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

  Pregão   nº   0  16  /202  1 - Eletrônico - Processo Administrativo: PMC.2019.00011460-45 
- Interessado : Secretaria Municipal de Educação - Objeto : Aquisição de utensílios 
para as cozinhas das Unidades Educacionais-  Recebimento das Propostas do  s  ite  n-
s  01  a 11 : das 08h do dia 02/03/21 às 08h do dia 03/03/21 - Abertura das Propostas 
  do  s   ite  ns   01  a 11 : a partir das 08h do dia 03/03/21 - Início da Disputa de Preços: a 
partir das 09h30min do dia 03/03/21 - Disponibilidade do Edital : a partir de 17/02/21, 
no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com à Pre-
goeira Rosélia Mesquita pelo telefone (19) 2116-0656. 

 Campinas, 15 de fevereiro de 2021 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  RDC nº 02/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo nº  PMC.2020.00000833-41 
- Interessado : Secretaria Municipal de Saúde - Objeto  Execução de obras remanes-
centes do Centro de Saúde Santa Odila - Campinas/SP. - Recebimento das Propos-
tas : das 08h do dia 15/03/21 às 09h do dia 16/03/21 - Abertura das Propostas : a 
partir das 09h do dia 16/03/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h do dia 
16/03/21 - Disponibilidade do Edital : a partir de 17/02/21, nos portais eletrônicos 
www.licitacoes-e.com.br e licitacoes.campinas.sp.gov.br. Esclarecimentos adicionais 
pelos telefones (19) 2116-0678, 2116-8518 e 2116-8401.
 

 Campinas, 15 de fevereiro de 2021 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES   

  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  RDC nº 01/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo:  PMC.2018.00000715-72 
- Interessado  Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Objeto : Execução de obras 
de recapeamento asfáltico da Rua Mogi Guaçu no Município de Campinas/SP. - Rece-
bimento das Propostas : das 08h do dia 15/03/21 às 09h do dia 16/03/21 - Abertura 
das Propostas : a partir das 09h do dia 16/03/21 - Início da Disputa de Preços: a partir 
das 10h do dia 16/03/21 - Disponibilidade do Edital : a partir de 17/02/21, nos portais 
eletrônicos www.licitacoes-e.com.br e licitacoes.campinas.sp.gov.br. Esclarecimentos 
adicionais pelos telefones (19) 2116-0678, 2116-8518 e 2116-8401.
 

 Campinas, 15 de fevereiro de 2021 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES   

  

 COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO   
  Processo Administrativo : PMC.2020.00046289-29
 Interessado :Secretaria Municipal de Administração
 Assunto :Pregão nº 013/2021 - Eletrônico
 Objeto :Prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial, armada e desar-
mada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipa-
mentos, para as unidades da Prefeitura Municipal de Campinas.
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, comunica que a resposta às solicitações de esclarecimentos formuladas por 
interessados, em relação ao Edital da licitação em epígrafe, está disponível no portal 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
 

 Campinas, 16 de fevereiro de 2021 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão   nº 029  /2021 - Eletrônico - Processo Administrativo : PMC.2020.00040849-96 
- Interessado : Secretaria Municipal de Educação - Objeto : Prestação de serviços de 
limpeza nas Unidades Educacionais, com disponibilização de equipamentos, produtos 
e materiais - Recebimento das Propostas do lote 01 : das 08h do dia 02/03/21 às 09h 
do dia 03/03/21 - Abertura das Propostas   do lote 01 : a partir das 09h do dia 03/03/21 
- Início da Disputa de Preços: a partir das 10h do dia 03/03/21 - Disponibilidade do 
Edital : a partir de 17/02/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclareci-
mentos adicionais com o Pregoeiro Raphael Bernardes pelo telefone (19) 2116-0641.
 

 Campinas, 16 de fevereiro de 2021 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 

 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 

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

 DESPACHO AUTORIZATIVO 
 Expediente despachado, em 16/02/2021, pela Secretária Municipal de 

Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos 
  Processo Administrativo  : PMC.2019.00024386-27 
 Interessado  :Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência 
e Direitos Humanos 
 Assunto  :Pregão nº 217/2020 - Eletrônico 

 Objeto  :Registro de Preços de serviços de manutenção predial corretiva, com mão 
de obra e fornecimento de materiais. 
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e ao disposto no De-
creto Municipal n° 18.099/13 e suas alterações,  AUTORIZO A DESPESA  em favor de:
·  ENGEPREDIO MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI . - CNPJ: 28.543.654/0001-
80 , referente ao item 01,no valor total de R$ 79.376,91 (setenta e nove mil, trezentos 
e setenta e seis reais, noventa e um centavos), Ata nº 576/2020;
Publique-se.
 

 Campinas, 16 de fevereiro de 2021 
 VANDECLEYA MORO 

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

 CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE 
 CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

 O Conselho Municipal da Juventude CONVOCA seus membros titulares e suplen-
tes, mandato 2019-2021, para a 46ª Reunião Ordinária que será realizada no dia  24 
de fevereiro de 2021, às 09:30h,  em sala virtual do  Google Meet , através do  link: 
https://meet.google.com/hrq-nuap-zws. 
Pauta:
1) Reapresentação dos Conselheiros;
2) Leitura e aprovação da ata da reunião passada;
4) "Juventude em Pauta" - estudo da Coordenadoria da Juventude;
5) Planejamento do Conselho:
a) Calendário de Reuniões;
b) Planejamento 2021;
c) Conferência Municipal da Juventude;
6) Informes Gerais.
 

