17/07/2014
BFL2634 K154330007 74550 18/07/2014 BFL5076 K154247607 60503 17/07/2014
BFL5888 I162707154 72340 23/07/2014 BFQ6783 K154342977 74550 18/07/2014
BFZ7719 K154263997 60503 17/07/2014 BFZ7820 K154215927 60503 17/07/2014
BFZ7858 I162798784 55500 23/07/2014 BFZ7920 I162572954 55411 24/07/2014
BFZ9159 K154326147 74550 18/07/2014 BGR7623 K154279287 60503 17/07/2014
BGW3044 K154205807 74550 16/07/2014 BGW6674 K154057637 60503 30/07/2014
BHF0975 K154213617 74550 17/07/2014 BHI6409 K154317237 74550 17/07/2014
BIA9762 K154333297 74550 18/07/2014 BIB2788 K154282707 74550 17/07/2014
BIF7336 K154318557 74550 17/07/2014 BIJ2335 I162718594 51851 23/07/2014
BIJ2931 K154302507 74550 17/07/2014 BIQ2708 K154245957 74550 17/07/2014
BIS7090 K154327577 74550 18/07/2014 BJA4656 K154253007 74630 17/07/2014

BKA5852 K154305357 74550 17/07/2014 BKP3837 I162775244 55412 23/07/2014
BLA8348 K154285887 60503 17/07/2014 BLF7996 K154210757 74550 17/07/2014
BLJ8219 K154257287 60503 17/07/2014 BLL1138 I162803074 55680 23/07/2014
BMF2825 K154082717 74550 15/07/2014 BMW9320 K154269937 74550 17/07/2014
BNN6450 K154271807 74550 17/07/2014 BNR1756 K154223847 74550 15/07/2014
BNS1298 K154269717 74550 17/07/2014 BNS9954 K154289307 60503 17/07/2014
BNX0716 I161896784 55500 19/07/2014 BNY1537 I162697364 51851 24/07/2014
BNY7370 I162786794 55090 23/07/2014 BOA4324 K154328677 74550 18/07/2014
BOJ4645 K154191947 74550 16/07/2014 BOK9284 K154048407 60503 29/07/2014
BOL4875 K154048397 74550 29/07/2014 BOM0738 K154236717 60503 17/07/2014
BOO0600 K154209767 74550 16/07/2014 BOS7281 I162813304 55417 24/07/2014
BOX5053 K154324277 74550 17/07/2014 BOX5053 K154325597 74710 17/07/2014
BPC2297 K154274007 74550 17/07/2014 BPC2297 K154318117 74630 17/07/2014
BPC2297 K154323177 74550 17/07/2014 BPC7736 I162690654 60501 23/07/2014
BPC9541 K154259817 60503 17/07/2014 BPC9819 K154294687 60503 17/07/2014
BPE0187 I162683064 60412 23/07/2014 BPK4193 K154057967 74550 30/07/2014
BPK4592 K154337037 60503 18/07/2014 BPM1432 K154264217 60503 17/07/2014
BPM5457 K154281157 60503 17/07/2014 BPY3728 K154200417 60503 16/07/2014
BPZ2191 K154250247 60503 17/07/2014 BPZ8082 K154264877 74550 17/07/2014
BQG9755 K154313827 60503 17/07/2014 BQH0011 K154244197 74550 17/07/2014
BQP4637 K154046527 74550 29/07/2014 BQP4637 K154048837 74550 29/07/2014
BQP4637 K154048947 74550 29/07/2014 BQP4637 K154062367 74550 30/07/2014
BQP4637 K154062587 74550 30/07/2014 BRD0981 K154219337 60503 12/07/2014
BSI7921 K154343307 74550 18/07/2014 BSQ6547 K154305467 74550 17/07/2014
BSQ7380 K154262677 74550 17/07/2014 BSQ7671 I162603864 55500 22/07/2014
BST3643 K154285997 74550 17/07/2014 BTC4650 I162714634 73662 23/07/2014
BTC9944 K154338247 74550 18/07/2014 BTF8000 K154321307 74550 17/07/2014
BTG3044 I162706604 55500 23/07/2014 BTG3950 K154287537 60503 17/07/2014
BTG7074 K154313717 74550 17/07/2014 BTI5284 I160649824 55500 22/07/2014
BTP8743 K154281267 74550 17/07/2014 BTT6691 K154337257 74550 18/07/2014
BUD7664 K154232757 74550 17/07/2014 BUH5198 K154207457 74550 16/07/2014
BUH5198 K154207677 74550 16/07/2014 BUI5408 I162572844 55500 23/07/2014
BUI6535 K154262897 60503 17/07/2014 BUP5426 K154215267 74550 17/07/2014
BUR1469 K154266197 74550 17/07/2014 BUU7056 I162786804 55500 23/07/2014
BUW4440 K154304477 74550 17/07/2014 BUY4030 K154246397 60503 17/07/2014
BUZ0022 K154334947 60503 18/07/2014 BVN6951 I162692524 55500 24/07/2014
BVN9023 K154287207 74550 17/07/2014 BVX2155 K154313937 74550 17/07/2014
BVX2155 K154314157 74630 17/07/2014 BWS4959 K154251017 60503 17/07/2014
BXI0942 I161648734 51851 24/07/2014 BXM9905 K154327807 74630 18/07/2014

BXM9905 K154328567 74550 18/07/2014 BXN9098 K154202837 74550 16/07/2014
BYE3905 K154343857 60503 18/07/2014 BYL1094 K154342757 60503 18/07/2014
BYR7277 K154228027 74550 16/07/2014 BYR8145 K154158947 74550 16/07/2014
BYR8145 I162638844 55411 22/07/2014 BYS1172 K154249917 74550 17/07/2014
BZI7640 I162354824 51851 23/07/2014 BZJ0980 K154219557 74550 13/07/2014
BZJ2085 K154212407 74550 17/07/2014 BZJ4023 K154218567 60503 13/07/2014
BZJ4213 K154344627 74550 18/07/2014 BZJ8721 K154314487 60503 17/07/2014
BZO2097 K154230447 74550 16/07/2014 BZT8788 K154259157 74550 17/07/2014
BZU1490 K154322307 74550 17/07/2014 CAB2332 K154319877 74550 17/07/2014
CAD3981 I162735754 51851 22/07/2014 CAH8934 I162463404 55412 23/07/2014
CAQ3658 I162714204 58431 23/07/2014 CAS5667 I162691974 60501 24/07/2014
CAW5643 I162756324 55412 23/07/2014 CAX8185 K154256957 74550 17/07/2014
CBN7142 K154258827 60503 17/07/2014 CBN7710 K154250687 60503 17/07/2014
CBP6154 I161813624 72340 23/07/2014 CBP6154 I162838164 51851 23/07/2014
CBW9241 K154058847 74550 30/07/2014 CBW9241 K154059397 74550 30/07/2014
CCG6296 I162694614 55414 23/07/2014 CCI6782 I162783384 55500 23/07/2014
CCW2412 K154264327 74550 17/07/2014 CCW4261 K154297767 74550 17/07/2014
CCW9650 K154340227 74550 18/07/2014 CDD2572 K154223077 60503 15/07/2014
CDU1246 I162657104 55412 23/07/2014 CDU8088 K154206357 74550 16/07/2014
CEV9840 K154243757 74550 17/07/2014 CEW3378 K154327027 74550 18/07/2014
CEY9399 K154254647 74630 17/07/2014 CEY9399 K154256077 74550 17/07/2014
CEY9399 K154301947 74550 17/07/2014 CEY9399 K154344407 74550 18/07/2014
CFA5496 K154325927 74550 18/07/2014 CFB2255 I162789004 73662 23/07/2014
CFB2458 I162766114 55500 22/07/2014 CFH7684 K154218457 60503 12/07/2014
CFI6845 K154203507 74550 16/07/2014 CFQ0950 I162530384 73662 23/07/2014

CFW4183 K154223187 74550 15/07/2014 CFY6610 K154276757 74550 17/07/2014
CGB6061 K154049167 74550 29/07/2014 CGG1717 K154034097 60503 15/07/2014
CGT8264 K154247827 74550 17/07/2014 CGU0044 K154338357 74550 18/07/2014
CGU3608 K154254107 74550 17/07/2014 CGV1231 K154251677 60503 17/07/2014
CHD5883 K154316797 74550 17/07/2014 CHE4477 I162640054 73662 24/07/2014
CHJ2434 K154312177 74550 17/07/2014 CHN2518 K154273457 74550 17/07/2014
CHN5078 I162586814 51851 23/07/2014 CHN6491 K154343747 60503 18/07/2014
CHT4054 K154324827 74550 17/07/2014 CIH0027 I162541714 54525 24/07/2014
CIJ3026 I162783054 55500 23/07/2014 CIL2635 K154208337 74550 16/07/2014
CIL2635 K154208447 74550 16/07/2014 CIL8979 I162616074 54525 23/07/2014
CIM9248 K154319217 74550 17/07/2014 CIP8104 I162767874 51851 23/07/2014
CIP9097 K154324497 74550 17/07/2014 CIQ3934 K154267847 74550 17/07/2014
CIS6626 K154292927 74550 17/07/2014 CIT7050 K154242327 74550 17/07/2014

CJD2496 K154251457 74550 17/07/2014 CJD6333 K154277637 60503 17/07/2014
CJH8686 K154202507 74550 16/07/2014 CJI3492 K154200637 60503 16/07/2014
CJX4208 I162344704 55500 24/07/2014 CJX6069 I162344154 55500 24/07/2014
CJY2988 I162717934 73662 23/07/2014 CJY3605 K154232537 74550 17/07/2014
CJY6650 K154280057 74550 17/07/2014 CJY7436 K154215377 74550 17/07/2014
CJZ2409 K154205917 74550 16/07/2014 CJZ4687 K154261027 74550 17/07/2014
CKB9371 K154265427 60503 17/07/2014 CKD0804 I162146924 52311 23/07/2014
CKD1551 I162665904 51851 24/07/2014 CKX4918 I162685374 51851 23/07/2014
CKX7008 K154305577 60503 17/07/2014 CKY8592 K154310637 74550 17/07/2014
CLG0975 K154091847 74550 15/07/2014 CLG0975 K154149047 74550 16/07/2014
CLM1286 K154308877 74550 17/07/2014 CLM4168 K154344517 74550 18/07/2014
CLN0608 K154318777 74550 17/07/2014 CLN1415 K154329007 74550 18/07/2014
CLQ3655 K153939167 74550 14/07/2014 CLU9524 K154260037 60503 17/07/2014
CLY4564 K154045647 74550 14/07/2014 CMG4088 K154259267 74550 17/07/2014
CMG4088 K154260367 60503 17/07/2014 CMH4497 K154327137 74550 18/07/2014
CMJ2521 I162813414 51851 24/07/2014 CMW4609 K154274337 74550 17/07/2014
CNA6708 I162766334 55500 24/07/2014 CNG2249 I162586594 51851 23/07/2014
CNM6466 I162768314 55411 24/07/2014 CNO2804 K154249697 60503 17/07/2014
CNO6668 K154307887 60503 17/07/2014 CNQ1531 K154200207 60503 16/07/2014
CNQ4621 I162700554 54521 24/07/2014 CNQ7917 K154229127 74550 16/07/2014
CNQ8347 K154218897 60503 13/07/2014 CNX3685 K154206577 74550 16/07/2014
CNX3685 K154245847 60503 17/07/2014 CNZ2128 K154293697 74550 17/07/2014
COH9920 I162721344 55412 24/07/2014 COJ3338 I162674704 54521 23/07/2014
COK3350 K154229237 60503 16/07/2014 COR4825 K154320317 74550 17/07/2014
COR9661 K154266417 60503 17/07/2014 COV3259 K154271367 74550 17/07/2014
COX1454 K154227707 60503 16/07/2014 COZ6199 I162678114 55412 23/07/2014
COZ7156 K154249257 60503 17/07/2014 CPC3848 I162357024 55500 23/07/2014
CPP2517 K154257727 74550 17/07/2014 CPS9717 K154331207 74550 18/07/2014
CPU2452 I162838054 55412 23/07/2014 CPU5723 K154321747 74550 17/07/2014
CPU7696 I162341074 51851 23/07/2014 CPU8436 K154341007 60503 18/07/2014
CPX5300 I162587254 51851 23/07/2014 CPY9071 K154255967 74550 17/07/2014
CPZ8812 K154234737 74550 17/07/2014 CQB6949 K154266087 74630 17/07/2014
CQB8318 K154236057 60503 17/07/2014 CQB8941 I162713104 51851 22/07/2014
CQB9388 K154287317 60503 17/07/2014 CQC2190 K154264987 74550 17/07/2014
CQI1692 K154201307 60503 16/07/2014 CQI7876 I162564154 55500 23/07/2014
CQS5303 K154236497 74550 17/07/2014 CRA5723 K154281047 74630 17/07/2014
CRD2224 K154224727 60503 15/07/2014 CRK9396 I162678664 51851 24/07/2014
CRL2309 K154259377 74550 17/07/2014 CRM1211 K154206907 74550 16/07/2014
CRM8303 I162337554 51851 23/07/2014 CSA9632 K154341437 74550 18/07/2014
CSC9790 I162563384 55411 22/07/2014 CSF3954 K154243537 74550 17/07/2014
CSL6048 I162096324 55411 23/07/2014 CSW8414 I162863024 51851 24/07/2014
CSZ3868 K154341547 74550 18/07/2014 CTJ2640 K154207897 74550 16/07/2014
CTN6641 I162735094 55500 23/07/2014 CTO6908 I162671954 55500 23/07/2014
CTP6068 I162714744 51851 23/07/2014 CTP6820 K154315477 74550 17/07/2014
CTP8982 K154226267 74550 15/07/2014 CTP9126 K154243317 60503 17/07/2014
CTP9447 I162886564 51851 24/07/2014 CUB1792 I162672284 60412 23/07/2014
CUB2250 K154304707 74550 17/07/2014 CUB3692 K154244207 74550 17/07/2014
CUB4394 K154336707 74550 18/07/2014 CUB4877 K154206027 74550 16/07/2014
CVR8718 K154264437 60503 17/07/2014 CVY1662 K154258607 74550 17/07/2014
CWC4862 K154310857 60503 17/07/2014 CWC9149 K154113847 74550 15/07/2014
CWC9796 K154345177 74550 18/07/2014 CWD7917 K154276107 74550 17/07/2014
CWE7861 I161073654 55411 23/07/2014 CWG1402 K154226157 74550 15/07/2014
CWG6044 K154331867 60503 18/07/2014 CWL3010 K154336267 60503 18/07/2014
CWL4101 K154328907 74550 18/07/2014 CWO2171 K154235067 60503 17/07/2014
CWT5449 K154344297 60503 18/07/2014 CWU6525 K154036187 74550 15/07/2014
CXD4546 K154310307 74550 17/07/2014 CXD5738 K154210207 74630 17/07/2014
CXG9274 K154292607 74550 17/07/2014 CXI8126 I162756544 73662 23/07/2014
CXI8699 K154199537 74550 16/07/2014 CXI8918 I162800984 54521 23/07/2014
CXQ2599 I163000304 55500 15/07/2014 CXR5200 I162694404 55414 23/07/2014
CXT3341 K154238147 74630 17/07/2014 CXT4411 K154244637 60503 17/07/2014
CXT6683 I162807474 55680 24/07/2014 CXT8026 K154332087 74550 18/07/2014
CXT8237 K154332417 60503 18/07/2014 CXY5495 I162705834 55500 23/07/2014
CYH2442 K154295567 60503 17/07/2014 CYI9644 I162775804 55411 24/07/2014
CYJ1075 K154340447 60503 18/07/2014 CYJ1793 K154300297 74550 17/07/2014
CYL5882 I162678554 51851 24/07/2014 CYM2562 K154280507 74550 17/07/2014
CYN2253 I162203794 58434 23/07/2014 CYO0066 K154278847 74550 17/07/2014
CYS1927 I162788554 73662 23/07/2014 CYV7643 I162856094 54525 23/07/2014
CYY9392 K154203277 74550 16/07/2014 CYZ2705 K154257507 60503 17/07/2014
CYZ2808 K154237047 60503 17/07/2014 CYZ4760 K154220327 60503 14/07/2014
CYZ7359 I162734764 55500 23/07/2014 CYZ7989 K154200307 60503 16/07/2014
CYZ9290 K154305807 60503 17/07/2014 CZU9987 K154241667 74550 17/07/2014
DAH9510 I162797904 54870 23/07/2014 DAI5830 I162973684 55500 23/07/2014
DAI6612 K154124627 74550 16/07/2014 DAO6652 K154239027 74550 17/07/2014
DAS4605 K154088327 60503 15/07/2014 DAT0161 I162683404 60412 23/07/2014
DAT0549 I162720464 55411 23/07/2014 DAT0686 I162697474 54522 23/07/2014
DAT1384 K154231437 74550 16/07/2014 DAY7424 K154296007 60503 17/07/2014
DAY8623 K154237157 60503 17/07/2014 DBB2757 I162721124 73662 24/07/2014
DBB4835 K154316687 74550 17/07/2014 DBB5194 I161549954 73662 24/07/2014
DBB5326 I162821554 60501 24/07/2014 DBB5706 K154311737 60503 17/07/2014
DBB5795 K154272357 74550 17/07/2014 DBB6750 K154314817 60503 17/07/2014
DBB6876 I162783504 55500 23/07/2014 DBK8945 K154339237 74550 18/07/2014
DBM8528 K154276537 74550 17/07/2014 DBW2616 I162658314 55412 22/07/2014
DBX6244 K154314377 60503 17/07/2014 DBY1023 I162749614 55500 23/07/2014
DBY2471 K154269827 74550 17/07/2014 DBY4144 K154313387 60503 17/07/2014
DBY6893 K154154437 74550 16/07/2014 DBY9037 I162636974 51851 24/07/2014
DCK3942 K154216257 60503 17/07/2014 DCK5655 K154320427 74550 17/07/2014
DCQ5730 I162557554 55412 18/07/2014 DCQ7199 I162813194 51851 24/07/2014
DCQ7543 K154047077 74550 29/07/2014 DCQ7543 K154054667 74550 30/07/2014
DCT2279 K154283687 74550 17/07/2014 DCV5142 K154339347 60503 18/07/2014
DCZ2612 K154342107 74550 18/07/2014 DCZ3906 I162885904 51851 24/07/2014
DCZ6409 I162440294 51851 23/07/2014 DCZ6811 I162765234 55500 23/07/2014
DDF7512 K154321207 74550 17/07/2014 DDJ1085 I162636644 51851 24/07/2014
DDJ2265 I161881054 73662 24/07/2014 DDJ7841 I162806374 55500 23/07/2014
DDJ8678 K154334397 60503 18/07/2014 DDL1789 K154253657 74550 17/07/2014
DDN7770 I162473294 73662 24/07/2014 DDN7853 K154048287 60503 29/07/2014
DDU2997 I162660074 55412 23/07/2014 DDU3100 K154209217 74550 16/07/2014
DDV0717 K154340777 74550 18/07/2014 DDV5908 I162760284 55415 23/07/2014
DDV6505 K154228357 74550 16/07/2014 DDV6757 K154231657 74550 16/07/2014
DDX2966 K154324937 74550 17/07/2014 DEB5178 I162788334 51851 23/07/2014
DEE9625 I162727174 55411 23/07/2014 DEH8483 K154254977 60503 17/07/2014
DEW4068 I162354504 51851 23/07/2014 DEX7972 K154290947 74550 17/07/2014
DFA6024 I162805934 55500 23/07/2014 DFE0352 K154213947 74550 17/07/2014
DFE2040 K154290617 60503 17/07/2014 DFE2460 K154241887 74550 17/07/2014
DFE2827 K154215047 74550 17/07/2014 DFF3487 K154268727 74550 17/07/2014
DFG6459 K154331647 60503 18/07/2014 DFH3358 I162733334 55500 22/07/2014
DFI1773 K154204157 74630 16/07/2014 DFI8546 I162401354 54600 18/07/2014
DFK2455 K154237607 74550 17/07/2014 DFK6198 K154272467 74550 17/07/2014
DFL5777 K154244307 74550 17/07/2014 DFL5777 K154320107 74550 17/07/2014
DFT6160 K154199757 60503 16/07/2014 DFU2113 K154219997 60503 14/07/2014
DFU2293 I162146704 55250 22/07/2014 DFU7303 I162591874 55500 19/07/2014
DFU7780 I162463834 55680 24/07/2014 DFU7780 I162721564 51851 24/07/2014
DFU8479 I162786354 55500 23/07/2014 DFU8946 K154207017 74630 16/07/2014
DFU8946 K154216367 74550 17/07/2014 DFU9761 K154211637 74550 17/07/2014
DGB1375 K154203827 74550 16/07/2014 DGB1375 K154323407 74550 17/07/2014
DGD0533 K154290507 74550 17/07/2014 DGE2242 K154261807 74550 17/07/2014
DGW2127 K154338577 74550 18/07/2014 DGW3937 I162765784 55680 23/07/2014
DGW6372 K154329227 74550 18/07/2014 DGW6770 I162572624 54600 23/07/2014
DGW9720 K154301837 60503 17/07/2014 DGX7243 K154286007 60503 17/07/2014
DGZ5777 K154331977 60503 18/07/2014 DGZ6446 I162279804 55500 24/07/2014
DHD3516 K154256847 74550 17/07/2014 DHO1131 I162750164 55500 23/07/2014
DHO6403 K154295907 74550 17/07/2014 DHR6973 I162718374 55412 23/07/2014
DHR7167 I162915164 53800 23/07/2014 DHR7355 I162973794 55500 23/07/2014
DHR7436 K154316467 74550 17/07/2014 DHR8051 I162684494 55500 24/07/2014
DHS3413 K154200967 60503 16/07/2014 DHT4739 K154255527 74550 17/07/2014
DHU8326 I162753134 55412 23/07/2014 DHW3009 I162796694 55411 16/07/2014
DHY5815 K154294357 74550 17/07/2014 DHY9406 K154324507 74550 17/07/2014
DHZ1259 K154136507 74550 16/07/2014 DHZ3416 K154239807 74550 17/07/2014
DIA0117 K154283797 60503 17/07/2014 DIP3967 K154235507 74550 17/07/2014
DIQ3172 I162657324 55412 23/07/2014 DIU1342 I162695054 55412 23/07/2014
DIU6210 I162694834 55412 23/07/2014 DIY5616 K154330877 74550 18/07/2014
DIY5616 K154330987 74550 18/07/2014 DIY5932 I162656884 73662 22/07/2014
DIY6732 K154236387 74550 17/07/2014 DJF5535 K154267957 74550 17/07/2014
DJF8087 K154317017 74550 17/07/2014 DJG4279 K154297877 60503 17/07/2014
DJG9131 K154209877 74550 16/07/2014 DJK6500 K154195907 74550 16/07/2014
DJO7457 I162682844 55500 23/07/2014 DKA1576 K154254757 60503 17/07/2014
DKD0533 K154305137 74550 17/07/2014 DKD3186 K154249707 74550 17/07/2014
DKD3307 K154327247 74550 18/07/2014 DKD4329 K154230557 74550 16/07/2014
DKD4372 K154297107 74550 17/07/2014 DKD4806 K154227147 74630 16/07/2014
DKD5878 K154250467 74550 17/07/2014 DKD6129 K154230227 74550 16/07/2014
DKD7577 K154238257 60503 17/07/2014 DKD8526 K154330327 74550 18/07/2014
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DKE9904 K154237927 74550 17/07/2014 DKN5105 I162885794 51851 24/07/2014
DKO1595 K154200747 60503 16/07/2014 DKQ5464 K154248267 60503 17/07/2014
DKR6140 K154340007 74550 18/07/2014 DKY6184 K154199867 74550 16/07/2014
DKY7670 K154174677 60503 16/07/2014 DKY8628 I162541274 51851 23/07/2014
DKY9419 I162784604 54521 24/07/2014 DLL0606 K154051697 74550 14/07/2014
DMA9357 K154241557 60503 17/07/2014 DMB4368 I162788004 55412 23/07/2014
DMD0714 K154226707 74550 15/07/2014 DMD4046 K154230337 74550 16/07/2014
DMF1281 K154313497 60503 17/07/2014 DMG5591 K154306347 74550 17/07/2014
DMH1652 K154046207 74550 29/07/2014 DMH8498 K154046747 74550 29/07/2014
DMK6093 I162750494 51851 23/07/2014 DML6323 K154246947 74550 17/07/2014
DMM0908 K154300187 74550 17/07/2014 DMN5470 K154241777 60503 17/07/2014
DMN5470 K154251237 60503 17/07/2014 DMN5787 K154205257 74550 16/07/2014
DMN5921 I162783714 55500 23/07/2014 DMN7432 K154339907 60503 18/07/2014
DMO0133 K154220877 60503 15/07/2014 DMO2236 K154075787 74550 15/07/2014
DMO5591 I162738614 54525 23/07/2014 DMO6855 K154248607 60503 17/07/2014
DMO7534 K154323507 74550 17/07/2014 DMO7594 K154233857 60503 17/07/2014
DMO7864 K154246177 60503 17/07/2014 DMO8061 I162677784 55417 23/07/2014
DMO8834 K154235287 74550 17/07/2014 DMP2235 K154217807 60503 12/07/2014
DMU1050 K154273237 60503 17/07/2014 DMU5816 K154227257 74550 16/07/2014
DMY5081 K154246507 74550 17/07/2014 DMY8639 K154271697 74550 17/07/2014
DNH1531 I162753354 55411 24/07/2014 DNL6239 I162302354 55680 24/07/2014
DNT4467 K154278627 60503 17/07/2014 DNT6241 K154050487 74550 30/07/2014
DNT7141 K154322627 74550 18/07/2014 DNT7240 K154222637 74550 15/07/2014
DNT8102 K154245077 74550 17/07/2014 DNV3229 I162645444 60412 23/07/2014
DNV3337 K154217137 60503 11/07/2014 DNV4177 I162783274 60501 23/07/2014
DNV5399 K154237597 74550 17/07/2014 DNW6133 K154307337 74550 17/07/2014
DNY2874 K154210317 74630 17/07/2014 DNY4572 K154320097 74550 17/07/2014
DNY5533 I162668984 55500 23/07/2014 DNY7064 K154299307 74550 17/07/2014
DNY8738 K154314607 74550 17/07/2014 DNZ8817 K154294907 74550 17/07/2014
DOF3937 K154261797 74550 17/07/2014 DOL4106 K154280387 74550 17/07/2014
DOS2555 I162696264 73662 23/07/2014 DOS9222 K154307117 74550 17/07/2014
DOZ0154 I162776904 55500 24/07/2014 DPE6611 K154292817 60503 17/07/2014
DPG9073 I162805824 51851 23/07/2014 DPL6617 I162636094 51851 23/07/2014
DPP4804 K154344957 60503 18/07/2014 DPV4947 K154236507 74550 17/07/2014
DQA4629 K154329887 74550 18/07/2014 DQB7852 K154206807 74550 16/07/2014
DQC0501 I162857854 55417 24/07/2014 DQE7112 K154200527 60503 16/07/2014
DQE7767 K154269607 60503 17/07/2014 DQE7767 I162204124 73662 23/07/2014
DQI0439 K154297547 60503 17/07/2014 DQI0575 K154284237 74550 17/07/2014
DQI2595 K154230777 74550 16/07/2014 DQI3757 I162785694 55500 23/07/2014
DQI4906 K154208997 74550 16/07/2014 DQI4906 K154209107 74550 16/07/2014
DQI5671 I162750714 73662 23/07/2014 DQI6583 K154203607 74550 16/07/2014
DQI7295 K154245517 74550 17/07/2014 DQI7720 I162763584 54870 24/07/2014
DQJ1167 K154224617 74550 15/07/2014 DQK4194 K154235837 60503 17/07/2014
DQK7283 I162309614 55500 22/07/2014 DQM9063 I162020314 55500 23/07/2014
DQO6505 K154213397 74550 17/07/2014 DQP1388 K154271587 74550 17/07/2014
DQP3276 K154341877 60503 18/07/2014 DQP7201 I162887554 51851 24/07/2014
DQP9331 K154046857 60503 15/07/2014 DQV2692 K154308007 60503 17/07/2014
DQW0983 K154331107 74550 18/07/2014 DQW6010 I162706504 55411 23/07/2014
DQW7583 K154268837 74550 17/07/2014 DQY0455 K154332747 60503 18/07/2014
DQY0554 I162886234 73662 24/07/2014 DQY1707 I162700224 54522 24/07/2014
DQY3820 I162697034 55412 23/07/2014 DQY4334 K154229787 74550 16/07/2014
DQY6246 I162683834 51851 24/07/2014 DQY6909 K154232317 74550 16/07/2014
DQY7137 I162722774 54521 24/07/2014 DQY7799 I162827824 61220 24/07/2014
DQY9729 K154232867 74630 17/07/2014 DQY9729 K154290067 74550 17/07/2014
DQY9744 K154241117 60503 17/07/2014 DQZ2465 I162885134 53800 24/07/2014
DQZ5411 K154282587 74550 17/07/2014 DRI6668 I161789644 55411 23/07/2014
DRI9488 K154300307 60503 17/07/2014 DRK2860 K154207787 74550 16/07/2014
DRK2860 K154211087 74550 17/07/2014 DRK2860 K154211197 74550 17/07/2014
DRK2860 K154323287 74630 17/07/2014 DRL1078 I161789864 60412 23/07/2014
DRM6705 I162000184 60501 23/07/2014 DRO6186 K154322847 74550 17/07/2014
DRR9137 K154234307 74550 17/07/2014 DRT7398 I162776234 73662 24/07/2014
DSB1836 K154295897 60503 17/07/2014 DSE0604 K154317127 74550 17/07/2014
DSE0728 K154090967 60503 15/07/2014 DSE3968 K154294797 60503 17/07/2014
DSE6191 K154275107 74550 17/07/2014 DSG0816 K154329997 74630 18/07/2014
DSH0116 K154287757 74550 17/07/2014 DSH0813 K154334617 60503 18/07/2014
DSH1551 I162715074 55500 23/07/2014 DSH1599 K154269497 74550 17/07/2014
DSH1952 K154233307 74550 17/07/2014 DSH4187 K154054007 74550 30/07/2014
DSJ3631 I162192244 73662 23/07/2014 DSL3028 I162659304 57030 23/07/2014
DSM0292 I162718924 54521 23/07/2014 DSN0027 I162691644 55500 23/07/2014
DSN1335 I162530504 55417 23/07/2014 DSN2772 K154211857 74550 17/07/2014
DSN2958 I162738504 60412 23/07/2014 DSN6370 K154202617 74550 16/07/2014
DSN7065 K154333737 74550 18/07/2014 DSN7521 K154271707 74550 17/07/2014
DSN7876 K154311517 60503 17/07/2014 DSU8866 K154270817 74550 17/07/2014
DSY2169 K154225507 60503 15/07/2014 DSZ9692 K154314267 74550 17/07/2014
DTJ6160 I162682294 60412 23/07/2014 DTP2128 K154243977 74550 17/07/2014
DTP8236 K154289847 74550 17/07/2014 DTT6210 K154213407 74550 17/07/2014
DTV1763 K154274997 74550 17/07/2014 DTV1923 K154074247 60503 15/07/2014
DTW4110 K154336927 60503 18/07/2014 DTW4985 K154325267 74550 17/07/2014
DTW4985 K154325377 74550 17/07/2014 DTX0472 K154318447 74550 17/07/2014
DTX2725 K154243427 74630 17/07/2014 DTX2894 K154333187 74550 18/07/2014
DTX4847 I162745764 51851 24/07/2014 DTX9084 K154257947 74550 17/07/2014
DTX9084 K154266307 74550 17/07/2014 DTX9305 K154321087 74550 17/07/2014
DTY7730 I162309504 55500 22/07/2014 DUA2624 I162768104 51851 23/07/2014
DUD5345 K154212517 74550 17/07/2014 DUE4884 K154268067 74550 17/07/2014
DUE4884 K154269507 74550 17/07/2014 DUH7488 K154332197 74550 18/07/2014
DUJ4374 K154263557 60503 17/07/2014 DUJ6415 I162228544 73662 23/07/2014
DUL2227 K154235407 74550 17/07/2014 DUL3753 K154255417 74550 17/07/2014
DUL6525 K154233207 56732 17/07/2014 DUR4078 K154244087 60503 17/07/2014
DUR4273 I162812864 51851 23/07/2014 DUT1872 K154317787 74550 17/07/2014
DUT1987 K154242107 74550 17/07/2014 DUT3938 K154315917 74550 17/07/2014
DUU3159 K154201517 74550 16/07/2014 DVC3866 K154307667 74550 17/07/2014
DVN6261 K154079857 74550 15/07/2014 DVP5787 I161979834 61220 23/07/2014
DVQ7049 K154303707 60503 17/07/2014 DVQ7367 I162820564 52070 24/07/2014
DVR4239 I162788224 55412 23/07/2014 DVZ8350 I162697584 54522 23/07/2014
DWB0455 K154222527 74550 15/07/2014 DWC3934 I162355044 73662 23/07/2014
DWG2430 K154313507 74550 17/07/2014 DWH3703 K154213507 74550 17/07/2014
DWH3703 K154213727 74550 17/07/2014 DXA1573 K154342647 60503 18/07/2014
DXA8263 I162788774 55413 23/07/2014 DXC0581 K154237267 60503 17/07/2014
DXC0936 K154219887 60503 14/07/2014 DXC2382 I162821004 73662 24/07/2014
DXC3150 K154202287 74550 16/07/2014 DXC4852 K154265537 74550 17/07/2014
DXC8354 K154329557 74550 18/07/2014 DXD1694 K154267627 74550 17/07/2014
DXD1917 K154310197 74550 17/07/2014 DXD3647 K154262787 74550 17/07/2014
DXE0316 K154271147 60503 17/07/2014 DXE0377 K154303377 60503 17/07/2014
DXE2758 I162807694 51851 24/07/2014 DXG7657 K154047847 74550 29/07/2014
DXO3628 K154299207 60503 17/07/2014 DXS9792 K154203387 74550 16/07/2014
DXU0944 I162586704 51851 23/07/2014 DXU1625 K154338907 74550 18/07/2014
DXU1936 K154204927 74550 16/07/2014 DXU2056 K154308437 60503 17/07/2014
DXU2384 K154229017 74550 16/07/2014 DXU3306 K154283467 74550 17/07/2014
DXU3354 I162646324 73662 24/07/2014 DXU3542 K154316577 74550 17/07/2014
DXU5469 I162806484 55500 23/07/2014 DXU6398 K154287097 74550 17/07/2014
DXU6485 K154289407 60503 17/07/2014 DXU6497 K154332527 74550 18/07/2014
DXU6582 I162694724 51851 23/07/2014 DXU7257 I162636104 54521 23/07/2014
DXU7271 I162564484 55416 24/07/2014 DXU9063 K154153227 60503 16/07/2014
DXU9693 K154343087 74630 18/07/2014 DXX2194 K154161807 74550 16/07/2014
DXX2669 I162887004 54521 24/07/2014 DXX3263 K154313607 60503 17/07/2014
DXX9703 I162784154 55500 23/07/2014 DXY1040 K154302387 74550 17/07/2014
DXZ1501 K154219667 60503 14/07/2014 DXZ4394 K154239137 60503 17/07/2014
DXZ4978 K154330217 74550 18/07/2014 DYA2238 K154311077 74550 17/07/2014
DYB9277 K154166207 74550 16/07/2014 DYJ4451 I162564044 55500 23/07/2014
DZA1086 K154306127 74630 17/07/2014 DZG6705 K154296557 74550 17/07/2014
DZJ3008 K154260707 74550 17/07/2014 DZK0303 K154281707 60503 17/07/2014
DZK0303 K154281927 74550 17/07/2014 DZK1733 I162645994 55500 23/07/2014
DZK2034 I160249754 54521 24/07/2014 DZK2276 I162540724 54521 23/07/2014
DZK3992 K154215707 60503 17/07/2014 DZK4552 K154334177 74550 18/07/2014
DZK4574 K154233417 60503 17/07/2014 DZK5491 I162775794 73662 23/07/2014
DZK5699 K154202947 74630 16/07/2014 DZK5852 K154313057 74550 17/07/2014
DZK6191 K154236277 74550 17/07/2014 DZK6499 K154334507 74550 18/07/2014
DZK7389 K154222857 74550 15/07/2014 DZK7640 K154240237 74550 17/07/2014
DZK7640 K154292157 74550 17/07/2014 DZK8650 K154299747 74550 17/07/2014
DZV2143 K154262237 74550 17/07/2014 DZW1196 K154130457 60503 16/07/2014
DZW1356 I162805604 51851 23/07/2014 DZW1428 I162684384 54527 24/07/2014
DZW5155 K154214827 74550 17/07/2014 DZZ9072 K154312287 74550 17/07/2014
EAA4559 K154255207 60503 17/07/2014 EAB3774 K154342537 60503 18/07/2014
EAE9597 K154343417 74630 18/07/2014 EAG5152 K154291937 60503 17/07/2014
EAG5383 K154206687 74550 16/07/2014 EAG9636 I162783604 55500 23/07/2014
EAI3356 K154265867 60503 17/07/2014 EAI3729 I162726954 51851 23/07/2014
EAJ6157 K154233197 74550 17/07/2014 EAJ7271 K154202067 74630 16/07/2014
EAM3814 K154277207 74550 17/07/2014 EAP6351 K154267407 60503 17/07/2014
EAP6727 K154337697 60503 18/07/2014 EAP8688 K154273347 74550 17/07/2014
EAT9077 I162618164 55500 23/07/2014 EAU0431 I162097864 73662 23/07/2014

EAV0263 K154232647 74550 17/07/2014 EAV1966 I162788114 55412 23/07/2014
EAV2864 K154308767 74550 17/07/2014 EAV3644 K154213837 74550 17/07/2014
EAV3816 K154326477 74550 18/07/2014 EAV5123 K154332207 60503 18/07/2014
EAV5263 K154276427 74550 17/07/2014 EAV7170 I162783494 54527 23/07/2014
EAV7979 K154310747 74550 17/07/2014 EAV8414 K154333407 60503 18/07/2014
EAV8963 K154296337 74550 17/07/2014 EAV9017 I162803184 55500 23/07/2014
EAV9749 K154045757 74550 15/07/2014 EAV9993 K154323947 74550 17/07/2014
EAW0672 K154303267 60503 17/07/2014 EAW0675 I162706714 55500 23/07/2014
EAW2485 K154276977 74550 17/07/2014 EAX0860 I162798674 55500 23/07/2014
EAY4689 K154236607 74550 17/07/2014 EBA7374 K154212077 74550 17/07/2014
EBB7899 K154216587 74550 17/07/2014 EBC6916 K154326587 74710 18/07/2014
EBG6080 K154201077 60503 16/07/2014 EBJ0223 K154314707 74550 17/07/2014
EBJ5383 K154317677 74550 17/07/2014 EBO2547 K154223517 74550 15/07/2014
EBO8716 I162762814 55500 23/07/2014 EBP2119 K154219007 74550 13/07/2014
EBP2119 K154219117 60503 13/07/2014 EBR9260 K154267737 60503 17/07/2014
EBS2267 K154222417 74550 15/07/2014 EBY2903 K154207237 74630 16/07/2014
EBY6291 K154215157 74550 17/07/2014 EBZ0414 K154270267 60503 17/07/2014
ECF8824 I162751924 55417 23/07/2014 ECF9899 I162806704 55500 23/07/2014
ECH7414 K154277967 74550 17/07/2014 ECK5227 K154225167 74550 15/07/2014
ECK6553 K154247497 74550 17/07/2014 EDC4156 I162680644 54525 22/07/2014
EDD6869 K154284907 74550 17/07/2014 EDE1062 K154336047 60503 18/07/2014
EDE4325 K154279947 74550 17/07/2014 EDE8403 I162707044 56221 23/07/2014
EDF0980 I162640604 73662 21/07/2014 EDF2016 I162618274 55500 23/07/2014
EDF3023 K154124187 74550 16/07/2014 EDF3360 K154305247 74550 17/07/2014
EDF4107 K154298757 60503 17/07/2014 EDF5516 I162727064 73662 23/07/2014
EDF7210 K154279397 74550 17/07/2014 EDF7952 K154241997 74550 17/07/2014
EDF8110 K154168847 74550 16/07/2014 EDF8140 K154264007 74550 17/07/2014
EDF8350 I162745434 73662 23/07/2014 EDF8378 I162820234 73662 22/07/2014
EDG9120 I162765124 55500 23/07/2014 EDH3625 K154247387 60503 17/07/2014
EDH7915 I162718604 55416 23/07/2014 EDL4251 I162681964 54521 23/07/2014
EDP4478 K154311187 60503 17/07/2014 EDU9136 K154329777 74550 18/07/2014
EDV0794 K154289077 74630 17/07/2014 EDV6739 K154274667 74630 17/07/2014
EDV6739 K154278517 74550 17/07/2014 EDW5195 K154288747 74550 17/07/2014
EDX4563 K154247717 60503 17/07/2014 EDY9224 K154045207 74550 14/07/2014
EEK9633 K154213177 74550 17/07/2014 EEP2213 K154335167 74550 18/07/2014
EEP4121 K154216807 74550 10/07/2014 EEP4142 K154285337 60503 17/07/2014
EEP6630 I162441064 60412 24/07/2014 EEP8222 K154266527 74550 17/07/2014
EEP8643 K154300077 74550 17/07/2014 EEP9750 K154289517 74550 17/07/2014
EEP9915 K154280717 74550 17/07/2014 EEQ0366 K154300517 74550 17/07/2014
EER4265 K154284017 60503 17/07/2014 EER7001 K154335507 60503 18/07/2014
EER8806 K154218347 60503 12/07/2014 EER9431 I162783164 55500 23/07/2014
EER9555 K154262907 74550 17/07/2014 EEW1567 K154202177 74550 16/07/2014
EEY8767 I162344374 55500 24/07/2014 EEZ1933 I162696604 55412 23/07/2014
EFF3369 I162096434 55411 23/07/2014 EFL6603 K154232977 74550 17/07/2014
EFR2247 I162787894 55412 23/07/2014 EFU6191 K154228577 60503 16/07/2014
EFV1085 K154266857 60503 17/07/2014 EFX1067 K154278737 74550 17/07/2014
EFX1398 K154221097 74550 15/07/2014 EGC0455 K154296227 74550 17/07/2014
EGC5927 K154211747 74550 17/07/2014 EGL1480 K154312397 60503 17/07/2014
EGM1947 K154309427 60503 17/07/2014 EGM2157 I162789104 51851 23/07/2014
EGM3703 I161789314 73662 22/07/2014 EGM4196 I162624324 60412 13/07/2014
EGM4368 I162541384 51851 23/07/2014 EGM5641 I161351404 60501 23/07/2014
EGM5687 K154317907 74550 17/07/2014 EGM6074 K154300737 74550 17/07/2014
EGM6980 K154235947 74550 17/07/2014 EGM7875 I162714304 55500 23/07/2014
EGM8312 K154203057 74550 16/07/2014 EGM8680 I162541164 51851 23/07/2014
EGN9219 K154305797 74550 17/07/2014 EGO3410 I162804724 55680 23/07/2014
EGQ0930 I162726624 73662 23/07/2014 EGQ3749 K154302167 60503 17/07/2014
EGQ7324 K154222747 74550 15/07/2014 EGV7647 K154210537 74550 17/07/2014
EGW5449 I162821334 51851 24/07/2014 EGW5464 K154275007 74550 17/07/2014
EGW6113 K154122317 74550 15/07/2014 EGW6770 K154143657 74550 16/07/2014
EHA6377 K154224507 74550 15/07/2014 EHK6448 K154228687 74550 16/07/2014
EHQ0002 I162803294 55500 24/07/2014 EIC1716 K154298207 74550 17/07/2014
EIC6902 I162751814 55500 23/07/2014 EIF1589 I162706274 55500 23/07/2014
EIF7808 K154306897 74550 17/07/2014 EIF9890 I162782834 55500 23/07/2014
EIG7966 K154297437 74550 17/07/2014 EIL1592 K154202397 74550 16/07/2014
EIN1274 K154247507 74550 17/07/2014 EIO8596 I162645664 60412 23/07/2014
EIP2206 I162440304 73662 23/07/2014 EIR9812 K154281817 74550 17/07/2014
EIS0744 K154255857 74550 17/07/2014 EIU5059 K154306907 60503 17/07/2014
EIW0154 K154284567 74550 17/07/2014 EIX0061 K154294247 74550 17/07/2014
EIX0511 K154227477 74550 16/07/2014 EIX0534 K154241227 74550 17/07/2014
EIX1273 K154313277 74550 17/07/2014 EIX1353 K154315807 74550 17/07/2014
EIX2427 I162855874 55500 23/07/2014 EIX2627 I162751594 51851 23/07/2014
EIX3370 K154306237 60503 17/07/2014 EIX4165 I162790094 73662 24/07/2014
EIX4321 K154145197 60503 16/07/2014 EIX6454 K154277197 74550 17/07/2014
EIX9810 K154271037 74550 17/07/2014 EIX9974 K154245307 60503 17/07/2014
EJB9498 K154269167 74550 17/07/2014 EJC2845 K154271477 74550 17/07/2014
EJF3702 K154338797 74550 18/07/2014 EJN9393 K154340557 74630 18/07/2014
EJT0074 I162742244 55500 24/07/2014 EJT0671 I162752694 51851 23/07/2014
EJT1305 K154212187 74550 17/07/2014 EJT1376 K154315037 74550 17/07/2014
EJT2154 K154288307 74550 17/07/2014 EJY9168 K154308107 74550 17/07/2014
EKB8026 K154220107 60503 14/07/2014 EKB9457 K154339897 74630 18/07/2014
EKK0287 K154302607 74550 17/07/2014 EKK5666 I162886674 51851 24/07/2014
EKM2159 K154326367 74550 18/07/2014 EKN0010 I162726514 73662 23/07/2014
EKN0271 I162822214 55413 24/07/2014 EKN0407 I162184214 55680 23/07/2014
EKN1748 K154303047 60503 17/07/2014 EKN2094 I162750824 55412 23/07/2014
EKN2114 I162682304 60412 23/07/2014 EKN2413 K154200197 74550 16/07/2014
EKN2533 K154292377 74550 17/07/2014 EKN3049 K154274227 74550 17/07/2014
EKN3656 K154030577 74550 15/07/2014 EKN4025 I162184874 55500 24/07/2014
EKN4217 I162855214 55500 24/07/2014 EKN4455 I162788664 55412 23/07/2014
EKN7099 K154327907 74630 18/07/2014 EKN7379 K154242217 60503 17/07/2014
EKN9710 K154288087 60503 17/07/2014 EKT0192 K154212847 74550 17/07/2014
EKT0192 K154265107 60503 17/07/2014 EKV5008 K154234627 74550 17/07/2014
EKZ1533 I162820904 51851 24/07/2014 EKZ2568 K154289297 74550 17/07/2014
EKZ2869 K154328127 74550 18/07/2014 EKZ3199 K154274777 60503 17/07/2014
EKZ4916 K154205477 74550 16/07/2014 EKZ7794 I161880394 55500 23/07/2014
EKZ8400 K154282257 74550 17/07/2014 ELB0630 I162674154 55500 23/07/2014
ELC1390 I162860274 54600 24/07/2014 ELC1893 K154216147 74550 17/07/2014
ELC8794 K154273907 74630 17/07/2014 ELD3858 K154242547 74550 17/07/2014
ELD3858 K154270707 74550 17/07/2014 ELM4488 K154319657 74550 17/07/2014
ELQ5430 K154235397 74550 17/07/2014 ELS6260 K154343967 60503 18/07/2014
EMC2954 K154232107 74550 16/07/2014 EMD2962 K154224407 74550 15/07/2014
EMD8722 K154240907 74550 17/07/2014 EME8190 K154308547 60503 17/07/2014
EMF8200 I162343054 55500 20/07/2014 EMH8388 K154325047 74550 17/07/2014
EMH8843 K154270607 74550 17/07/2014 EMK5831 K154294577 74550 17/07/2014
EMP5744 K154214277 74550 17/07/2014 EMR1180 K154245627 74550 17/07/2014
EMW0498 K154201407 74550 16/07/2014 ENC0430 K154312727 56732 17/07/2014
ENC0468 K154263667 74550 17/07/2014 ENC0480 K154328457 74550 18/07/2014
ENC0928 K154208887 74550 16/07/2014 ENC1485 K154208557 74550 16/07/2014
ENC2612 K154214167 74550 17/07/2014 ENC2866 I162587034 73662 23/07/2014
ENC2998 I162720244 73662 23/07/2014 ENC3343 K154196347 74550 16/07/2014
ENC3608 K154326807 74550 18/07/2014 ENC3773 K154309537 60503 17/07/2014
ENH5505 K154219227 60503 13/07/2014 ENH7339 I161744434 55500 23/07/2014
ENH7522 K154222087 60503 15/07/2014 ENJ3126 K154240897 74550 17/07/2014
ENK2496 K154219777 60503 14/07/2014 ENK2679 K154061047 60503 15/07/2014
ENK3217 K154237817 74550 17/07/2014 ENM3615 K154291277 60503 17/07/2014
ENO8166 K154343207 74550 18/07/2014 ENR1851 K154312947 60503 17/07/2014
ENR2690 K154284897 74550 17/07/2014 ENT1073 I162677124 68661 23/07/2014
ENT1706 I162657544 55412 23/07/2014 ENT2254 I162743234 55250 24/07/2014
ENT3310 I162565034 73662 24/07/2014 ENT3457 K154250797 60503 17/07/2014
ENT5039 K154263337 60503 17/07/2014 ENT5159 K154325487 74550 17/07/2014
ENT5639 K154114407 74550 15/07/2014 ENT5926 K154310207 60503 17/07/2014
ENT6480 K154252337 74550 17/07/2014 ENT6480 K154252447 60503 17/07/2014
ENT6798 K154101207 74550 15/07/2014 ENT8066 I162477144 55500 22/07/2014
ENT8307 K154217907 60503 12/07/2014 ENT8450 I162562834 55500 22/07/2014
ENT8877 K154318667 74550 17/07/2014 ENT9131 K154252117 74550 17/07/2014
ENT9399 K154204047 74550 16/07/2014 ENT9399 K154209007 74550 16/07/2014
ENX1432 K154329117 74550 18/07/2014 ENX2651 K154268177 74550 17/07/2014
ENX4224 K154240017 74550 17/07/2014 EOI4980 K154268507 74550 17/07/2014
EOL5068 I162203904 60501 23/07/2014 EOL5347 I162718814 55415 23/07/2014
EOL5898 K154231767 74550 16/07/2014 EOL7767 I162690544 60501 23/07/2014
EOL8940 K154233747 60503 17/07/2014 EOM1085 I162828154 61220 24/07/2014
EOR0182 K154229907 74550 16/07/2014 EOX0566 I162636314 55500 23/07/2014
EOX2956 I162805714 57380 23/07/2014 EOX4935 K154295677 74550 17/07/2014
EOX5776 K154306787 74630 17/07/2014 EOX9896 K154308987 74630 17/07/2014
EPB5774 K154301507 60503 17/07/2014 EPC7413 I162618714 56222 24/07/2014
EPC8240 K154335497 74550 18/07/2014 EPD4747 K154231877 74550 16/07/2014
EPE2269 K154298867 74550 17/07/2014 EPE2269 K154326257 74550 18/07/2014
EPE2672 K154306567 74550 17/07/2014 EPH3082 K154238697 74630 17/07/2014
EPH3082 K154238707 74550 17/07/2014 EPI2956 K154223737 74550 15/07/2014
EPJ2250 K154299527 74550 17/07/2014 EPK7884 K154326707 74550 18/07/2014
EPK8364 K154340667 60503 18/07/2014 EPK8364 I162858304 57030 24/07/2014



33Campinas, quarta-feira, 06 de agosto de 2014 Diário Ofi cial do Município de Campinas

EPL3414 K154163457 74550 16/07/2014 EPM0944 K154253987 74550 17/07/2014
EPM4803 K154295787 60503 17/07/2014 EPM9414 K154252667 60503 17/07/2014
EPN0082 K154269057 60503 17/07/2014 EPN0171 I162563824 73662 23/07/2014
EPN0361 K154057197 60503 30/07/2014 EPN0532 I162820344 73662 24/07/2014
EPN1912 K154254097 74550 17/07/2014 EPN2631 K154277307 74550 17/07/2014
EPN3662 K154054447 74550 30/07/2014 EPN7167 I162682514 60412 23/07/2014
EPN7200 K154272907 60503 17/07/2014 EPN7340 K154207347 74550 16/07/2014
EPN7599 I162696924 55412 23/07/2014 EPN7980 I162750934 55412 23/07/2014
EPN8675 K154323617 74550 19/07/2014 EPN9315 K154167087 74550 16/07/2014
EPN9633 K154202407 74550 16/07/2014 EPR0147 K154310967 74550 17/07/2014
EPR0948 K154316907 74550 17/07/2014 EPT0933 K154340887 74550 18/07/2014
EPT1337 K154252227 60503 17/07/2014 EPT1920 K154243207 74710 17/07/2014
EPT1984 K154235727 60503 17/07/2014 EPT2038 I162564604 73662 24/07/2014
EPT2194 I162587144 51851 23/07/2014 EPT2674 I162441174 60412 24/07/2014
EPT2702 K154205587 74550 16/07/2014 EPT3055 I162753574 55412 24/07/2014
EPT3154 I162184654 55500 23/07/2014 EPT3279 K154272577 74550 17/07/2014
EPV0233 K154284787 60503 17/07/2014 EPV3751 I162222504 55500 23/07/2014
EPV5385 K154214717 74550 17/07/2014 EPW0076 I162184324 54870 23/07/2014
EPW0156 K154338467 60503 18/07/2014 EPX8740 I162727284 55411 23/07/2014
EQJ6126 K154275987 60503 17/07/2014 EQL6778 K154339787 74550 18/07/2014
EQM9091 K154223627 74550 15/07/2014 EQQ8601 K154328787 74550 18/07/2014
EQW3897 K154238917 74550 17/07/2014 EQY1574 I162587584 51851 23/07/2014
EQZ4388 K154328017 74550 18/07/2014 ERB0553 I162706934 55500 23/07/2014
ERB1682 K154283247 74550 17/07/2014 ERB2145 K154315367 74550 17/07/2014
ERB2500 K154293367 60503 17/07/2014 ERB2551 K154326037 74550 18/07/2014
ERB3171 K154207567 74550 16/07/2014 ERB3302 K154271257 74550 17/07/2014
ERB3733 I162275294 55500 23/07/2014 ERB3967 I162755664 73662 23/07/2014
ERB4151 I161789534 55500 23/07/2014 ERB4194 K154267517 60503 17/07/2014
ERB4214 K154320757 74550 17/07/2014 ERB4515 K154259597 74550 17/07/2014
ERB4827 K154215817 60503 17/07/2014 ERB4996 I162563494 55500 23/07/2014
ERB5231 K154256407 74550 17/07/2014 ERB5579 K154210107 74550 16/07/2014
ERB5579 K154210427 74630 17/07/2014 ERB5930 K154340117 74550 18/07/2014
ERB6146 I162440734 60412 24/07/2014 ERB6312 I162726844 73662 23/07/2014
ERB7668 K154205037 74550 16/07/2014 ERB9612 I162354934 51851 23/07/2014
ERD2216 I162586484 51851 23/07/2014 ERE8619 K154315707 74550 17/07/2014
ERF4002 K154267297 74550 17/07/2014 ERF5787 I162673604 54521 23/07/2014
ERG5546 K154247057 60503 17/07/2014 ERH3923 K154309207 74550 17/07/2014
ERK9166 K154329447 74550 18/07/2014 ERM3505 K154254207 74550 17/07/2014
ERO2386 K154253877 74550 17/07/2014 ERO3551 K154264767 74550 17/07/2014
ERO3682 K154324387 74550 17/07/2014 ERO3828 I162624004 60412 23/07/2014
ERQ9764 I162192464 51851 23/07/2014 ERR2647 K154203937 74550 16/07/2014
ERR4185 K154288207 60503 17/07/2014 ERS1938 I160823734 55411 23/07/2014
ERT1259 K154287107 74550 17/07/2014 ERT2040 K154339457 74630 18/07/2014
ERT8511 I162669644 51851 24/07/2014 ERT8691 K154268617 60503 17/07/2014
ERW0899 K154343637 74550 18/07/2014 ESG1503 K154237377 74550 17/07/2014
ESI6329 K154332967 60503 18/07/2014 ESL1402 I162783934 57461 23/07/2014
ESR0909 K154344187 74630 18/07/2014 ESU4880 I162821994 55500 24/07/2014
ESU5619 K154218127 60503 12/07/2014 ETA7266 I162646434 60501 24/07/2014
ETB0606 I162787014 51851 23/07/2014 ETB5073 I162726184 73662 23/07/2014
ETB5088 I162805384 55500 23/07/2014 ETB6471 I162692204 54521 24/07/2014
ETB6557 K154309757 74550 17/07/2014 ETB8658 K154251787 74550 17/07/2014
ETB8776 K154252557 74550 17/07/2014 ETB9260 K154268397 74550 17/07/2014
ETB9266 K154237707 60503 17/07/2014 ETB9390 I162736744 51851 23/07/2014
ETB9655 I162622454 73662 22/07/2014 ETD0011 I162096104 54525 23/07/2014
ETD1243 K154316247 74550 17/07/2014 ETD1909 I162691534 55500 23/07/2014
ETD2054 I162752704 55411 23/07/2014 ETD2789 K154209327 74550 16/07/2014
ETD2897 K154288417 60503 17/07/2014 ETD2961 K154210097 74550 16/07/2014
ETD4102 K154210647 74550 17/07/2014 ETD6994 K154231327 74550 16/07/2014
ETD8137 K154286437 74550 17/07/2014 ETF1224 K154264107 74550 17/07/2014
ETF1618 K154302057 74550 17/07/2014 ETF1872 K154257407 60503 17/07/2014
ETG4990 K154252997 74550 17/07/2014 ETH0799 K154306017 60503 17/07/2014
ETK2942 K154311957 74550 17/07/2014 ETL1393 K154277747 74550 17/07/2014
ETP9331 I162786464 55500 23/07/2014 ETR0344 K154048617 74550 29/07/2014
ETS0068 K154231987 60503 16/07/2014 ETS0651 K154215597 74550 17/07/2014
ETS0651 K154215607 74630 17/07/2014 ETS1900 K154244527 60503 17/07/2014
ETS2433 K154213067 74550 17/07/2014 ETS3145 K154293587 74550 17/07/2014
ETS3154 I162745324 60412 23/07/2014 ETS3919 I162788444 73662 23/07/2014
ETS4684 K154314927 74550 17/07/2014 ETT6761 K154305027 74550 17/07/2014
ETU9046 I162751484 55412 23/07/2014 ETV0850 I162275404 55500 23/07/2014
ETV1424 I162857744 54521 24/07/2014 ETV1585 K154279727 74550 17/07/2014
ETV1860 I162837944 73662 23/07/2014 ETV2862 I162685264 73662 23/07/2014
ETV3895 K154227587 74550 16/07/2014 ETV3915 K154275547 60503 17/07/2014
ETV4075 K154300407 74550 17/07/2014 ETV5282 K154289957 74550 17/07/2014
ETV5617 I162787344 55090 23/07/2014 ETV6004 K154280167 74550 17/07/2014
ETV6004 I162586924 51851 23/07/2014 ETV6343 I161746964 55500 23/07/2014
ETV6884 K154061607 60503 15/07/2014 ETV8408 I162354714 73662 23/07/2014
ETV8430 I162530604 60412 23/07/2014 ETV9190 K154320537 74550 17/07/2014
ETV9941 K154337587 60503 18/07/2014 EUA0511 K154225277 74550 15/07/2014
EUB9922 K154334407 74550 18/07/2014 EUC5875 K154297657 60503 17/07/2014
EUD5472 I162752144 51851 24/07/2014 EUE4623 I162713094 73662 22/07/2014
EUF0167 K154299417 60503 17/07/2014 EUL1509 K154047737 60503 29/07/2014
EUL6178 K154292487 74550 17/07/2014 EUP5061 K154310087 74550 17/07/2014
EUP7066 K154273017 74550 17/07/2014 EUQ7210 K154272807 74550 17/07/2014
EUW3445 K154321417 74550 17/07/2014 EUY6468 I161879404 54870 24/07/2014
EVC7440 K154301407 74550 17/07/2014 EVD9259 I161880834 55500 23/07/2014
EVG3113 K154254427 74550 17/07/2014 EVH5800 K154221537 74550 15/07/2014
EVI5775 I162837834 55412 23/07/2014 EVI6220 I162473074 73662 23/07/2014
EVI6614 I162775574 73662 23/07/2014 EVI6632 K154305907 74550 17/07/2014
EVI7971 K154282477 60503 17/07/2014 EVJ9703 K154234517 60503 17/07/2014
EVK0114 K154322077 74550 17/07/2014 EVK0475 K154246407 74550 17/07/2014
EVK0600 K154279177 74550 17/07/2014 EVM6344 I162749834 55500 24/07/2014
EVM7232 I162689664 55500 23/07/2014 EVQ6011 K154334287 74550 18/07/2014
EVR0363 K154278187 56732 17/07/2014 EVR0741 K154239797 74550 17/07/2014
EVR0958 K154339017 74550 18/07/2014 EVR1222 K154318227 74550 17/07/2014
EVR1325 K154235617 60503 17/07/2014 EVR1627 K154331317 74550 18/07/2014
EVR2556 K154234077 74550 17/07/2014 EVR2653 K154047517 74550 29/07/2014
EVR3378 K154259607 74550 17/07/2014 EVR3799 K154201627 60503 16/07/2014
EVR3855 K154242767 60503 17/07/2014 EVR4433 I162784704 55500 24/07/2014
EVR4460 K154221207 60503 15/07/2014 EVR4633 I161648954 58191 24/07/2014
EVR4848 K154242877 74630 17/07/2014 EVR5333 K154272247 60503 17/07/2014
EVR6774 K154290837 74550 17/07/2014 EVR6951 K154056647 74550 30/07/2014
EVR7478 K154307557 74550 17/07/2014 EVR7822 K154338027 74550 18/07/2014
EVS1413 I162097754 55411 23/07/2014 EVS8471 K154222207 74550 15/07/2014
EVS9302 K154331757 60503 18/07/2014 EVS9363 I162765344 55680 23/07/2014
EVT4515 K154203717 74550 16/07/2014 EVT7368 I162720574 73662 23/07/2014
EVU4343 I162798014 54870 23/07/2014 EVV5254 I161880614 55500 23/07/2014
EWA2001 I162681854 54521 23/07/2014 EWB5909 I162636424 60412 23/07/2014
EWB5990 K154295457 74550 17/07/2014 EWB6337 I162587474 70302 23/07/2014
EWB6953 K154231107 60503 16/07/2014 EWB8687 K154285227 74550 17/07/2014
EWI1980 I162734984 55500 23/07/2014 EWJ0334 K154244747 74550 17/07/2014
EWJ0334 K154244967 60503 17/07/2014 EWK7088 I162886344 73662 24/07/2014
EWK7102 I162096004 54521 23/07/2014 EWL0667 I162344814 55500 24/07/2014
EWM3511 I162618824 55920 24/07/2014 EWM6567 K154304917 74550 17/07/2014
EWM8620 K154334727 74550 18/07/2014 EWM9249 I160827914 55500 23/07/2014
EWP1086 I161789424 54521 23/07/2014 EWP1165 I162665684 51851 24/07/2014
EWP1405 I162640384 55415 19/07/2014 EWP1413 K154249587 60503 17/07/2014
EWP1421 K154335387 60503 18/07/2014 EWP2759 K154263007 74550 17/07/2014
EWP3741 K154253437 60503 17/07/2014 EWP3989 K154302937 60503 17/07/2014
EWP4553 K154277087 74550 17/07/2014 EWS0193 K154278297 74550 17/07/2014
EWS0220 K154296887 74630 17/07/2014 EWS1538 I162668874 55500 23/07/2014
EWS1601 K154201297 74550 16/07/2014 EWS2350 I162856104 54525 23/07/2014
EWS2850 I162757644 73662 23/07/2014 EWS3311 K154208117 74550 16/07/2014
EWS4293 I162710784 73662 24/07/2014 EWS4607 I162618504 55920 24/07/2014
EWS4774 K154284677 74550 17/07/2014 EWS4891 K154337707 74550 18/07/2014
EWS4912 K154330657 74550 18/07/2014 EWS5389 K154301287 74550 17/07/2014
EWS5672 I162741474 55500 23/07/2014 EWS6603 K154242987 74550 17/07/2014
EWS6795 K154344077 74550 18/07/2014 EWS7019 K154249477 74550 17/07/2014
EWS7712 K154325817 74550 18/07/2014 EWS8248 I162541494 54521 23/07/2014
EWS8756 K154288857 74550 17/07/2014 EWS8894 K154222307 60503 15/07/2014
EWS9163 K154275767 74550 17/07/2014 EWS9222 I162786244 55500 23/07/2014
EWS9749 K154226487 74550 15/07/2014 EXI7854 K154261907 74550 17/07/2014
EXL5550 K154321967 74550 17/07/2014 EXS9312 K154291167 60503 17/07/2014
EXY4999 I162798344 55500 23/07/2014 EXY9990 K154236827 60503 17/07/2014
EYB1152 K154218677 60503 13/07/2014 EYB6079 K154211967 74630 17/07/2014
EYB6248 K154283907 74550 17/07/2014 EYB6957 I162726734 73662 23/07/2014
EYB8018 K154337807 60503 18/07/2014 EYD0109 I160650044 73662 23/07/2014
EYD0970 K154320977 74550 17/07/2014 EYD1201 K154309647 74550 17/07/2014
EYD1750 I162860164 55417 24/07/2014 EYD1960 I162741254 54870 23/07/2014
EYD2058 I162756104 55412 23/07/2014 EYD2669 I162757864 54522 24/07/2014
EYD2846 K154247277 74550 17/07/2014 EYD4675 K154221317 74550 15/07/2014

EYD4942 I162887334 73662 24/07/2014 EYE1616 I162463284 55412 23/07/2014
EYG0233 K154275217 74550 17/07/2014 EYG2423 K154267077 60503 17/07/2014
EYG3433 K154209657 74550 16/07/2014 EYG3565 K154201737 74550 16/07/2014
EYG3565 I161880724 55500 23/07/2014 EYG3917 I162714964 51851 23/07/2014
EYG4391 K154201187 60503 16/07/2014 EYG4778 I162720794 73662 23/07/2014
EYG4783 K154213287 74550 17/07/2014 EYG7585 K154204487 74550 16/07/2014
EYG7605 K154296777 60503 17/07/2014 EYG7815 K154323727 74550 19/07/2014
EYG8343 K154215487 74550 17/07/2014 EYG9461 I162706824 55500 23/07/2014
EYG9591 K154214507 74550 18/07/2014 EYG9757 I162646104 55500 24/07/2014
EYG9834 K154225057 60503 15/07/2014 EYG9862 K154076557 74550 15/07/2014
EYI7457 K154279617 74550 17/07/2014 EYJ6333 I162767654 51851 23/07/2014
EYN1306 K154258277 74550 17/07/2014 EYQ5272 K154226607 74550 15/07/2014
EYR6491 K154272137 74550 17/07/2014 EYT6413 K154287977 74550 17/07/2014
EYV4278 I162768424 61300 24/07/2014 EYW1663 K154203167 74550 16/07/2014
EYX0755 K154344847 60503 18/07/2014 EYX2490 I162718264 55412 23/07/2014
EYX2492 I162785474 55500 23/07/2014 EYX2492 I162785704 52311 23/07/2014
EYX3405 K154263777 74550 17/07/2014 EZJ4116 K154281487 74550 17/07/2014
EZJ8693 K154207127 74630 16/07/2014 EZL4415 K154240567 60503 17/07/2014
EZP9517 K154304147 60503 17/07/2014 EZS8380 K154239907 74550 17/07/2014
EZT1677 K154299637 74550 17/07/2014 EZW1007 K154290397 74630 17/07/2014
FAG0481 I162678334 55417 23/07/2014 FAM2551 I162344484 55500 24/07/2014
FAN2389 K154276867 74550 17/07/2014 FAN4784 K154342427 74550 18/07/2014
FAN7559 K154325157 74550 17/07/2014 FAQ4578 K154220987 74550 15/07/2014
FAR3567 K154278307 74550 17/07/2014 FAR7204 I162645884 55500 23/07/2014
FAX7166 K154248377 60503 17/07/2014 FBA8719 I162659634 60501 23/07/2014
FBB9407 K154336597 74550 18/07/2014 FBC1090 K154194707 60503 16/07/2014
FBC1459 I162639614 55412 23/07/2014 FBQ3086 K154283137 74550 17/07/2014
FBR3608 K154270047 74550 17/07/2014 FBT0153 I162837724 55412 23/07/2014
FBT0214 K154250357 74550 17/07/2014 FBT0671 K154299087 74550 17/07/2014
FBT0880 I161747074 55500 23/07/2014 FBT2982 I162440514 60412 24/07/2014
FBT3723 K154341657 60503 18/07/2014 FBT4324 I162822004 54527 24/07/2014
FBT4688 K154340997 60503 18/07/2014 FBT5110 K154245297 74550 17/07/2014
FBT8964 I161746634 55500 23/07/2014 FBT9270 I162775464 55500 23/07/2014
FBT9449 K154255087 60503 17/07/2014 FBT9972 K154226927 74550 16/07/2014
FBU0256 I162787904 55412 23/07/2014 FBW7920 K154243867 74550 17/07/2014
FBW8443 K154324607 74550 17/07/2014 FBW8674 K154248927 60503 17/07/2014
FBW9321 I162685484 51851 23/07/2014 FBZ1233 K154323067 74550 17/07/2014
FBZ1356 K154304037 74550 17/07/2014 FBZ1356 I162752034 51851 23/07/2014
FBZ2398 K154273787 60503 17/07/2014 FBZ3370 I162738834 55500 23/07/2014
FBZ3434 K154293807 74550 17/07/2014 FBZ3784 K154217357 74550 12/07/2014
FBZ4008 K154276097 74550 17/07/2014 FBZ4868 K154287867 74550 17/07/2014
FCF0305 K154291607 74550 17/07/2014 FDG0646 I161623434 55500 21/07/2014
FDG1168 K154325707 74550 17/07/2014 FDK2151 I162786134 55500 23/07/2014
FDK9720 K154283357 74550 17/07/2014 FDM5150 K154248487 60503 17/07/2014
FDN8108 K154224837 74550 15/07/2014 FDN8446 K154255637 74550 17/07/2014
FDN8446 K154266967 74550 17/07/2014 FDO0795 K154307227 74550 17/07/2014
FDO9040 K154233527 74550 17/07/2014 FDT1204 K154285447 74550 17/07/2014
FDT2182 K154282697 74550 17/07/2014 FDT5062 I162821664 60501 24/07/2014
FDU0937 K154105047 74550 15/07/2014 FDW3731 K154312407 74550 17/07/2014
FEB1336 I162473184 73662 23/07/2014 FEB1694 K154300847 60503 17/07/2014
FEB2086 I161789754 54521 23/07/2014 FEG4423 I162564924 73662 24/07/2014
FEH1184 K154294807 74550 17/07/2014 FEH1944 K154237487 74550 17/07/2014
FEH1983 I162789654 73662 24/07/2014 FEH2663 I161979504 61220 23/07/2014
FEH2881 K154212957 74550 17/07/2014 FEH3019 K154316027 74630 17/07/2014
FEH3034 I162540834 60501 23/07/2014 FEH3476 K154260477 60503 17/07/2014
FEH3717 K154290177 60503 17/07/2014 FEH3961 K154218237 60503 12/07/2014
FEH4425 K154263447 74550 17/07/2014 FEH4426 K154218017 60503 12/07/2014
FEK9094 K154309317 74550 17/07/2014 FEO0370 K154290287 74550 17/07/2014
FEO6998 K154316357 74630 17/07/2014 FEO9554 I162685594 51851 23/07/2014
FEP4541 K154256517 60503 17/07/2014 FEP4994 K154246727 74550 17/07/2014
FEP5993 K154304367 74550 17/07/2014 FEP6713 I162108864 55500 22/07/2014
FEP6787 K154234187 74550 17/07/2014 FEP6855 I162760394 55411 24/07/2014
FEP7320 K154263887 60503 17/07/2014 FEP7925 I162718044 51851 23/07/2014
FEP8234 K154317347 74550 17/07/2014 FEP8261 K154253217 60503 17/07/2014
FEP8870 K154319987 74550 17/07/2014 FER7812 K154274447 74550 17/07/2014
FES0885 K154299857 74550 17/07/2014 FES0966 K154252887 60503 17/07/2014
FES7232 I162855984 54525 23/07/2014 FES7947 K154248047 74550 17/07/2014
FET0382 I162776014 51851 24/07/2014 FET1693 K154246287 74550 17/07/2014
FEU4863 K154319767 74630 17/07/2014 FEU4922 I161880504 55500 23/07/2014
FEU5198 I162604634 54521 23/07/2014 FEU5647 I162659414 57030 23/07/2014
FEU5736 K154294137 74550 17/07/2014 FEY7604 K154279407 74550 17/07/2014
FFE4162 K154343527 60503 18/07/2014 FFE7706 K154264657 74550 17/07/2014
FFO2274 I162827714 61220 24/07/2014 FFP5294 K154209437 74550 16/07/2014
FFQ1399 I162742354 56222 23/07/2014 FFQ4615 K154227367 60503 16/07/2014
FFQ7981 I162755884 51851 23/07/2014 FFQ7981 I162696594 51851 23/07/2014
FFR9355 K154217797 60503 12/07/2014 FFU1807 K154333517 60503 18/07/2014
FFW5098 I162741584 55500 23/07/2014 FFW5329 I162601334 61220 24/07/2014
FFZ6192 I162535224 55500 23/07/2014 FFZ6472 K154261137 74550 17/07/2014
FFZ7012 I162530494 60412 23/07/2014 FGJ3469 K154293477 74550 17/07/2014
FGK9005 K154282807 60503 17/07/2014 FGK9127 K154260587 60503 17/07/2014
FGK9617 K154251347 74710 17/07/2014 FGK9617 K154251567 74550 17/07/2014
FGK9617 K154256307 74550 17/07/2014 FGK9617 K154251897 74630 17/07/2014
FGK9617 K154251907 60503 17/07/2014 FGL3070 I162694944 55411 23/07/2014
FGN0063 K154274117 60503 17/07/2014 FGN0107 K154273677 74550 17/07/2014
FGN0962 I162720134 73662 23/07/2014 FGO0502 I162768204 51851 23/07/2014
FGO0723 K154200087 74550 16/07/2014 FGO1403 K154260257 60503 17/07/2014
FGO1649 I162784044 54521 23/07/2014 FGO1939 I162690874 55500 23/07/2014
FGO1950 K154298977 60503 17/07/2014 FGO2101 K154335057 74550 18/07/2014
FGO2575 K154239577 74550 17/07/2014 FGO2826 K154283027 60503 17/07/2014
FGO3014 K154302497 74550 17/07/2014 FGO3337 K154303817 74550 17/07/2014
FGO4930 K154341987 74550 18/07/2014 FGQ0730 I162586604 51851 23/07/2014
FGQ4606 K154295127 74550 17/07/2014 FGR2539 I162784924 54521 24/07/2014
FGR2755 K154259487 74630 17/07/2014 FGR2854 K154277527 74550 17/07/2014
FGR2883 K154098447 74550 15/07/2014 FGR2968 K154233967 74550 17/07/2014
FGR3108 K154251127 74550 17/07/2014 FGR3505 I162720354 55412 23/07/2014
FGR3933 I162756004 73662 23/07/2014 FGR4467 I162757754 55411 23/07/2014
FGR4742 K154260917 74550 17/07/2014 FGS0473 I162467684 73662 23/07/2014
FHA9172 K154340337 60503 18/07/2014 FHA9843 K154218907 60503 13/07/2014
FHA9988 K154311847 74550 17/07/2014 FHB7078 K154245187 74550 17/07/2014
FHC2373 K154240677 74630 17/07/2014 FHC2443 K154307997 74550 17/07/2014
FHC3357 K154208667 74550 16/07/2014 FHC3430 K154235177 60503 17/07/2014
FHC4340 K154238807 74550 17/07/2014 FHC4414 K154204267 74550 16/07/2014
FHC4480 K154319437 74550 17/07/2014 FHC4537 K154285007 74550 17/07/2014
FHC5246 K154341767 60503 18/07/2014 FHC5397 I162564594 73662 24/07/2014
FHC5457 K154286657 74550 17/07/2014 FHC5795 I162765894 73662 23/07/2014
FHC5953 K154261247 74550 17/07/2014 FHC6352 I162807704 54521 24/07/2014
FHD1294 I162762704 55500 23/07/2014 FHD4173 K154233637 60503 17/07/2014
FHD4989 K154318997 74550 17/07/2014 FHD5471 I162562944 55500 22/07/2014
FHD5787 K154230007 74550 16/07/2014 FHD6213 I161896894 55500 19/07/2014
FHD6584 I162753904 60501 24/07/2014 FHD9564 K154290407 74550 17/07/2014
FHE3226 K154316137 74550 17/07/2014 FHE3563 K154208227 74550 16/07/2014
FHE3565 K154249367 74550 17/07/2014 FHE3848 K154259047 74550 17/07/2014
FHG5964 K154319107 74550 17/07/2014 FHI6819 K154345397 74550 18/07/2014
FHI9304 K154341107 74550 18/07/2014 FHK6040 K154342867 56732 18/07/2014

FHM3998 K154339127 60503 18/07/2014 FHN1339 K154262127 74550 17/07/2014
FHO7837 K154247167 74550 17/07/2014 FHO8360 K154178967 60503 16/07/2014
FHQ7063 K154265317 60503 17/07/2014 FHT8238 I162228434 55500 23/07/2014
FHW1590 K154259927 74550 17/07/2014 FHW2494 I162562614 73662 22/07/2014
FHW2543 K154341217 56732 18/07/2014 FHW2551 K154345407 60503 18/07/2014
FHW4094 K154292597 74550 17/07/2014 FHW4461 K154336817 74550 18/07/2014
FHW4529 K154239687 74550 17/07/2014 FHW4874 K154297007 74550 17/07/2014
FHY8146 K154344737 74550 18/07/2014 FHZ5797 K154257397 60503 17/07/2014
FIB7575 K154309867 74550 17/07/2014 FIB7575 K154316807 74550 17/07/2014
FIB7575 K154317897 74550 17/07/2014 FIB8513 K154320867 74550 17/07/2014
FIC5497 I162709574 57380 24/07/2014 FIC5619 K154240347 56732 17/07/2014
FIC5648 I162670084 73662 24/07/2014 FIC5777 I162645334 60412 23/07/2014
FIC6195 I162563604 55500 23/07/2014 FIC6688 K154292047 60503 17/07/2014
FIC7012 K154294027 74550 17/07/2014 FIC7491 K154326917 74550 18/07/2014
FIF1586 K154300627 74550 17/07/2014 FIF1586 K154305687 74630 17/07/2014
FIF9682 I162718704 54522 23/07/2014 FIK9637 K154250907 74550 17/07/2014
FIP1853 K154268287 74550 17/07/2014 FIP5910 I162768094 73662 23/07/2014
FIQ3597 I162204014 56570 23/07/2014 FIQ3803 K154315147 74550 17/07/2014
FIQ4213 I161979614 61220 23/07/2014 FIQ4225 K154338687 74550 18/07/2014
FIQ4464 K154224067 74630 15/07/2014 FIQ4479 I162812754 51852 23/07/2014
FIQ4530 K154306457 60503 17/07/2014 FIQ4873 I162753794 55412 24/07/2014
FIQ5233 K154243107 60503 17/07/2014 FIQ6093 K154285557 74550 17/07/2014
FIQ6264 K154314047 74550 17/07/2014 FIQ6664 K154273127 74550 17/07/2014
FIQ7317 I162678884 51851 24/07/2014 FIQ7514 K154241007 60503 17/07/2014
FIQ7855 K154244417 60503 17/07/2014 FIQ9162 I162684274 54525 24/07/2014
FIR3168 K154243647 60503 17/07/2014 FIR4206 K154291387 60503 17/07/2014
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FIR4342 K154282037 74550 17/07/2014 FIR5404 I162674374 55500 23/07/2014
FIR5492 K154249037 60503 17/07/2014 FIT2032 K154225717 60503 15/07/2014
FIT4070 I162886454 73662 24/07/2014 FIT5440 I162652704 73662 24/07/2014
FIU5276 K154309107 60503 17/07/2014 FIU5919 I162875124 54521 24/07/2014
FIU6696 I161789974 60412 23/07/2014 FIU7231 K154272687 74550 17/07/2014
FIU7249 K154225387 60503 15/07/2014 FJA6724 K154253547 74550 17/07/2014
FJJ3698 I162192354 51851 23/07/2014 FJJ6261 K154322737 74550 17/07/2014
FJJ6528 I162736634 73662 23/07/2014 FJJ7564 K154301617 74550 17/07/2014
FJJ8010 K154227037 74550 16/07/2014 FJL6118 K154282367 74550 17/07/2014
FJY9506 K154224397 74550 15/07/2014 FJZ6252 K154345287 74550 18/07/2014
FKI2525 K154315257 74550 17/07/2014 FKI6082 K154220547 60503 14/07/2014
FKI6284 I162307304 55500 22/07/2014 FKI6413 I162679434 55415 23/07/2014
FKI6530 I162736854 51851 23/07/2014 FKI7060 I162751044 54522 23/07/2014
FKI7795 I162659744 57030 23/07/2014 FKI9596 K154270927 74630 17/07/2014
FKK4830 K154307447 74550 17/07/2014 FKX1229 K154209547 74550 16/07/2014
FKX1639 K154302717 74550 17/07/2014 FKX2251 K154343197 74550 18/07/2014
FKX8372 I162805274 55500 23/07/2014 FKY0016 K154336607 60503 18/07/2014
FKY0593 K154301067 74550 17/07/2014 FKY0779 I162672174 55500 23/07/2014
FKY0815 K154303927 74550 17/07/2014 FKY1661 K154278957 60503 17/07/2014
FKY2403 K154337367 60503 18/07/2014 FKY4948 K154324717 74550 17/07/2014
FKZ3370 K154265977 60503 17/07/2014 FKZ3970 K154281377 74550 17/07/2014
FKZ6498 K154281607 74550 17/07/2014 FLA1072 K154309097 74550 17/07/2014
FLB5764 K154338137 74550 18/07/2014 FLB9205 I162615854 55500 23/07/2014
FLC2945 K154308657 74550 17/07/2014 FLD6672 K154250577 74550 17/07/2014
FLD8050 K154276207 60503 17/07/2014 FLD8949 K154318887 74550 17/07/2014
FLE1709 K154241337 74550 17/07/2014 FLE5109 I162760174 73662 23/07/2014
FLE5382 K154257617 74550 17/07/2014 FLE5382 K154258167 74550 17/07/2014
FLI1838 K154242007 60503 17/07/2014 FLI8545 K154282147 60503 17/07/2014
FLL4312 K154322187 74550 17/07/2014 FLL5701 K154160607 74550 16/07/2014
FLL9027 K154263227 74550 17/07/2014 FLO2914 K154322957 74550 17/07/2014
FLQ7678 I162765904 61300 23/07/2014 FLR5021 K154280277 74550 17/07/2014
FLS5488 K154262017 74550 17/07/2014 FLS5574 K154248597 60503 17/07/2014
FLX8482 K154240457 74630 17/07/2014 FLX9846 K154267307 74550 17/07/2014
FLY1868 K154229677 74550 16/07/2014 FLY2271 I162753244 73662 24/07/2014
FLY2826 K154258497 60503 17/07/2014 FLY3815 K154226817 74550 15/07/2014
FLY4157 K154300957 74550 17/07/2014 FLY5085 K154217467 60503 12/07/2014
FMD2867 K154253327 60503 17/07/2014 FMF2576 K154335827 74550 18/07/2014
FMG1805 I162696814 55412 23/07/2014 FMH1552 K154269277 60503 17/07/2014
FMH1552 K154283807 60503 17/07/2014 FMH1683 I162710674 73662 24/07/2014
FMH2341 K154330767 74550 18/07/2014 FMH2833 K154246617 74550 17/07/2014
FMH7313 K154248707 74550 17/07/2014 FMH8950 K154309977 60503 17/07/2014
FMH9198 K154258387 74550 17/07/2014 FMH9711 I162683394 60412 23/07/2014
FMJ7771 I162940244 55500 23/07/2014 FML2904 K154261357 74550 17/07/2014
FMO3013 K154333307 74550 18/07/2014 FMQ5157 K154253107 74550 17/07/2014
FMR9483 K154275877 74550 17/07/2014 FMU9003 K154298107 60503 17/07/2014
FMV1779 K154291497 74550 17/07/2014 FMV1890 K154226597 74550 15/07/2014
FMV1988 K154303487 60503 17/07/2014 FMW2012 K154320207 74550 17/07/2014
FMX2762 K154299197 74550 17/07/2014 FNC3973 K154330547 74550 18/07/2014
FNC4609 K154207907 74550 16/07/2014 FNC4961 K154204607 74550 16/07/2014
FNC5248 K154153337 74550 16/07/2014 FNC5895 K154290727 60503 17/07/2014
FNC6242 I162837614 55412 23/07/2014 FND5865 I162184544 55500 23/07/2014
FNE9896 K154330107 74550 18/07/2014 FNG8961 K154298647 74550 17/07/2014
FNI8743 I162786904 55500 23/07/2014 FNI9340 K154339677 60503 18/07/2014
FNI9475 K154253767 60503 17/07/2014 FNI9586 I162440954 60412 24/07/2014
FNI9622 I162147144 60501 27/07/2014 FNI9633 K154240787 74550 17/07/2014
FNI9884 I162857634 55500 24/07/2014 FNJ0473 K154264547 74550 17/07/2014
FNJ1268 K154228797 74550 16/07/2014 FNJ1828 I162669204 51851 24/07/2014
FNJ1837 K154279067 60503 17/07/2014 FNJ1844 K154245407 74550 17/07/2014
FNJ6141 K154254867 74550 17/07/2014 FNN3880 K154259707 74550 17/07/2014
FNO8149 K154280607 74550 17/07/2014 FNP7594 I162677454 55411 24/07/2014
FNP9431 K154321197 74550 17/07/2014 FNQ8755 K154337477 74550 18/07/2014
FNZ9330 K154329667 74550 18/07/2014 FOB2246 K154267187 74550 17/07/2014
FOG0211 K154175337 60503 16/07/2014 FOG2958 K154315587 74550 17/07/2014
FOG4503 I162357134 55500 23/07/2014 FOG4878 K154217027 60503 11/07/2014
FOG5180 K154238367 74550 17/07/2014 FPC2265 K154092067 74550 15/07/2014
FQA9252 K154304807 74550 17/07/2014 FQC2138 K154334837 74550 18/07/2014
FQC4074 I162738944 57380 23/07/2014 FQD4399 K154214387 74550 17/07/2014
FQG6321 K154301177 74550 17/07/2014 FQH4697 K154242657 74550 17/07/2014
FQH6815 K154266747 74550 17/07/2014 FQI5656 K154296667 60503 17/07/2014
FQJ9890 K154252007 74550 17/07/2014 FQK3655 K154289187 74550 17/07/2014
FQN4995 K154303607 74550 17/07/2014 FQS2415 K154319007 74550 17/07/2014
FQT9670 K154328897 74550 18/07/2014 FQU0776 K154311307 74550 17/07/2014
FQU1753 K154336487 74550 18/07/2014 FQV3138 K154250027 60503 17/07/2014
FQX7579 K154228137 60503 16/07/2014 FRA0722 K154303597 74550 17/07/2014
FRC8749 I161429614 55500 23/07/2014 FRD6839 I162736964 51851 23/07/2014
FRD6839 I162737074 73662 23/07/2014 FRD6839 I162542154 51851 24/07/2014
FRD6839 I162542264 73662 24/07/2014 FRH9976 K154336377 60503 18/07/2014
FRI0583 I162789874 73662 24/07/2014 FRI5944 K154286327 74550 17/07/2014
FRJ6363 K154295347 74550 17/07/2014 FRM6398 I161429724 54521 23/07/2014
FRN1917 K154258937 60503 17/07/2014 FRN2935 K154335937 74550 18/07/2014
FRU0584 K154257067 74550 17/07/2014 FRX0719 K154323397 74550 17/07/2014
FRX2783 K154304587 74550 17/07/2014 FRX4520 I162659964 73662 23/07/2014
FSA6632 K154218787 60503 13/07/2014 FSD0618 K154283577 60503 17/07/2014
FSD9593 I162785144 55500 23/07/2014 FSE1214 K154239467 74550 17/07/2014
FSJ8446 K154210867 74550 17/07/2014 FSL8279 K154230997 74550 16/07/2014
FSQ2008 I162363074 55500 23/07/2014 FSS0809 K154332307 74550 18/07/2014
FSU9431 K154216917 74550 11/07/2014 FSW2278 I162674264 55500 23/07/2014
FSW6563 K154293707 74550 17/07/2014 FSY6400 I162542374 54521 24/07/2014
FTC1089 K154216707 74550 08/07/2014 FTC6287 I162542044 56222 24/07/2014
FTE9188 K154261467 74550 17/07/2014 FTJ0563 K154199977 74550 16/07/2014
FTM0713 I162694284 55412 23/07/2014 FTM6563 K154252777 74550 17/07/2014
FTM7003 K154265757 74550 17/07/2014 FTN0920 K154221427 60503 15/07/2014
FTN2726 K154291057 74550 17/07/2014 FTN8914 K154289627 74550 17/07/2014
FTR0239 K154205707 74630 16/07/2014 FTT6446 K154234847 60503 17/07/2014
FTU1387 I162441394 60412 24/07/2014 FTU1415 I162541934 54521 24/07/2014
FTV6606 K154312067 74550 17/07/2014 FTW1302 K154285667 74550 17/07/2014
FTY8030 I162563504 55500 23/07/2014 FTZ3623 K154292267 74550 17/07/2014
FTZ5751 I162727394 55411 23/07/2014 FUA3836 I162689774 55417 23/07/2014
FUD2567 I162767764 73662 23/07/2014 FUR1549 K154297217 60503 17/07/2014
FUR6090 K154231007 74550 16/07/2014 FUR6201 K154333077 60503 18/07/2014
FUT6800 K154047307 60503 29/07/2014 FWF9933 K154296117 74550 17/07/2014
FYI7788 K154262457 74550 17/07/2014 FYL0005 I161564914 51930 23/07/2014
FZA6688 K154270377 74550 17/07/2014 FZG8000 K154210977 74550 17/07/2014
FZL0400 K154236167 60503 17/07/2014 GCM2211 K154345067 74550 18/07/2014
GDD8787 K154223957 60503 15/07/2014 GFD6363 K154231217 74550 16/07/2014
GGJ2255 K154322407 74550 17/07/2014 GKD9510 K154206137 74550 16/07/2014
GLS0242 K154323837 74550 17/07/2014 GOL6725 K154224947 60503 15/07/2014
GPU5437 K154278407 74550 17/07/2014 GRI7670 K154208777 74550 16/07/2014
GSJ6326 I162707704 54525 20/07/2014 GSU2672 K154220437 60503 14/07/2014

GSW1946 K154220007 74550 14/07/2014 GTB4465 I162689224 55412 23/07/2014
GUB4284 K154276647 74550 17/07/2014 GVE2240 K154335717 60503 18/07/2014
GVL6916 K154322297 74550 17/07/2014 GWG2629 I162885354 54521 24/07/2014
GWV5556 K154345727 74550 18/07/2014 GXF1985 K154275327 74550 17/07/2014
GYI1914 K154052357 74550 30/07/2014 GZP7860 K154287427 74550 17/07/2014
HAA4021 K154336157 60503 18/07/2014 HBQ0165 K154217247 60503 11/07/2014
HBQ4790 K154271917 74550 17/07/2014 HBS3660 K154325607 74550 17/07/2014
HBV5412 K154211307 74550 17/07/2014 HCA6710 K154240127 74550 17/07/2014
HCG7439 K154298317 60503 17/07/2014 HDK1603 K154304257 60503 17/07/2014
HDK2409 I162765454 55680 23/07/2014 HDK6154 I162475824 73662 19/07/2014
HEH2440 K154293147 74550 17/07/2014 HEJ4734 K154204597 74630 16/07/2014
HEJ9745 K154321637 74550 17/07/2014 HEL2641 I162710344 73662 24/07/2014
HFI5030 K154279507 60503 17/07/2014 HFI9551 I162858184 51851 24/07/2014
HFK7686 K154250137 60503 17/07/2014 HFM5463 K154292707 60503 17/07/2014
HFP3717 I162751604 73662 23/07/2014 HGG9825 K154303157 60503 17/07/2014
HGM2431 K154254317 60503 17/07/2014 HGP9782 K154260697 74550 17/07/2014
HGZ0754 K154337147 74550 18/07/2014 HHG6923 K154332857 60503 18/07/2014
HHM2603 K154286547 74550 17/07/2014 HIA0687 I162684164 60502 24/07/2014
HIC1755 I162756434 55412 23/07/2014 HIR4784 I162885244 73662 24/07/2014
HIU1342 K154257177 74550 17/07/2014 HIX5748 I162706494 55500 23/07/2014
HKO5887 K154278077 74550 17/07/2014 HLH2495 I162542484 55500 24/07/2014
HLT1811 I162720024 55417 26/07/2014 HMJ0157 K154284127 74550 17/07/2014
HMJ2584 I162563934 55500 23/07/2014 HNA6445 K154326697 74550 18/07/2014
HNA6646 I162694394 55412 23/07/2014 HNK2367 I162741704 55500 24/07/2014
HNT9539 K154333627 60503 18/07/2014 HNV7234 K154254537 74550 17/07/2014
HOC4022 I162750504 73662 23/07/2014 HOG1769 K154232207 60503 16/07/2014
HOH1101 K154211417 74630 17/07/2014 HPA4944 K154280497 60503 17/07/2014
HRF0003 K154331097 74550 18/07/2014 HVT1404 I162572734 57380 23/07/2014
IBK7122 K154226377 74550 15/07/2014 IKQ4011 I162785584 55500 23/07/2014
IOT6906 K154311627 74550 17/07/2014 ISB7662 I162845424 60501 24/07/2014
JDX2621 K154287647 74550 17/07/2014 JEA1382 K154238037 60503 17/07/2014

JEL9287 K154275657 74550 17/07/2014 JGD9676 I162708144 55500 21/07/2014
JGN5661 K154085687 60503 15/07/2014 JHY7147 K154079207 74550 15/07/2014
JIF0931 K154342207 74550 18/07/2014 JJK8657 K154319327 74550 17/07/2014

JKG9859 K154284457 74550 17/07/2014 JMA8887 K154304697 60503 17/07/2014
JQI1658 I162787234 51851 23/07/2014 JRJ5145 I162718484 55412 23/07/2014
JSF7323 K154220767 74550 14/07/2014 KAT1055 K154293037 74550 17/07/2014

KBH4806 I162766444 61300 24/07/2014 KDW1934 K154269387 74550 17/07/2014
KGI5181 K154289737 60503 17/07/2014 KGO8931 K154288197 60503 17/07/2014
KIT1410 K154209987 74550 16/07/2014 KJE9480 I162384964 55680 23/07/2014
KLN9071 K154291717 60503 17/07/2014 KLU8717 K154301727 60503 17/07/2014
KND6661 K154238477 74550 17/07/2014 KQG8508 I162691864 55411 23/07/2014
KTZ9645 K154296997 60503 17/07/2014 KWI1237 K154302277 74550 17/07/2014
KWZ0444 K154291507 60503 17/07/2014 KXT5673 K154288967 74550 17/07/2014
KXW4987 I162741144 55500 23/07/2014 KYA0392 I162756874 54521 24/07/2014
KYD0190 K154318007 74550 17/07/2014 KYK7008 I162344594 55500 24/07/2014
LAJ1231 I162184764 55500 23/07/2014 LBE8152 K154216037 60503 17/07/2014
LCI2063 K154335607 60503 18/07/2014 LCR4873 K154255747 74550 17/07/2014

LDW2199 K154341327 74550 18/07/2014 LLM3361 K154260147 60503 17/07/2014
LNB2629 K154255197 60503 17/07/2014 LNS6738 K154310527 74550 17/07/2014
LPQ3829 K154321857 74630 17/07/2014 LPT0851 I162727404 54527 24/07/2014
LTD1330 K154248817 74550 17/07/2014 LTR2342 K154295237 74550 17/07/2014
LUH1787 K154223407 74550 15/07/2014 LUT0900 K154263117 60503 17/07/2014
LVL5198 K154327467 74550 18/07/2014 LVL5198 K154327797 74630 18/07/2014
LZV5494 K154279837 74550 17/07/2014 LZY4275 K154212627 74550 17/07/2014
LZY4275 K154212737 74550 17/07/2014 MBN5598 K154275437 74550 17/07/2014
MCR9637 K154056207 60503 30/07/2014 MCR9637 K154057307 60503 30/07/2014
MGS4457 I162751264 55415 23/07/2014 MHD7165 I162440624 60412 24/07/2014
MIP0106 K154339567 60503 18/07/2014 MJT2232 K154260807 74630 17/07/2014
MKC0352 K154297987 60503 17/07/2014 MLQ7338 I162020204 55500 23/07/2014
MPB9309 I162564264 54525 23/07/2014 MPS3250 K154314597 60503 17/07/2014
MPY2335 K154317457 74550 17/07/2014 MTH9355 K154230667 60503 16/07/2014
MTV9554 K154071387 74550 15/07/2014 MVL6731 K154313167 60503 17/07/2014
MVZ8606 K154147407 74550 16/07/2014 MVZ9143 K154328237 74550 18/07/2014
NEL8450 K154228467 60503 16/07/2014 NEM0382 K154246067 74550 17/07/2014
NGC6679 K154258717 74550 17/07/2014 NGR7180 K154206247 74550 16/07/2014
NHT6992 K154298427 74550 17/07/2014 NLC3090 K154232427 74550 17/07/2014
NLP3340 I162639834 55411 23/07/2014 NMZ2826 K154270597 60503 17/07/2014
NPX7314 K154308217 74550 17/07/2014 NSD1101 I162787454 55090 23/07/2014
NTD9748 K154270487 74630 17/07/2014 NUE0816 K154298097 60503 17/07/2014
NUE2393 K154255307 74550 17/07/2014 NVR6290 K154286877 74550 17/07/2014
NWK9951 I162763474 55411 24/07/2014 NXY3092 K154306677 74550 17/07/2014
NYD5887 K154324057 74550 17/07/2014 NYJ5789 K154321527 74550 17/07/2014
NYN8539 K154258057 74550 17/07/2014 OGP2280 K154223297 60503 15/07/2014
OLT7719 K154248157 60503 17/07/2014 OLY5759 I162573504 60412 16/07/2014
OMA4771 K154307777 60503 17/07/2014 OMV1732 K154230117 74550 16/07/2014
OOL4207 K154298537 60503 17/07/2014 OOV5034 K154227917 74550 16/07/2014
OOX7432 K154211207 74550 17/07/2014 OPK4765 K154286217 74550 17/07/2014
OPK8532 I160139864 55500 23/07/2014 OQF2861 K154249147 74550 17/07/2014
OQG2000 K154222197 60503 15/07/2014 OQG2714 K154273567 74550 17/07/2014
OQG2714 K154291827 74550 17/07/2014 OQG2977 I161429404 55500 22/07/2014
OQP7625 K154301397 60503 17/07/2014 OQZ6177 K154221977 74630 15/07/2014
ORA4659 K154288637 74630 17/07/2014 ORB9660 K154344307 74710 18/07/2014
ORC4975 K154229457 74550 16/07/2014 ORC7601 K154225827 74550 15/07/2014
ORC7651 I162820454 51851 24/07/2014 ORS0527 K154241447 60503 17/07/2014
OWI1096 K154221647 74550 15/07/2014 OWI4224 I162020534 61300 24/07/2014
OWK5231 K154295017 74550 17/07/2014 OWO3876 K154232097 74550 16/07/2014
OWO3927 K154256737 60503 17/07/2014 OWV3139 K154224287 60503 15/07/2014
OWV9774 K154239357 60503 17/07/2014 OWX6230 I162775354 55412 23/07/2014
OXA8306 I162798234 55411 23/07/2014 OXD4100 I162689444 55412 23/07/2014
OXF2687 K154221757 74550 15/07/2014 OXF2687 K154221867 74630 15/07/2014
OXF6032 I162706054 55500 23/07/2014 OXG3929 K154229897 74550 16/07/2014
OXJ0790 K154311407 74550 17/07/2014 OYM2995 I162306864 54521 22/07/2014
PUB5278 I162760404 57030 24/07/2014    

 

 CARLOS JOSÉ BARREIRO 
 Secretário Municipal De Transportes 

  

 RESOLUÇÃO 311/2014   
 O Secretário Municipal de Transportes, no uso das suas atribuições legais, e
 CONSIDERANDO  que o artigo 6º, do Decreto Municipal nº 18.425, de 04 de agosto de 
2014, estabelece que o calendário com os dias de vigência do "Passe Lazer" será defi nido 
por Resolução da Secretaria Municipal de Transportes;
 RESOLVE: 
 Art. 1°.  Estabelecer o calendário de vigência do "Passe Lazer", para agosto de 2014:

MÊS/ANO DIA DE VIGÊNCIA DO “PASSE LAZER”

AGOSTO / 2014
10
24

 Art. 2º  - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Campinas, 05 de agosto de 2014
 CARLOS JOSÉ BARREIRO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO   
  FICA INTERDITADO ADMINISTRATIVAMENTE (Nº 010/14).
 PROT.08/11/2008 CONJ. HABIT. F CAMPINAS CDHU - BLOCO 8B
 FICA LEVANTADO TEMPORARIAMENTE O EMBARGO (AUTO Nº 2688), PARA OBRAS EMER-
GENCIAIS: RETIRADA DE ANDAIMES, REFORÇO E ESCORAMENTO DE PAREDES E LAJES, FI-
XAÇÃO DE RUFOS E CALHAS NO TELHADO, ARMAZENAMENTO E PROTEÇÃO DE MATERIAIS 
E EQUIPAMENTOS, COMPACTAÇÃO DO SOLO, DIRECIONAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS 
PARA EVITAR DANOS À CONSTRUÇÃO E LIMPEZA GERAL DA OBRA.
 PROT.14/11/13174 LADEMIR ZANGIROLAMI 
 DEFERIDO
 PROT.14/11/11755 MARCOS A DA SILVA
 INDEFERIDOS
 PROT.14/11/12556 E PREOT.14/11/12644 AMYRIS BRASIL 
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 PROT.04/11/3211 MARIA AP. P ANDRADE - PROT.14/11/4850 DYANNA S EIRAS BAPTISTA - 
PROT.14/11/2334 LUZIA C CAETANO - PROT.14/11/6873 TATIANE G DE SOUZA - PROT.14/11/3042 LIVING 
OURINHOS EMPREEND. IMOB. LTDA - PROT.14/11/4549 MAURICIO C DE MORAIS - PROT.14/11/6958 
RENATO C DOS SANTOS - PROT.14/11/11296 HAROLDO DE ALMEIDA - PROT.14/11/5779 MARGARETE 
L GALEANO - PROT.13/11/17416 RAIMUNDO P DOS SANTOS - PROT.14/11/12126 MAURI I F DE MELO 
- PROT.14/11/10160 JOSIELLE K DOS SANTOS COSTA - PROT.14/11/11606 LUTHEC ADM DE BENS 
LTDA - PROT.14/11/10764 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA - PROT.14/11/10837 EUGENIO A FRECHI - 
PROT.13/11/9727 ADALBERTO G R GARCIA - PROT.14/11/9090 ERNESTO H LEVY - PROT.14/11/6425 
BENICIO SPARAPANI - PROT.14/11/9139 UZIAS R DO NASCIMENTO - PROT.14/11/11643 DECIO 
A ALVIM - PROT.14/11/11628 CAIO NOGUEIRA DE A PRADO - PROT.14/11/5761 LIGIA C MATELLI - 
PROT.13/11/17949 COND. RESID. CHACARA PRIMAVERA 
 CONCEDIDO PRAZO DE 90 DIAS
 PROT.14/11/6985 MARTINHA O DOS SANTOS 
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS, SITO À AV ANCHIETA Nº 200, 2º ANDAR, GUICHE DE ATEN-
DIMENTO PARA TOMAR CIENCIA.
PRAZO DE 03 DIAS
 PROT.14/11/11918 DUOS/SEMURB (QUEIROZ GALVÃO DESENV. IMOB.) - INT.75269
 PRAZO DE 10 DIAS
 PROT.12/17/2737 RACHEL GORI MALUF - INT Nº 71517
PROT.12/17/2737 TACHEL GORI MALUF - INT Nº 71518
 PRAZO DE 15 DIAS
 PROT.10/11/4355 WALDIMIR FERREIRA DA COSTA - INT Nº 68267
 

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 ARQTª ANA LUCIA TONON 

 DIRETORA DO DEPTº DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
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 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO   
  INDEFERIDOS
 PROT.14/11/11476 TSK ENERGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA - PROT.14/11/6388 SAKATA E CIA 
LTDA - PROT.14/11/12654 E S MARRI - PROT.05/10/47528 SCENTRYPHAIR PESQUISA CLINICA LTDA - 
PROT.12/10/46654 GERALDO V DA SILVA
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 PROT.13/11/9027 PEDRO V PETRINI - PROT.14/11/9027 LIMA LACKER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 
- PROT.14/11/10164 M R FALCO - PROT.11/11/281 NATALIA DE C CANDIDO - PROT.14/11/4128 AUTO 
POSTO PIÇARRÃO LTDA - PROT.13/11/10271 ANDREA R PARDO - PROT.14/11/6422 IPANEMA PROD. 
NATURAIS LTDA - PROT.14/11/3975 CARLOS A GIGNARDI - PROT.14/11/6100 DROGARIA SANTA CA-
ROLINA LTDA - PROT.14/11/2022 A M F PÃO DE QUEIJO E LANCHES LTDA - PROT.14/11/2021 A M F 
PÃO DE QUEIJO E LANCHES LTDA - PROT.14/11/4408 PGA ENSINO DE INGLES E COM. DE LIVROS 
- PROT.13/11/18921 ESCOLA ED. INF. CASA DA GENTE - PROT.14/11/3921 MERCEDEZ BENZ DO BRA-
SIL - PROT.14/11/5591 MAGAZINE TORRA TORRA CAMPINAS - PROT.13/11/3373 CENTRO FORMA-
ÇÃO ASSIST. A SAÚDE - PROT.14/11/5590 MAGAZINE TORRA TORRA CAMPINAS - PROT.14/11/4028 
INTERCHANGE VETERINARIA IND. E COM. - PROT.14/11/8943 J C F COM. DE ALIMENTOS LTDA - 
PROT.13/11/7624 B V POINT COM. DE ALIMENTOS LTDA - PROT.14/11/3705 JOSE V COELHO BORGES 
- PROT.14/10/37894 MARIA ESTELA LEGENDRE MATHIAS SILVA - PROT.13/11/13027 CORDIS EXAMES 
SUBSID. EM CARDIOLOGIA E MEDICINA INTERNA - PROT.14/10/1506 IRIO ELETRICO KATRINA COM. 
E SOM LTDA - PROT.13/11/8802 EDISON CASTANHARI - PROT.13/11/11396 POSTO TROPICAL CAMPI-
NAS LTDA - PROT.14/11/1101 HEXAGON IND. COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA - PROT.14/11/11704 
CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA - PROT.13/10/37789 V R ESTACIONAMENTO - PROT.13/11/16918 E A 
LOPES - PROT.13/11/17661 CAFÉ E CONVENIENCIA CAROLINA FLORENCE LTDA - PROT.13/11/17984 
CAR RENTAL S DO BRASIL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - PROT.13/11/18748 CAMONI RESTAU-
RANTE LTDA - PROT.14/11/12494 LETICIA A OLIVEIRA - PROT.14/10/17950 ITAMARACÁ EMPREEND. 
LTDA - PROT.14/11/680 PRAT HOUSE LOJA DE PRATEKEIRAS - PROT.13/11/3423 IND. E COM. DE DO-
CES VILA NOVA -PROT.14/11/10856 MILIANE G S DA SILVA - PROT.14/11/8888 DALTON R SOCILATO - 
PROT.14/11/13050 PAULO EGBERTO ARAUJO - PROT.14/11/12574 CLARICE L DILON - PROT.14/11/11119 
CELSO R DE O FABRIS - PROT.14/11/10366 NILZA AP. M FERREIRA - PROT.14/11/10106 PATRIANI SPE 
INCORPORAÇÕES LTDA - PROT.14/11/10613 INFRATECNICA ENGª E CONSTR. LTDA - PROT.14/11/13032 
JOSE A FALCARI - PROT.14/30/1112 ADEMAR R DOS SANTOS 
 

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 ENGº MOACIR J M MARTINS 

 DIRETOR DO DEPTº DE CONTROLE URBANO 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 RESOLUÇÃO CONJUNTA SVDS/SMS Nº 09/2014 
 Estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para o reúso direto não 
potável de água, proveniente de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) 
de sistemas públicos para fi ns de usos múltiplos no Município de Campinas 

 A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 
SVDS e a Secretaria Municipal de Saúde - SMS, no uso de suas atribuições legais, e 
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que dispõe 
sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos-SINGREH, enfatizando o uso sustentável da água em 
seu artigo 2º;
CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos-CNRH 
nº 54, de 28 de novembro de 2005 que estabelece as modalidades, diretrizes e critérios 
gerais para a prática de reúso direito não potável de água, e dá outras providências. 
CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991, dispõe 
acerca da Política Estadual de Recursos Hídricos e cria o Sistema Integrado de Ge-
renciamento de Recursos Hídricos-SIGRH, estabelecendo-se o uso da água de forma 
controlada e em padrões de qualidade satisfatórios, por seus usuários e pelas gerações 
futuras, em seu artigo 2º;
CONSIDERANDO a Deliberação CRH nº 156, de 11 de dezembro de 2013 que es-
tabelece diretrizes para o reúso direto de água não potável, proveniente de Estações 
de Tratamento de Esgoto (ETEs) de sistemas públicos para fi ns urbanos e dá outras 
providências, no âmbito do SIGRH;
CONSIDERANDO que a utilização de água residuária proveniente de Estações de 
Tratamento de Esgoto (ETE) apresenta implicações de ordem sanitária e ambiental, 
que podem ser amenizadas através de utilização de sistemas adequados de tratamento, 
especifi cados nesta resolução;
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 12.787, de 20 de dezembro de 2006, que 
dispõe sobre a Política Municipal de Recursos Hídricos e cria o Sistema Municipal de 
Gerenciamento dos Recursos Hídricos, estabelecendo a otimização dos usos múltiplos 
dos recursos hídricos, em termos de quantidade e qualidade, conforme seu artigo 3º;
CONSIDERANDO que a Década Brasileira da Água, instituída pelo Decreto de 22 de 
março de 2005, cujos objetivos são promover e intensifi car a formulação e implementação 
de políticas, programas e projetos relativos ao gerenciamento e uso sustentável da água;
CONSIDERANDO que a diretriz adotada pelo Conselho Econômico e Social da Or-
ganização das Nações Unidas-ONU, segundo a qual, a não ser que haja grande dis-
ponibilidade, nenhuma água de boa qualidade deverá ser utilizada em atividades que 
tolerem águas de qualidade inferior;
CONSIDERANDO que o reúso de água se constitui em prática de racionalização e de 
conservação de recursos hídricos, conforme princípios estabelecidos na Agenda 21, 
podendo tal prática ser utilizada como instrumento para regular a oferta e a demanda 
de recursos hídricos;
CONSIDERANDO a escassez de recursos hídricos observada em certas regiões do 
território nacional, inclusive no Município de Campinas, a qual está relacionada aos 
aspectos de quantidade e de qualidade; 
CONSIDERANDO a elevação dos custos de tratamento de água em função da degra-
dação de mananciais;
CONSIDERANDO que o reúso de água tornar-se-á prática de racionalização, atu-
almente em franca expansão no Estado de São Paulo e se constitui, atualmente, em 
conjunto com a prática de conservação de água, na palavra-chave em termos de gestão 
de recursos hídricos;
CONSIDERANDO que a prática do reúso de água é uma forma de uso racional, ca-
racterizada pela adequação da sua qualidade ao uso a que se destina, contribuindo tal 
prática para regular a oferta e demanda de recursos hídricos para usos mais nobres. 
RESOLVEM:
Art. 1º Estabelecer modalidades, diretrizes e critérios gerais que regulamentem e es-
timulem a prática de reúso direto não potável de água, provenientes de Estações de 
Tratamento de Esgoto (ETEs) de sistemas públicos, para fi ns de usos múltiplos no 
município de Campinas.
CAPÍTULO I
Das defi nições
Art. 2º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes defi nições:
I - Água residuária: esgoto, água descartada, efl uentes líquidos de edifi cações, indús-
trias, agroindústrias e agropecuária, tratados ou não;

II - Reúso de água: utilização de água residuária após tratamento;
III - Água de reúso: produto originado do efl uente líquido de Estação de Tratamento 
de Esgoto de sistemas públicos, cujo tratamento atenda aos padrões de qualidade es-
tabelecidos no artigo 6º, para as modalidades defi nidas no artigo 3º, desta Resolução;
IV - Reúso direto: uso planejado de água de reúso, conduzida ao local da utilização, 
sem lançamento ou diluição prévia em corpos de água, superfi cial ou subterrâneo; 
V - Produtor de água de reúso: é a pessoa jurídica, que produz água de reúso prove-
niente de ETE de sistemas públicos, ou seja, a Sociedade de Abastecimento de Água e 
Saneamento S/A - SANASA, para as modalidades de usos defi nidas nesta Resolução; 
VI - Distribuidor de água de reúso: pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
privado, que distribui água de reúso, para as modalidades de usos defi nidas nesta Re-
solução; e
VII - Usuário de água de reúso: é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
privado, que utilize água de reúso proveniente de ETEs de sistemas públicos, para as 
modalidades de uso defi nidas nesta Resolução. 
CAPÍTULO II
Dos usos
Art. 3º O reúso direto não potável de água, para efeito desta Resolução, abrange as 
seguintes modalidades:
I - Reúso para fi ns urbanos destinados a irrigação paisagística, de caráter esporádico, 
ou sazonal, de parques, jardins, campos de esporte e de lazer urbanos, ou áreas verdes 
de qualquer espécie; 
II - Reúso para fi ns urbanos destinados a lavagem de logradouros e outros espaços, 
públicos e privados; 
III - Reúso para fi ns urbanos destinados a construção civil, incorporada ao concreto 
não estrutural, cura de concreto em obras, umectação para compactação em terraple-
nagens, lamas de perfuração em métodos não destrutivos para escavação de túneis e 
instalação de dutos, resfriamento de rolos compressores em pavimentação e controle 
de poeira em obras e aterros; 
IV - Reúso para fi ns urbanos destinados ao Corpo de Bombeiros, utilizada no combate 
a incêndio; 
V - Reúso para fi ns urbanos destinados a desobstrução de galerias de água pluvial e 
de rede de esgotos; 
VI - Reúso para fi ns urbanos destinados a lavagem automatizada externa de veícu-
los, caminhões de resíduos sólidos domésticos, de coleta seletiva, de construção civil, 
trens e aviões; 
VII - Reúso para fi ns industriais destinados a usos em processos, atividades e opera-
ções industriais.
§1º As modalidades de reúso não são mutuamente excludentes, podendo mais de uma 
delas ser empregada simultaneamente em uma mesma área.
§2º Em casos de usos em classes diferentes, como especifi cado no artigo 4°, deverá ser 
considerado o uso mais restritivo. 
§3º Não estão incluídas nas modalidades de reúso tratadas nesta resolução, a irrigação 
para usos agrícolas, pomares e fl orestais.
Art. 4º Esta Resolução divide as águas de reúso em duas Classes:
I - Classe A: Águas destinadas ao combate a incêndio e a lavagem automatizada exter-
na de veículos, conforme itens IV e VI do art. 3º desta Resolução.
II - Classe B: Águas destinadas à irrigação paisagística, lavagem de logradouros, cons-
trução civil, desobstrução de galerias e redes de esgoto, conforme itens I, II, III, V e 
VII do art. 3º desta Resolução.
§1º As águas Classe A podem ser utilizadas para atividades permitidas para a Classe B, 
desde que atenda aos padrões estabelecidos para Cloro Residual Total e Livre.
CAPÍTULO III
Dos padrões e monitoramento
Art. 5º As ETEs produtoras de água de reúso deverão, obrigatoriamente, atender aos 
padrões de lançamento estabelecidos no artigo 21 da Resolução CONAMA 430, de 
13 de maio de 2011 e no artigo 18 do Regulamento da Lei 997, de 31 de março de 
1976, regulamentado pelo Decreto 8.468, de 08 de setembro de 1976 e suas alterações.
Art. 6º A água de reúso, além dos padrões especifi cados na legislação ambiental vi-
gente, mencionados no artigo 5º desta Resolução observará, também, os seguintes 
padrões de qualidade:
I - Padrões de qualidade de água para Classe A: 

PARÂMETROS VALOR MÁXIMO PERMITIDO

COLIFORMES TERMOTOLERANTES 
OU E. COLI 100 NMP (UFC/100 ML)

TURBIDEZ 1 NTU

DBO5,20 5 MG/L

SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS 5 MG/L

CLORETO TOTAL 250 MG/L

SÓDIO 200 MG/L

CLORO RESIDUAL TOTAL 
(APÓS 30 MINUTOS DE TEMPO DE CONTATO) MÍNIMO DE 1,5 MG/L

CLORO RESIDUAL LIVRE
(APÓS 30 MINUTOS DE TEMPO DE CONTATO) MÍNIMO DE 1,0 MG/L

II - Padrões de qualidade de água para Classe B: 

PARÂMETROS VALOR MÁXIMO PERMITIDO

COLIFORMES TERMOTOLERANTES 
OU E. COLI 200 NMP (UFC/100 ML)

GIADIA E CRYPTOSPORIDIUM 0,05 CISTOS OU OOCISTOS/L
OVOS DE HELMINTOS < 1 OVO/L

TURBIDEZ 5 NTU
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DBO5,20 30 MG/L

SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS 30 MG/L

CLORETO TOTAL 250 MG/L

SÓDIO 200 MG/L

CLORO RESIDUAL TOTAL 
(APÓS 30 MINUTOS DE TEMPO DE CONTATO) MÁXIMO DE 3,0 MG/L

CLORO RESIDUAL LIVRE 
(APÓS 30 MINUTOS DE TEMPO DE CONTATO) MÁXIMO DE 2,0 MG/L

§1º Quando o processo de desinfecção não utilizar compostos a base de cloro, o aten-
dimento ao padrão de qualidade para Cloro Residual Total e Livre poderá ser dispen-
sado desde que seja apresentada comprovação de que o método utilizado resulta em 
efi ciência igual ou superior à obtida com desinfecção a base de cloro.
Art. 7º As ETEs produtoras de água deverão estar providas de sistema de tratamento que 
garanta a qualidade do produto, no padrão estabelecido nesta Resolução, devendo para 
isto contar com processo de tratamento secundário, seguido de fi ltração e desinfecção. 
§1º Para a produção de água de reúso Classe A, o sistema de tratamento deverá ser 
constituído de membranas de ultrafi ltração.
Art.8º Para garantia do padrão de qualidade, a água de reúso deverá ser monitorada 
por meio de análises laboratoriais que empreguem métodos de análises especifi cados 
em Normas Técnicas Nacionais e Internacionais reconhecidas, na frequência abaixo 
estabelecida:

FREQUÊNCIA PARÂMETROS

DIÁRIA TURBIDEZ, CLORO RESIDUAL TOTAL (APÓS 30 MINUTOS DE TEMPO DE CONTA-
TO) E CLORO RESIDUAL LIVRE (APÓS 30 MINUTOS DE TEMPO DE CONTATO)

SEMANAL DBO5,20, SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS, COLIFORMES TERMOTOLERANTES 
OU E. COLI

TRIMESTRAL SÓDIO E CLORETO
SEMESTRAL OVOS DE HELMINTOS, GIADIA E CRYPTOSPORIDIUM

CONSTANTES NO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011 E NO ARTIGO 18 
DO REGULAMENTO DA LEI 997/1976, REGULAMENTADO PELO DECRETO 8.468, 

QUE NÃO FORAM RELACIONADOS ANTERIORMENTE NESTA RESOLUÇÃO.ANUAL

§1º Todas as análises deverão ser realizadas por técnicos habilitados e com apresenta-
ção de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). 
§2º O produtor poderá solicitar às autoridades sanitárias e ambientais a alteração na 
frequência mínima de amostragem de determinados parâmetros estabelecidos nesta 
resolução, apresentando justifi cativas embasadas no histórico de qualidade de água 
de reúso e nas características da bacia de drenagem da ETE após o segundo ano de 
monitoramento.
§3º A SVDS e/ou a SMS baseados em critérios técnicos e de riscos à saúde pública, 
poderão:
I - ampliar o número e os parâmetros mínimos de amostras;
II - aumentar a frequência de amostragem; e
III - realizar análises laboratoriais de parâmetros.
§4º Caso o produto comercializado não atenda aos parâmetros determinados nesta 
Resolução, o produtor de água de reúso deverá apresentar as adequações feitas que 
viabilizaram a venda.
CAPÍTULO IV
Das atribuições
Art. 9º O produtor da água de reúso deverá elaborar e encaminhar a SVDS, relatórios 
mensais dos parâmetros realizados no período com o seguinte conteúdo mínimo:
I- Volume mensal gerado lançado e comercializado, do produto e usos predominantes;
II - Avaliação da qualidade de água de reúso produzida, com base no monitoramento 
especifi cado a seguir:
a) o relatório inicial deverá compreender as análises de periodicidade anual apresenta-
das nesta resolução, no prazo de 60 dias após a manifestação de interesse do produtor 
em comercializar água de reúso;
b) emitir relatórios mensais, contando da data de entrega do relatório inicial, contendo 
as informações das análises diárias e semanais;
c) a cada 3 (três) meses, o relatório mensal deverá incluir além das análises diárias e 
semanais as análises trimestrais;
d) emitir relatório semestral com as análises de periodicidade anual, a contar da data 
de entrega do relatório inicial;
§1º - A entrega dos relatórios deve compreender o período dos 2 (dois) primeiros anos 
de comercialização da água de reúso. Após 12 meses de monitoramento e avaliação 
dos parâmetros e envio de relatórios, o produtor poderá solicitar alteração na periodi-
cidade de envio mensal, para periodicidade trimestral.
§2º O produtor deverá disponibilizar os registros operacionais, sempre que solicitado 
pelos órgãos e autoridades competentes;
§3º Os relatórios com os resultados deverão ser entregues no formato de planilhas/
tabelas em meio digital e impresso. 
§4º A SVDS em conjunto com a SMS, emitirá parecer de acordo com o histórico 
verifi cado no primeiro ano, considerando o risco à saúde proveniente da utilização da 
água de reuso. 
Art. 10 A SVDS deverá receber os relatórios, comparar com os valores defi nidos nesta 
Resolução, observar a conformidade com as exigências, durante o período relatado e, 
em comum acordo com a SMS, dar publicidade do recebimento do relatório.
Art. 11 As tubulações, reservatórios, veículos, bombas, medidores de vazão, sensores 
e demais equipamentos envolvidos na produção, distribuição e utilização de água de 
reúso deverão ser estanques, devidamente identifi cados e projetados de forma a evitar 
contaminação e exclusivos para esta atividade, não podendo ser transferidos para uso 
em instalação de água potável.
§1º As tubulações, reservatórios destinados à água de reúso deverão ser pintados em 
cor lilás, informada pelo produtor.
§2º As redes internas de água de reúso deverão ser completamente segregadas, não 
devendo haver possibilidade de mistura com tubulações de água potável por meio de 

válvulas ou conexões. 
§3º Nos veículos e tanques destinados ao transporte e reservação de água de reúso, 
deverão fi gurar, de forma visível e em destaque os dizeres abaixo, conforme padrão 
defi nido pelo produtor:
Laterais dos caminhões, tanques, reservatórios e contêineres:

ÁGUA DE REÚSO
NÃO POTÁVEL. NÃO BEBA

Art. 12 O produtor de água de reúso será responsável pela instrução, capacitação, 
orientação e treinamento dos trabalhadores envolvidos na produção e distribuição do 
produto fi nal, garantindo o uso correto.
Parágrafo Único. As mesmas responsabilidades se aplicam ao Distribuidor e Usuário 
de água de reúso.
Art. 13 O produtor deverá informar e orientar o distribuidor e o usuário de água de 
reúso quanto aos cuidados, envolvidos na sua utilização, assim como adotar medidas 
para evitar procedimentos inadequados que possam implicar em riscos à saúde.
CAPÍTULO V
Das disposições fi nais
Art. 14 As Estações de Tratamento de Esgoto, produtoras de água de reúso deverão, 
sem prejuízo das demais normas legais vigentes:
I - Possuir outorga para a atividade de reúso, emitida pelo Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE); 
II - Estarem licenciadas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CE-
TESB); 
III - Estarem cadastradas no Sistema Estadual de Vigilância Sanitária.
Art. 15 Para implantação de qualquer das modalidades de reúso, abrangidas por esta 
Resolução, o produtor de água de reúso deverá atender aos critérios da legislação 
nacional e estadual vigentes.
Art. 16 O Sistema Municipal de Informações sobre Recursos Hídricos deverá incor-
porar, organizar e tornar disponíveis as informações sobre as práticas de reúso neces-
sárias para o gerenciamento dos recursos hídricos.
Art. 17 Os critérios técnicos adotados nesta Resolução poderão ser reformulados e/ou 
complementados considerando o desenvolvimento científi co e tecnológico, os dados 
gerados nas operações dos sistemas, a necessidade de preservação ambiental, a saú-
de pública e o manejo sustentável da água, quando necessário através de Resolução 
complementar. 
Art. 18 O descumprimento ao disposto nesta Resolução ou a adoção de qualquer 
procedimento envolvendo a produção, distribuição e utilização de água de reúso que 
resultem em riscos à saúde ou ao meio ambiente sujeitarão os responsáveis às penali-
dades previstas nas legislações sanitária e ambiental.
Art. 19 Eventuais omissões desta Resolução serão solucionadas pela SVDS e SMS.
Art. 20 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 21 Essa resolução revoga a Resolução n° 6 de 30 de maio de 2014.
 

 Campinas, 31 de julho de 2014 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Municipal Do Verde,Meio Ambiente E Desenvolvimento Sustentáv 
 CARMINO ANTÔNIO DE SOUZA 

 Secretário Municipal de Saúde 
  

 CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE 
PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E 

COLETIVOS - FUNDIF. 
 EDITAL ESPECÍFICO DE CONVOCAÇÃO 

  INSCRIÇÃO PARA INDICAÇÃO DE DOIS REPRESENTANTES NO  CONSE-
LHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE 
DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF.
O Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
na condição de Presidente do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Preservação 
e Reparação de Direitos e Coletivos - FUNDIF, como determinando no art. 5º, inciso 
XVIII, da Lei Municipal nº 14.753, de 20.12.2013,  CONVOCA  as Entidades interes-
sadas a se inscreverem para a eleição de 2 (dois) representantes no Conselho Gestor 
do Fundo Municipal de Preservação e Reparação de Direitos Difusos e Coletivos - 
FUNDIF, conforme abaixo. 
 DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
a. estar constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil; e
b. estar incluido entre suas fi nalidades institucionais a proteção no meio ambiente, dos 
animais, do patrimônio científi co, histórioco, artístico, estético, turístico e paisagístico 
ou de quaisquer outros bens e interesse difusos e coletivos.
 CRONOGRAMA 

DATA ATIVIDADE

 07/08/2014 - PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
- INÍCIO DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES.

 20/08/2014
- FIM DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES.

- INÍCIO DA ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES PELA SECRETARIA DO VERDE, MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

 27/08/2014
- PUBLICAÇÃO DAS ENTIDADES DEFERIDAS E INDEFERIDAS, COM AS JUSTIFICA-

TIVAS, NO CASO DE INDEFERIMENTO.
- INÍCIO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS.

 01/09/2014
- FIM DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO PELAS ENTIDADES INDEFE-

RIDAS.
- INÍCIO DA ANÁLISE DOS RECURSOS.

 08/09/2014

- PUBLICAÇÃO DOS RECURSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS, ESTES COM AS 
JUSTIFICATIVAS.

- CONVOCAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DA ASSEMBLÉIA DE ELEIÇÃO 
DAS ENTIDADES APTAS A PARTICIPAREM DO PRECESSO ELETIVO.

 16/09/2014 - ASSEMBLÉIA DE ELEIÇÃO DAS ENTIDADES APTAS A PARTICIPAREM DA ELEI-
ÇÃO.

 22/09/2014
- ENCAMINHAMENTO NO GABINETE DO PREFEITO DA INDICAÇÃO DOS CONSE-
LHEIROS ELEITOS, PARA NOMEAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA PORTARIA NO DIÁRIO 

OFICIAL DO MUNICÍPIO.
 26/09/2014 - ASSEMBLÉIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS.

 DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 
As Entidades interessadas deverão protocolizar no Protocolo Geral do Paço Munici-
pal, locolizado na Av. Anchieta, nº 200, em Campinas (SP) expediente com a docu-
mentação abaixo:
- cópia simples do Estatuto e/ou Regimento Interno, ou da ata da Assembléia Geral 
que instutiu a Entidade, devendo todos os documentos conterem registro em Cartório;
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- cópia simples da ata da Assembléia Geral que elegeu a atual Diretoria, contendo a 
duração do mandato, devidamente registrada em Cartório;
- carta da Endidade com o nome completo de 2 (dois) membros indicados ao cargo de 
conselherio, sendo um titular e um suplente, acompanhado com cópia do CIC e RG e 
documento comprobatório do vínculo dos mesmos com a Entidade, e respectivas infor-
mações pessoias dos indicados: endereço completo (rua, número, CEP), telefone (fi xo 
e celular), e-mail.
Para maiores informações, contatar a Coordenadoria Executiva de Suporte aos Conselhos 
e Fundos Municipali da Sercretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável, através do telefone 2116-0989 ou e-mail: dagildo.rodrigues@campinas.sp.gov.br.
 

 Campinas, 01 de agosto de 2014 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Do Verde, Meio Ambiente E Do Desenvolvimento Sustentável 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Convocação 

  Solicitação LAO:  2014000609
 Interessado:  Polyprene Indústria e Comércio de Rodas Ltda ME
Em atendimento à solicitação número 2014000609, foi efetuada análise prévia da do-
cumentação enviada. Solicitamos o envio da documentação mínima e essencial rela-
cionada abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias.
- Históricos de Usos Anteriores (informando os usos anteriores da edifi cação onde a 
empresa será instalada).
Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com o 
técnico. Fone 2116-0104 - Atendimento de 2ª, 4ª e 6ª feira no período da tarde. 

 MARIO JORGE BONFANTE LANÇONE 
 Eng° Ambiental - Matrícula: 126.205-0 - SVDS-CLA 

  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 COMUNICADO 

  Prot.: 2014/10/18697 
 Interessado: SOBLOCO Construtora S/A. 
Compareça o interessado ou seu representante legal, no prazo de 30 dias, para ciên cia 
referente ao protocolo supracitado.
Agendar previamente com o Eng.º Glauco David Froio Cabral através do telefone 
(19) 2116-0104. 

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 GLAUCO DAVID FROIO CABRAL 

 Eng. Civil - Matr: 127.888-6 
  

 SUPORTE GEOLÓGICO 
   LAO2014000456 
Interessado:Sacco Comércio Importação e Exportação de Alimentos Ltda. 
Para dar prosseguimento à análise do processo acima citado, solicitamos anexar os 
seguintes documentos, conforme Anexo III-SG-A do Decreto Municipal nº 18.306 
de 25/03/2014]:
- Matrículas 24149 e 24150 atualizadas (até 180 dias);
- Incluir perfi l transversal, drenagens provisória e defi nitiva no Projeto de Terraplanagem;
- Anuência do proprietário do local para onde o bora-fora será destinado, informando 
a procedência e o volume de terra a ser recebido;
- Declaração do Sr. Hans informando o volume de terra a ser retirado (bota-fora) e se 
é de boa qualidade;
- RG, CPF e Procuração em nome de Caio Martinelli;
- Comprovante de endereço da Sacco Comércio Importação e Exportação de Alimen-
tos Ltda (Rua Uruguaiana);
- ART do Projeto de Terraplanagem;
- No LAO, preencher endereço de correspondência da Sacco Comércio Importação e 
Exportação de Alimentos Ltda 
Obs.: Prazo para atendimento 30 dias a partir da data de publicação. 
 

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 JOSÉ CARLOS BORGES AGUIAR DA SILVA 

 Geólogo - SVDS - Matrícula: 127048-6 

 CONSELHO DIRETOR DO PROAMB 

 FUNDO DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - PROAMB 

 CONVOCAÇÃO 
 No uso das atribuições que nos confere o art. 4º do Regimento Interno , CONVOCA-
MOS os membros titulares e convidamos os suplentes do Conselho Diretor do Fundo 
de Recuperação, Manutenção e Preservação do Meio Ambiente-PROAMB para a reu-
nião ordinária a realizar-se às 14h30 horas do dia 11/08/2014 (segunda-feira), na Sala 
Milton Santos, localizada no 19º andar da Prefeitura Municipal de Campinas (SP), sito 
à Av. Anchieta, nº 200, oportunidade em que será deliberada a seguinte ordem do dia:
- aprovação da ata da reunião ordinária de 09/06/2014;
- aprovação do Balancete do 1º semestre de 2014
-cancelamento das ações abaixo, aprovadas no Plano de Trabalho de 2013:
- ação 2 - aquisição de palm tops e sistema de impressora - R$ 30.000,00
- ação 4 - aquisição de medidor multiparâmetro . . . . . . . . - R$ 12.000,00
- outros assuntos de interesse do Fundo
 

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Presidente Do Conselho Diretor do PROAMB 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 EXTRATO DE CONTRATO   
  PROTOCOLO : 25/01757/2014 -  MODALIDADE : COMPRA DIRETA  Nº  04/2014 
-  CONTRATANTE : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 
DE CAMPINAS - CAMPREV -  CONTRATADA :  UNIVERSIDADE MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS  -   OBJETO : Organização e realização de Con-
curso Público -  PRAZO : 05(cinco) meses.
 

 Campinas, 22 de julho de 2014 
 CLAUDIO LUIZ MORAES 
 DIRETOR ADMINISTRATIVO 

  

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO   
  Protocolo nº 25/01167/2014 
 Interessado: Presidência 
 Objeto: Aquisição de 01(um) veículo zero km.   
 Modalidade: Carta-Convite nº 07/2014 
 Tendo em vista a não habilitação da única empresa a apresentar os envelopes na 
presente Licitação, decide a C.P.L. declarar a mesma FRACASSADA. 
 

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 CLAUDIO LUIZ MORAES 
 DIRETOR ADMINISTRATIVO 

  

 EXTRATO DE CONTRATO   
  PROTOCOLO : 2014/25/01944 -  MODALIDADE : CONVITE  Nº  06/2014 -  CON-
TRATANTE : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMPINAS - CAMPREV -  CONTRATADA :  WERK ARQUITETURA LTDA.  - 
  OBJETO : Elaboração de projeto arquitetônico com levantamento planialtimétrico/
topográfi co -  VALOR : R$ 49.526,00 (quarenta e nove mil quinhentos e vinte e seis 
reais) -  PRAZO : 20 (vinte) dias.
 

 Campinas, 01 de agosto de 2014 
 CLAUDIO LUIZ MORAES 
 DIRETOR ADMINISTRATIVO 

 CEASA 
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO   
  DISPENSA DE LICITAÇÃO  Nº  126/2014 -  PROTOCOLO Nº  2014/16/00750 - 
 CONTRATO Nº  021/2014 -  OBJETO : Contratação de empresa para serviços de lo-
cação de caçamba apropriada para depósito e/ou remoção de entulho, com capacidade 
de 05 (cinco) metros cúbicos, para a Ceasa-Campinas. Empresa:  RW CAÇAMBAS E 
ENTULHOS LTDA ME  - CNPJ Nº - 12.414.860/0001-50 -  VALOR : Pela realização 
dos serviços, objeto do presente contrato a Contratante pagará a Contratada, o valor 
de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), por caçamba.  VIGÊNCIA : O presente contrato 
vigerá pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se em 01/08/2014, e encerrando-se 
em 31/07/2015. 

 MÁRIO DINO GADIOLI 
 Diretor Presidente 

  

 AVISO DE ADITAMENTO CONTRATUAL   
  PREGÃO PRESENCIAL N.º  006/2013 -  PROTOCOLO N.º  2013/16/00812 - 1º 
Termo Aditivo ao  CONTRATO  N.º 003/2014 -  OBJETO : Contrato de prestação de 
serviços de transporte rodoviário de carga, compreendendo coleta, transporte, distri-
buição e recolha de alimentos industrializados e  in natura , perecíveis e congelados 
nas unidades escolares. Empresa:  SANDRA MARCON DE SOUZA ME  - CNPJ Nº 
- 19.056.861/0001-10 -  ACRÉSCIMO DE VEÍCULO  :  Face necessidade da opera-
cionalização do serviço contratado, as partes acordam a partir de 01 de julho de 2014 
em aumentar 01 (um) caminhão frigorífi co, tipo ¾ com capacidade de carga para 04 
(quatro) toneladas, com 01 (um) motorista e 02 (dois) ajudantes para carga, descarga 
e entrega de gêneros alimentícios.  VALOR:  Considerando o acréscimo do caminhão, 
o valor mensal do contrato passará de  R$ 63.000,00 (sessenta e três mil)  para de  R$ 
79.667,00  (setenta e nove mil seiscentos e sessenta e sete reais). Permanecem em 
vigor e inalteradas as demais cláusulas do contrato inicial e demais aditamentos, que 
não colidirem com este Termo Aditivo.
 

 MÁRIO DINO GADIOLI 
 Diretor Presidente 

 COHAB 
 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

 COMUNICADO   
 A Companhia de Habitação Popular de Campinas, em atendimento ao disposto do 
artigo 37 da Constituição Federal, torna pública a relação dos empregados admitidos 
através do Processo Seletivo Simplifi cado 001/2014, conforme dados abaixo.
 EMPREGADOS  -  CARGOS  -  DATA DE ADMISSÃO 
Ana Sueli dos Santos Lopes - Assistente Social Júnior -21/07/2014
Carmen Silvia Mendonça- Assistente Social Júnior- 21/07/2014
Elizabeth Aparecida de Campos-Assistente Social Júnior-21/07/2014
Neusa Maria Perez-Assistente Social Júnior-21/07/2014
Silvia Maria Xavier de Oliveira Galvan-Assistente Social Júnior -21/07/2014
Verusa Magna Dimas Dourado-Assistente Social Júnior-21/07/2014.
 

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 ANA MARIA MINNITI AMOROSO 

 Diretora Presidente 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 EXTRATOS DE TERMOS DE ADITAMENTOS   
 Aditamento nº 01 ao Contrato nº 068/11 - Pregão Presencial nº 040/11 - Protocolo nº 
048/11, Contratante: EMDEC S/A - Contratada: OURO VERDE TRANSPORTE E 
LOCAÇÃO S/A, CNPJ nº 75.609.123/0001-23 - Objeto: Prestação de serviços de lo-
cação de motocicletas, Do Prazo: prorrogação 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias - Do 
Valor: R$ 143.694,40 - Data: 04/12/13.

Aditamento nº 02 ao Contrato nº 068/11 - Pregão Presencial nº 040/11 - Protocolo nº 
048/11, Contratante: EMDEC S/A - Do Preâmbulo: Alteração da Razão Social para 
OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S/A - CNPJ nº 75.609.123/0001-23, Objeto: 
Prestação de serviços de locação de motocicletas - Data: 10/01/14.
 

 GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 HOMOLOGAÇÃO   
  PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2014 
 PROCESSO Nº 285/2014 
 OBJETO:  Aquisição de gêneros alimentícios (açúcar em sachê, adoçante e outros), 
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mediante o Sistema de Registro de Preços.  
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório e ao disposto no 
art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do 
Decreto Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo:
 01. REVOGAR  os itens 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, por não lograr interes-
sados na apresentação de proposta.
 02. HOMOLOGAR  o  Pregão Presencial nº 85/2014 , adjudicando o objeto em epí-
grafe, a empresa abaixo especifi cada:
 -  Centenial Importação e Exportação Ltda-EPP., para os itens 01 (R$0,04), 02 
(R$0,049), 03 (R$0,119), 04 (R$0,139), 05 (R$0,119), 13 (R$0,42) e 15 (R$0,02).
As empresas acima deverão comparecer no prazo de (05) cinco dias úteis contados do 
recebimento da notifi cação expedida pelo H.M.M.G., junto à Área de Expediente, sito 
á Avenida Prefeito Faria Lima, nº 340 - Parque Itália, Campinas/SP, para assinatura da 
Ata de Registro de Preços 

 Campinas, 31 de julho de 2014 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 
 Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

  

 HOMOLOGAÇÃO   
  PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2014 
 PROCESSO Nº 319/2014 
 OBJETO:  Aquisição de material hospitalar (sonda de aspiração traqueal e outras), 
mediante o Sistema de Registro de Preços. 
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, e ao disposto no art. 
43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do Decreto 
Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pela Sra. Pregoeiro, resolvo:
 01. HOMOLOGAR  o  Pregão Presencial nº 69/2014,  adjudicando o objeto em epí-
grafe, as empresas abaixo especifi cadas:
 -  Cirúrgica Fernandes Com. de Mat. Cir. e Hosp. Soc. Ltda., para os itens 01 (R$0,358), 
02 (R$0,2832), 03 (R$0,2932), 04 (R$0,3432), 05 (R$0,3732), 15 (R$17,48), 16 
(R$17,48), 17 (R$17,48), 18 (R$17,48), 19 (R$17,48) e 20 (R$17,48);
 -  ML Comércio Imp. e Exp. de Mat. Méd. Hosp Ltda., para os itens 06 (R$115,00), 07 
(R$115,00), 08 (R$115,00), 12 (R$115,00), 13 (R$115,00) e 14 (R$115,00);
 -  Nacional Com. Hosp. Ltda., para os itens 09 (R$177,00), 10 (R$177,00), 11 
(R$177,00), 21 (R$0,47), 22 (R$0,47), 23 (R$0,53), 24 (R$0,56), 25 (R$0,58), 26 
(R$0,59), 27 (R$0,66), 28 (R$0,75), 29 (R$0,83), 30 (R$0,97), 31 (R$0,52), 32 
(R$0,57), 33 (R$0,79), 34 (R$0,82), 35 (R$0,32), 36 (R$0,35), 37 (R$0,36), 38 
(R$0,37), 39 (R$0,38), 40 (R$0,40) e 41(R$0,45).
As empresas acima deverão comparecer no prazo de (05) cinco dias úteis contados do 
recebimento da notifi cação expedida pelo H.M.M.G., junto à Área de Expediente, sito 
á Avenida Prefeito Faria Lima nº 340, Parque Itália - Campinas/SP, para assinatura da 
Ata de Registro de Preços.
 

 Campinas, 31 de julho de 2014 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 
 Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

  

 HOMOLOGAÇÃO   
  PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2014 
 PROCESSO Nº 281/2014 
 OBJETO:  Aquisição de gêneros alimentícios (açúcar refi nado, arroz agulhinha e ou-
tros), mediante o Sistema de Registro de Preços.  
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório e ao disposto no 
art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do 
Decreto Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo:
 01. REVOGAR  os itens 05, 08, 09, 10, 14, 15 e 17, por não haver proposta em con-
dições de cotejo.  
 02. HOMOLOGAR  o  Pregão Presencial nº 81/2014 , adjudicando o objeto em epí-
grafe, a empresa abaixo especifi cada:
 -  Comercial João Afonso Ltda., para os itens 01 (R$1,53), 04 (R$13,11), 06 (R$1,56), 
07 (R$8,18), 11 (R$1,98), 12 (R$2,18), 13 (R$1,93) e 18 (R$1,10);
 -  JJ Antonioli & Cia Ltda., para o item 02 (R$3,25);
 -  Biguá Alimentos Ltda., para os itens 03 (R$1,74) e 16 (R$2,43). 
As empresas acima deverão comparecer no prazo de (05) cinco dias úteis contados do 
recebimento da notifi cação expedida pelo H.M.M.G., junto à Área de Expediente, sito 
á Avenida Prefeito Faria Lima, nº 340 - Parque Itália, Campinas/SP, para assinatura da 
Ata de Registro de Preços 

 Campinas, 31 de julho de 2014 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 
 Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

  

 HOMOLOGAÇÃO   
  PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2014 
 PROCESSO Nº 318/2014  
 OBJETO:  Aquisição de material hospitalar (sonda foley), mediante o Sistema de 
Registro de Preços. 
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, e ao disposto no art. 
43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do Decreto 
Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pela Sra. Pregoeiro, resolvo:
 01.  REVOGAR  os itens 10, 11, 12 e 13, por não haver propostas em condições de cotejo.
 02. HOMOLOGAR  o  Pregão Presencial nº 70/2014,  adjudicando o objeto em epí-
grafe, as empresas abaixo especifi cadas:
 -  Cholmed Comercial Hospitalar Ltda-EPP., para os itens 14 (R$18,00), 15 (R$11,00), 
16 (R$11,00), 17 (R$9,00), 18 (R$9,00), 19 (R$9,00), 20 (R$11,00), 21 (R$11,00), 22 
(R$15,69), 23 (R$15,70);
 -  Cirúrgica Fernandes Com. de Mat. Cir. e Hosp. Soc. Ltda., para os itens 01 (R$2,61), 
02 (R$6,075), 03 (R$6,075), 04 (R$2,61), 05 (R$2,61), 06 (R$2,61), 07 (R$2,61), 08 
(R$2,61), 09 (R$2,61), 24 (R$5,26), 25 (R$5,26), 26 (R$5,26), 27 (R$2,11).
As empresas acima deverão comparecer no prazo de (05) cinco dias úteis contados do 
recebimento da notifi cação expedida pelo H.M.M.G., junto à Área de Expediente, sito 
á Avenida Prefeito Faria Lima nº 340, Parque Itália - Campinas/SP, para assinatura da 
Ata de Registro de Preços 

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 
 Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

  

 AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO TÉCNICA   
  PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2014 
 PROCESSO Nº 279/2014 
 OBJETO:  Aquisição de materiais de laboratório (meio de cultura, reagente e outros), 
mediante o Sistema de Registro de Preços
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório e após avaliação da 

área técnica decido: 
 DESCLASSIFICAR  a empresa abaixo, por ofertar produtos que não atenderam os 
critérios técnicos exigidos em edital:
 -  Comércio Importação e Exportação - Bioscan Ltda., para os itens 123, 140, 141, 
142 e 143.
A empresa acima poderá impetrar recurso contra sua desclassifi cação no prazo de 03 
(três) dias úteis, contados posterior a data da publicação no diário Ofi cial do Municí-
pio de Campinas/SP.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, no Hospital Mu-
nicipal Dr. Mário Gatti, localizado na Avenida Prefeito Faria Lima, n° 340 - 2º andar 
do Complexo Administrativo Procurador René Penna Chaves Filho, CEP: 13036-902, 
Parque Itália, em Campinas/SP, nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h30. 

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 ROGÉRIO FERREIRA DE CARVALHO 

 PREGOEIRO - HMMG 
  

 AVISO DE RATIFICAÇÃO   
  Protocolo Nº.514/2014 
Ratifi co o ato de dispensa de licitação referente a aquisição de fresas e óleo mineral, 
compatível com craniotomo Drill Macon, marca Macon, com base no Artigo 25, I da 
Lei Federal nº 8.666/93.
 Macon Instrumental Cirúrgico Industria Ltda,  para os itens 01, 02, 03, 04, 05 e 
06 no valor total de R$39.975,00 (trinta nove mil e novecentos setenta cinco reais). 

 Campinas, 31 de julho de 2014 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 
 Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A 

 COMUNICADO   
 Comunicamos à candidata  VALQUIRIA MARIA VERGINELLI  que em  29/07/2014  
encerrou-se o prazo de sua apresentação para assumir a vaga no cargo de  Agente I - 
Atendimento e Informações  referente ao concurso  IMA 02/2010 . Em função desta 
situação fi ca caracterizada a sua desistência. 

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS   

  

 COMUNICADO   
 Comunicamos à candidata  ELIANE SACCOLLI  que em  29/07/2014  encerrou-se o 
prazo de sua apresentação para assumir a vaga no cargo de  Agente I - Atendimento 
e Informações  referente ao concurso  IMA 02/2010 . Em função desta situação fi ca 
caracterizada a sua desistência. 

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS   

  

 COMUNICADO   
 Comunicamos à candidata  MIRIAN FAUSTINO DE SOUZA  que em  29/07/2014  
encerrou-se o prazo de sua apresentação para assumir a vaga no cargo de  Agente I - 
Atendimento e Informações  referente ao concurso  IMA 02/2010 . Em função desta 
situação fi ca caracterizada a sua desistência. 

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS   

  

 COMUNICADO   
 Comunicamos à candidata  SONIA DUARTE DA COSTA  que em  04/08/2014  encer-
rou-se o prazo de sua apresentação para assumir a vaga no cargo de  Agente I - Atendi-
mento e Informações  referente ao concurso  IMA 02/2010 . Em função desta situação 
fi ca caracterizada a sua desistência.
 

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS   

  

 COMUNICADO   
 Comunicamos à candidata  PRISCILA DANIELE BOTELHO DO SANTOS  que 
em  04/08/2014  encerrou-se o prazo de sua apresentação para assumir a vaga no cargo 
de  Agente I - Atendimento e Informações  referente ao concurso  IMA 02/2010 . Em 
função desta situação fi ca caracterizada a sua desistência.
 

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS   

  

 COMUNICADO   
 Comunicamos à candidata  ARIANE CRISTINA  SOUZA SILVA  que em  04/08/2014  
encerrou-se o prazo de sua apresentação para assumir a vaga no cargo de  Assistente 
Administrativo I - Digitador  referente ao concurso  IMA 02/2010 . Em função desta 
situação fi ca caracterizada a sua desistência.
 

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS   

  

 CONVOCAÇÃO   
 CONVOCAMOS os candidatos abaixo a comparecerem no prazo máximo de 05 (cin-
co) dias úteis, a contar da data de publicação desta convocação, na Informática de 
Municípios Associados S/A - IMA, situada à Rua Bernardo de Sousa Campos, nº 42 
- Praça Dom Barreto - Ponte Preta - Campinas/SP, para tratar de sua admissão no cargo 
de  Agente I - Atendimento e Informações , para o qual foram aprovados e classifi -
cados no Concurso Público  IMA 02/2010  desta empresa, sob pena de ser entendido o 
não comparecimento no prazo determinado como desistência da vaga.

  Campinas, 05 de agosto de 2014 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS   
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 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 Pregão Eletrônico N.º 016/2014 - Processo Licitatório N.° 032/2014 

 OBJETO: Aquisição de equipamento "Scanner" para o setor de Gerenciamento Ele-
trônico de Documentos - GED. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
20/08/2014, às 9h. O edital estará disponível aos interessados através dos sites: www.
licitacoes-e.com.br e www.ima.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos 
junto à Área de Licitações, das 9h às 12 h e das 13h às 16 h, na sede da IMA, situada à 
Rua Bernardo de Souza Campos, 42, Praça Dom Barreto, Bairro Ponte Preta, Campinas/
SP, pelo telefone (19) 3755-6509, (19) 3755-6716 e e-mail: ima.pregao@ima.sp.gov.br. 

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 WAGNER ANTONIO FIRMINO 

 Pregoeiro 
  

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 Processo Licitatório nº 035/2014 - Convite nº 009/2014 

 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de treina-
mento em gestão ágil com scrum.
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório e do disposto no 
artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/1993,  HOMOLOGO  o  Convite nº 
009/2014 , e ratifi co a adjudicação do seu objeto em favor da empresa  CBDS LTDA-
-EPP,  pelo valor total de  R$ 15.900,00 (Quinze mil e novecentos reais). 
Publique-se. 

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 FABIO PAGANI 
 Diretor Presidente 

  

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 Processo Licitatório nº 027/2014 - Convite nº 007/2014 

 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e 
otimização de desempenho de ambiente servidor de missão crítica, incluindo monito-
ramento de performance, análise e diagnóstico do funcionamento dos sistemas opera-
cionais, bancos de dados, aplicações web, entre outros.
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório e do disposto no 
artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/1993,  HOMOLOGO  o  Convite nº 
007/2014 , e ratifi co a adjudicação do seu objeto em favor da empresa  S2IT SOLU-
TIONS CONSULTORIA LTDA , pelo valor total de  R$ 14.649,00 (Quatorze mil e 
seiscentos e quarenta e nove reais). 
Publique-se.
 

 Campinas, 31 de julho de 2014 
 FABIO PAGANI 
 Diretor Presidente 

 CONVOCAÇÃO   
 Convocamos a Sra.  LAILA PEREIRA DE PAULA , portadora do  RG: 41.178.341-5 , 
a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação 
desta convocação, na Informática de Municípios Associados S/A - IMA, situada à Rua 
Bernardo de Sousa Campos, nº 42 - Praça Dom Barreto - Bairro Ponte Preta - Cam-
pinas - SP, para tratar de sua admissão no cargo de  Operador I - Teleatendimento , 
no qual foi aprovada em  120º  lugar no concurso público  IMA 01/2012  desta empresa, 
sob pena de ser entendido o seu não comparecimento no prazo determinado como 
desistência da vaga. 

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS   

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE   
  RDC n. 2014/04 - PRESENCIAL - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGO-
TAMENTO SANITÁRIO NOS BAIRROS SOLAR DE CAMPINAS, SATÉLI-
TE IRIS II E III, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP, COM RECURSOS DO 
PAC/FGTS - CONTRATO N. 423.127.67/2014.  A SANASA torna público, para 
conhecimento dos interessados, que o recebimento das propostas da licitação acima 
foi ADIADO "sine die".

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

 RESUMO DE ADITAMENTO   
 Aditamento n.1 ao Contrato n. 2013/5716; Pregão 61/2013; Contratada: J.Carlos Tho-
maz ME; CNPJ: 12.945.933/0001-30; Objeto: prestação de serviço de manutenção 
preventiva e corretiva em conjunto moto-bomba, com fornecimento de peças; Supres-
são quant.: 0,69%; Vig. prorrog.: 12 meses; Valor adit.: R$237.751,31.. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   
  

 RESUMO DE CONTRATO   
 Contrato n. 2014/5948; Contratada: O-Tek Tubos Brasil Ltda; CNPJ: 02.865.153/0001-
27; Pregão 128/2014; Objeto: aquisição de tubo em resina poliéster reforçado com 
fi bra de vidro; Vigência: 06 meses; Valor: R$176.994,72.
Contrato n. 2014/5949; Contratada: Sulzer Brasil S/A; CNPJ: 33.574.575/0001-77; 
Compra Direta 22/2014; Objeto: aquisição de anel de desgaste; Vigência: 06 meses; 
Valor: R$88.398.64.
 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   
 

 SETEC 
 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 

 PORTARIA Nº 023 DE 05 DE AGOSTO DE 2014   
 O Ilmo. Senhor Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das atribuições de 
seu cargo, conferidas pelo disposto nos incisos I e III do Artigo 8 da Lei Municipal nº 4.369 
de 11 de fevereiro de 1974, 
 RESOLVE: 
Designar o Senhor MARCELO LUIZ FERREIRA, matrícula nº 1263, para responder cumu-
lativamente e, em caráter de substituição, o cargo em comissão de Diretor Administrativo 
Financeiro, durante o afastamento por férias regulamentares do Senhor CELSO EDUARDO 
DE QUEIROZ TELES PACINI, matrícula nº 0721, no período de 07/08/2014 à 05/09/2014.
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE 

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 SEBASTIÃO SÉRGIO BUANI DOS SANTOS 

 PRESIDENTE 
  

 EXTRATOS DE CONTRATOS 
 RESUMO DOS ADITAMENTOS DO MÊS DE JULHO/2014 

 Quarto Aditamento do  Contrato n.º 28/2011 ;  Protocolo nº 2611/2011; Objeto:  pres-
tação de serviços de operadoras de assistência odontológica, para os servidores da 
Setec e seus dependentes;  Contratada:  INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE 
ODONTOLÓGICA LTDA;  CNPJ:  71.930.226/0001-30;  Licitação:  Credenciamen-
to nº 02/2011;  Valor total estimado do aditamento:  R$35.235,84, considerando o 
reajuste de 7,21%;  Vigência:  prorrogada por mais um período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 01/09/2014;  Data da assinatura:  10/07/2014; Fica alterado o 
preâmbulo e as cláusulas segunda e terceira do contrato, ratifi cadas as demais cláusu-
las do referido e aditamentos.

 Primeiro Aditamento ao Contrato nº 22/2013; Protocolo nº 5676/2013; Ob-
jeto:  prestação de serviço de manutenção corretiva em 35 (trinta e cinco) veículos 
leves e utilitários multimarcas, com fornecimento de peças e acessórios  originais; 
 Contratada:  REIZINHO VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP  CNPJ:  
53.341.061/0001-89;  Licitação:  Concorrência nº 08/2013;  Valor total estimado do 
aditamento:  R$ 284.136,00;  Vigência:  prorrogada por mais um período de 12 (doze) 
meses, contados a partir de 20/09/2014;  Data da assinatura:  14/07/2014; Fica alte-
rado o preâmbulo e as cláusulas primeira e quarta do contrato,  ratifi cadas as demais 
cláusulas do referido contrato.

 Primeiro Aditamento ao Contrato nº 20/2013; Protocolo nº: 6818/2013; Obje-
to:  prestação dos serviços de atualização, manutenção e suporte técnico do softwa-
re NasSoft Legal Works;  Contratada:  NASSOFT COMERCIAL LTDA;  CNPJ:  
00.329.481/0001-83;  Licitação:  dispensada nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93;  Valor total do aditamento:  R$ 1.301,76;  Vigência:  prorrogada 
por mais um período de 12 (doze) meses, contados a partir de 04/08/2014;  Data da as-
sinatura:  24/07/2014; Fica alterado o preâmbulo, cláusula segunda e parágrafo oitavo 
da cláusula terceira do contrato,  ratifi cadas as demais cláusulas do referido contrato.

 Primeiro Aditamento ao Contrato nº 17/2014; Protocolo nº 000046/2014; Obje-
to:  fornecimento de fl ores e folhagens naturais para fl oricultura, destinadas ao Ser-
viço Funerário Municipal de Campinas;  Contratado:  JOÃO HIROSHI YOSHIDA; 
 CNPJ:  08.005.442/0001-32;  Licitação:  Concorrência nº 02/2014;  Aditamento  para 
alteração da Cláusula Quinta - Condições de Pagamento do referido contrato;  Data da 
assinatura:  28/07/2014; Ficando alterado o preâmbulo,  ratifi cadas as demais cláusulas 
do contrato.

 Primeiro Aditamento ao Contrato nº 18/2014; Protocolo nº 000046/2014; Objeto:  
fornecimento de fl ores e folhagens naturais para fl oricultura, destinadas ao Serviço 
Funerário Municipal de Campinas;  Contratada:  ELMA DOS SANTOS EPP;  CNPJ:  
02.282.116/0001-96;  Licitação:  Concorrência nº 02/2014;  Aditamento  para altera-
ção da Cláusula Quinta - Condições de Pagamento do referido contrato;  Data da as-
sinatura:  28/07/2014; Ficando alterado o preâmbulo,  ratifi cadas as demais cláusulas 
do contrato.

 Primeiro Aditamento ao Contrato nº 19/2014; Protocolo nº 000046/2014; Objeto:  
fornecimento de fl ores e folhagens naturais para fl oricultura, destinadas ao Serviço 
Funerário Municipal de Campinas;  Contratada:  KLAAS FLORES E PLANTAS 
LTDA;  CNPJ:  58.638.156/0001-82;  Licitação:  Concorrência nº 02/2014;  Aditamen-
to  para alteração da Cláusula Quinta - Condições de Pagamento do referido contrato; 
 Data da assinatura:  28/07/2014; Ficando alterado o preâmbulo,  ratifi cadas as demais 
cláusulas do contrato.

 Primeiro Aditamento ao Contrato nº 16/2014; Protocolo nº 002686/2014; Objeto:  
instalação de grade e portões junto ao estacionamento próximo ao Crematório Muni-
cipal de Campinas;  Contratada:  SITELA INDÚSTRIA DE TELAS LTDA;  CNPJ:  
56.854.391/0001-66;  Licitação:  Carta Convite nº 03/2014;  Valor total estimado do 
aditamento:  R$6.601,97, considerando o acréscimo de 19% sobre o valor total es-
timado do contrato;  Data da assinatura:  30/07/2014; Fica alterado o preâmbulo e 
cláusula terceira,  ratifi cadas as demais cláusulas do referido contrato.
 

 SEBASTIÃO SÉRGIO BUANI DOS SANTOS 
 PRESIDENTE 

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 DECRETO LEGISLATIVO Nº 3783 DE 05 DE AGOSTO DE 2014 

 CONCEDE DIPLOMA DE MÉRITO EDUCACIONAL "PROF. DARCY 
RIBEIRO" A AMANDA HORTOLÃ ALFONSO PEREIRA. 

 A Câmara Municipal aprovou e eu, Campos Filho, seu Presidente, promulgo o seguin-
te Decreto Legislativo:
 Art. 1º -  Fica concedido Diploma de Mérito Educacional "Prof. Darcy Ribeiro" a 
Amanda Hortolã Alfonso Pereira pelos relevantes serviços prestados a Campinas no 
campo educacional. 
 Art. 2º -  À homenageada será entregue diploma, conforme especifi cações do artigo 17 
da Resolução n° 717, de 16 de dezembro de 1999. v 
 Art. 3º -  As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão 
por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no or-
çamento, suplementadas, se necessário.
 Art. 4º -  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
 

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 CAMPOS FILHO 

 Presidente 
  autoria: Vereador Professor Alberto 
 PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 05 DE AGOSTO DE 2014.  
 

 ISRAEL MAZZO 
 Diretor Geral 

  

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 3784, DE 05 DE AGOSTO DE 2014 
 CONCEDE DIPLOMA DE MÉRITO JURÍDICO A DIJALMA LACERDA. 

 A Câmara Municipal aprovou e eu, seu Presidente, Campos Filho, promulgo o seguin-
te Decreto Legislativo:
 Art. 1º -  Fica concedido Diploma de Mérito Jurídico a Dijalma Lacerda, pelos rele-
vantes serviços prestados à comunidade campineira no campo jurídico. 
 Art. 2º -  Ao homenageado será entregue diploma em conformidade com o disposto no 
art. 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.
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 Art. 3º  - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão 
por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no or-
çamento, suplementadas, se necessário.
 Art. 4º  - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.   

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 CAMPOS FILHO 

 Presidente 
  autoria: Vereadores Luiz Cirilo e Marcos Bernardelli 
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 05 DE AGOSTO DE 2014. 
 

 ISRAEL MAZZO 
 Diretor Geral 

  

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 3785, DE 05 DE AGOSTO DE 2014 
 CONCEDE DIPLOMA DE MÉRITO JURÍDICO A ROBSON ADILSON 

DE MORAES. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, seu Presidente, Campos Filho, promulgo o seguin-
te Decreto Legislativo:
 Art. 1º -  Fica concedido Diploma de Mérito Jurídico a Robson Adilson de Moraes, 
pelos relevantes serviços prestados à comunidade campineira no campo jurídico. 
 Art. 2º -  Ao homenageado será entregue diploma em conformidade com o disposto no 
art. 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.
 Art. 3º  - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão 
por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no or-
çamento, suplementadas, se necessário.
 Art. 4º  - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.   

 Campinas, 05 de agosto de 2014 
 CAMPOS FILHO 

 Presidente 
  autoria: Vereador Carmo Luiz  
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 05 DE AGOSTO DE 2014. 
 

 ISRAEL MAZZO 
 Diretor Geral 

 DIVERSOS 
 DIVERSOS 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

INSTITUTO ESPAÇO EQUO - CNPJ: 16.896.265/0001-50 
 O presidente do I NSTITUTO ESPAÇO EQUO , no uso de suas atribuições,  CON-
VOCA  todos a associados, a se reunirem em  Assembleia Geral Extraordinári a, a 
realizar-se no  dia 23/08/2014,  as 10:00 horas em primeira convocação, se não houver 
quorum, ou às 10:30 horas em segunda convocação com qualquer número de asso-
ciados, na sede do Instituto, na rua Guido Segalho, 1.101 - Jardim Eulina - Campinas 
- Sp; a fi m de deliberarem sobre a seguinte  ORDEM DO DIA :  1 - EXTINÇÃO DO 
INSTITUTO ESPAÇO EQUO . (conforme art. 34 do estatuto);  2 - DESTINAÇÃO 
DO PATRIMÔNIO DO INSTITUTO . (conforme art. 31 do estatuto). 

 Campinas, 04 de agosto de 2014 
 CHRISTIANO TURRA  

 Presidente 
  

 EDITAL DE LICENÇA AMBIENTAL   
 A Empresa  MVG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, torna público  que 
requereu à Prefeitura Municipal de Campinas - Secretaria Municipal do Meio Am-
biente, a Dispensa de Licenciamento Ambiental do Condomínio Port de France, si-
tuada na Rua Joaquim Lacerda Coelho, n° 831, no bairro Jardim Capivari, na cidade 
de Campinas - SP.
 

 ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO 

 ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE CAMPINAS. 
 REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

COM VERBAS PÚBLICAS 
 Art. 1º - O presente tem por objetivo regimentar as compras e contratações de serviços 
com Verbas Públicas realizadas pela Associação de Equoterapia de Campinas.
§ 1º - As compras e contratações necessárias à execução das atividades desenvolvidas 
pela Instituição acima qualifi cada serão preferencialmente centralizadas em sua área 
Administrativa/Financeira, subordinada a Diretoria da Associação de Equoterapia de 
Campinas. 
§ 2º - Os princípios da  impessoalidade, moralidade, efi ciência, publicidade e econo-
micidade , previstas na Lei 8.666/93, deverão estar presentes em todas as compras e 
contratações que houver a utilização de recursos públicos, obedecendo às determi-
nações e especifi cidades de cada convênio/ajuste formalizado com o poder público.
Art. 2° - As compras e/ou serviços deverão ser precedidos de: 
I. Requisição de compras; 
II. Seleção de empresas idôneas e independentes (não pertencentes ao mesmo grupo);
III. Solicitação de, no mínimo, 03 orçamentos para todos os itens (independente do 
valor), preferencialmente em papel timbrado do fornecedor; 
IV. Apuração da melhor oferta, através de planilha comparativa de preços; 
V. Emissão do pedido de compra e/ou contratação.
Art. 3° - O procedimento de compra e/ou contratação de serviço será iniciado após 
o recebimento da requisição/pedido, precedida de constatação pela Instituição que o 
item e a quantidade orçada correspondem ao solicitado.
Art. 4° - As compras e/ou contratações poderão ser caracterizadas como ROTINA ou 
URGÊNCIA, conforme descrição a seguir:
ROTINA: Toda e qualquer despesa passível de planejamento das etapas de execução, 
previsão orçamentária e recebimento do item ou serviço em tempo hábil para que não 
ocorra prejuízo ao objeto pactuado. 
URGÊNCIA: Toda e qualquer despesa classifi cadas como de força maior, decorrente 
de fato imprevisível, inevitável e estranho a vontade das partes, que possa gerar preju-
ízo ou comprometer a segurança de pessoas. 
Art. 5° - A Instituição deverá proceder às compras e/ou contratações:
ROTINA
I. Selecionar empresas idôneas e independentes (não pertencentes ao mesmo grupo) 
que participarão da concorrência de preço;
II. Produtos e serviços devem ser orçados com mesma especifi cidade e quantidade, 
considerando a qualidade necessária ao bom desempenho do Objeto do Convênio/
Ajuste fi rmado com o Poder Público;
III. Solicitar no mínimo 03 orçamentos para todos os itens, preferencialmente em pa-
pel timbrado do fornecedor; 

IV. Planilhar todos os custos apresentados, destacando o menor custo global (mesmo 
que neste esteja inserido valores com frete);
URGÊNCIA
As compras e/ou contratações consideradas de natureza URGENTE, classifi cadas 
como de força maior, decorrente de fato imprevisível, inevitável e estranho à vontade 
das partes, que possa gerar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, deverão 
preliminarmente ser encaminhadas para análise e autorização do Poder Público com-
petente, contendo:
I. Justifi cativa por escrito, assinada pelo presidente da Instituição que conste demons-
trada as implicações que a falta do serviço ou produto acarretará ao Objeto do Convê-
nio/Ajuste fi rmado com o Poder Público.
II. No mínimo 01 orçamento, preferencialmente em papel timbrado do fornecedor;
III. Especifi cidade do produto ou serviço; e
IV. No caso de contratação de serviço, deverá ser assegurado o prazo de garantia e a 
reposição de peças (quando for o caso);
Art. 6º - Apresentação de orçamentos:
I. Deverão ser orçados os produtos e serviços com a mesma especifi cidade e quanti-
dade;
II. Quando o produto ou serviço NÃO for passível de cotação em função de exclusivi-
dade de comercialização, deverá ser apresentado a Diretoria da Instituição o atestado 
de exclusividade do produto/fornecedor;
III. Orçamentos pela Internet: Somente serão válidos se realizados em sites confi áveis, 
contemplando o valor do frete e com o endereço eletrônico visível;
IV. Orçamento de transportes de alunos deverá constar o destino da Atividade Pedagó-
gica e o número de alunos transportados;
Art. 7º - Os contratos fi rmados pela Instituição, para aquisição de produtos e/ou con-
tratação de serviços, deverão obrigatoriamente conter as informações a seguir:
I. Dados completos da Instituição como razão social, endereço, CNPJ, etc;
II. Dados pessoais do Presidente da Instituição - CPF e RG;
III. Dados completos do Fornecedor como razão social, endereço, CNPJ, etc;
IV. Dados pessoais do representante legal da empresa contratada - CPF e RG;
III. Objeto do Contrato;
IV. Descrição completa do produto ou serviço;
V. Condições de fornecimento ou prestação de serviços;
VI. Periodicidade do fornecimento ou prestação de serviços;
VII. Valor Unitário e Valor Total;
VIII. Local de entrega ou da prestação de serviço;
IX. Período de início e fi m da vigência do contrato;
Art. 8º - Contratação de serviços:
Parágrafo Único - Na contratação de serviços deverá ser assegurado prazo de garantia 
do serviço e a reposição de peças (quando for o caso). 
Art. 9° - Comissão recebedora de produtos e serviços pagos com recursos públicos:
I. Todos os produtos e serviços pagos com recursos públicos necessariamente serão 
recebidos através de uma  comissão recebedora  composta de no mínimo 03 (três) fun-
cionários da Instituição;
II. Anualmente a Instituição designará no mínimo 03 (três) funcionários para compor 
a  comissão recebedora  de produtos e serviços, através de declaração datada e assinada 
pelo seu Presidente, contendo:
a. A fi nalidade da Comissão Recebedora;
b. Nome, cargo, RG e CPF dos funcionários designados para compor a Comissão 
Recebedora;
c. Período de vigência da nomeação dos membros da Comissão Recebedora; e
d. Havendo alteração dos membros da Comissão Recebedora, deverá ser emitida nova 
declaração nos moldes acima descritos.
III. Deverá constar no verso dos documentos fi scais de serviços e produtos, pagos 
com recursos públicos, a aprovação de no mínimo 03 (três) membros da Comissão 
Recebedora com nome legível, RG, CPF, Cargo, assinatura e a data do recebimento.
a. Estão dispensadas da aprovação da Comissão Recebedora as contas de Consumo e 
benefícios trabalhistas, desde que aceitos no convênio/ajuste formalizado, exemplo:
· Contas de consumo: Internet.
· Benefícios trabalhistas: Vale refeição e alimentação (concedidos por meio de cartão 
eletrônico), vale transporte, seguro de vida, e outros, desde que acompanhado de lista 
nominal de funcionários.
Art. 10º - Os documentos fi scais comprobatórios de despesa deverão conter as infor-
mações abaixo:
I. Dados corretos da Instituição como razão social, endereço, CNPJ, etc;
II. A descrição do material ou serviço;
III. A quantidade;
IV. Valor unitário e valor total;
Art. 11º - Documentos fi scais comprobatórios de utilização de recursos públicos de-
verão apresentar:
I. Nota fi scal Formulário ou Eletrônica de acordo com a natureza da despesa <VEN-
DA> ou <SERVIÇO> sem rasuras;
Notas Fiscais de serviço de transporte de alunos desde que conste o destino da Ativi-
dade Pedagógica e o número de alunos transportados; II. Nota Fiscal Eletrônica com 
certifi cação de autenticidade através de consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br/;
III. Fatura de Serviços sem rasuras acompanhados do espelho da fatura, onde constem 
os serviços utilizados/prestados (Ex. fatura de serviço de internet);
IV. Recibo que contenha a descrição da despesa e a relação nominal dos benefi ciados/
funcionários (Ex. transporte coletivo - TRANSURC);
Art. 12º - Registro de utilização de recursos públicos:
I. Os documentos fi scais pagos com recursos públicos deverão constar carimbados a 
Origem do Recurso e o nº do convênio/ajuste formalizado.
a. Observar o local para carimbar os documentos para que as informações não sejam 
prejudicadas. 
Art. 13º - Pagamentos efetuados com Recursos Públicos:
Todos os pagamentos realizados com recursos públicos devem ocorrer exclusivamen-
te na conta vinculada ao convênio, através de cheque ou transferência bancária.Todo o 
cheque vinculado à conta do convênio ao ser emitido deverá ser fotocopiado, não sen-
do válido impresso de papelaria;Todos os cheques e transferências bancárias devem 
ser nominais ao favorecido, seja ele prestador de serviço, funcionário, etc. 
Art. 14º - Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente Regulamento 
serão resolvidos pela Diretoria da Instituição, com base nos princípios gerais da Ad-
ministração Pública.
 

 Campinas, 15 de julho de 2014 
 ANTONIO CARLOS GOBBI 

 CPF 055.968.058-90 Presidente 
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