 Campinas, 16 de fevereiro de 2021 
 FELIPE GONÇALVES DA SILVA 

 Presidente Interino do Conselho Municipal da Juventude 

 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 Atos do Conselho 

 O Conselho Municipal de Assistência Social /CMAS-Campinas, no uso das atribui-
ções que lhe confere a Lei nº 8742 de sete de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da 
Assistência Social - LOAS), alterada pela Lei nº 12.435 de seis de julho de 2011 e 
tendo em vista a Lei Municipal nº 8724 de 27 de dezembro de 1995, que dispõe sobre 
sua criação, alterada pela Lei nº 11.130 de onze de janeiro de 2002 e Decreto nº 14.302 
de 28.04.2003, que dispõe sobre seu Regimento Interno, pela Lei Municipal nº 13.873 
de 25 de junho de 2010 e pela Lei nº 15.942 de 29 de julho de 2020, através de sua 
Presidente  CONVOCA  seus Conselheiros Titulares e Suplentes e convida os inte-
ressados em geral para participarem da  Reunião Ordinária  do CMAS a realizar-se 
no dia  23.02.2021   com início às  09  h00,  em  AMBIENTE VIRTUAL  a ser divulgado 
posteriormente,com as seguintes pautas:
 A) Expediente 
1. Presenças e Justifi cativas de ausência
2. Deliberação da ATA do dia 26.01.2021
 B) Ordem do Dia 
1. Relatos das Comissões:
a)  Comissão de Política e Legislação 
 a.1) Prorrogação dos termos de colaboração para 24 meses sem previsão de reajuste 
 a.2) Ofício elaborado pelo GT das OSC’s 
 a.3) Criação de GT 
 b)   Comissão de Inscrição e Normas   
b.1) Resolução CMAS nº 003/21  Ad Referendum 
c)  Comissão de Elaboração, Execução e Monitoramento das Conferências Municipal 
d)  Comissão de Interface e Articulação 
e)  Comissão de Formação, Capacitação, Comunicação e Divulgação 
 f)   Comissão do Bolsa Família 
 g)   Comissão do BPC 
 h)   Comissão de Finanças e Orçamento 
h.1) Reprogramação de Saldo do exercício 2020 de Recurso Estadual na modalidade 
fundo a fundo
 C) Informes  
  1.  Apresentação da Sra. Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi -
ciência e Direitos Humanos
2. Alteração da agenda de reuniões CMAS 

 Campinas, 16 de fevereiro de 2021 
 IZABEL CRISTINA SANTOS DE ALMEIDA 

 Presidente - CMAS 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 Ata da 1ª Reunião Ordinária do Plenário do CME - 04/02/2021 

 Aos quatro dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, 

Andréia Calvo
Realce
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em segunda chamada, conforme convocação prévia, o Presidente do Conselho Muni-
cipal de Educação, Prof. Dr. José Tadeu Jorge, verifi ca a inexistência de Quórum Regi-
mental e após a segunda chamada, suspendeu a Reunião. Por disposição Regimental, 
anotam-se os presentes e as justifi cativas de ausência.
Presentes: Os titulares,  José Tadeu Jorge  (Presidente);  Adelaide Albergaria Perei-
ra Gomes  (SINPRO);  Ary James Pissinatto  (FUMEC);  Cláudio Borges da Silva  
(Conselho das Escolas);  Expedicto Ribeiro de Carvalho Júnior  (SME);  Flávia 
Martins Guimarães  (CMDCA);  Nattan Rocha Souza  (UCES);  Solange Loureiro 
Pozzuto  (APEOESP). Os suplentes:  José Batista de Carvalho Filho  (FUMEC);  Lei-
la Cláudia Sarubbi Heleno da Silva ( CMDCA);  Adriana Lech Cantuária  (SME). 
Consultoria Técnica:  Alenice Marques Mendes, Maria de Lourdes Cardos da Sil-
va Santos  (Normas e Legislação/ SME) Justifi caram ausência:  Edmilson Ricardo 
Gonçalves  (PUC - Campinas).
 

 ANDRÉIA CRISTINA PENTEADO DE CARVALHO CALVO 
 Secretária Executivo 

  

 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE CAMPINAS 

 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DE 2020 
 Aos 06/02/2021, teve início a 1ª reunião ordinária do CEMC segunda chamada às 
08h40 com 17 conselheiros via Google Meet. Justifi caram ausência na reunião Ana 
Carla Nicoluci Bohn. Informes: Erika traz a resposta ao convite ao secretário muni-
cipal de educação, carta de renúncia da conselheira Muriel, comunicando também ao 
Conselho a perda de vínculo com o conselho escolar da Joice Segatti, aposentadoria 
do Neudemir. Cláudio indica que não ocorreu a reunião do CME por falta de quórum. 
Cássio aponta que na última reunião do FME ao ser indagado sobre a posição deste 
conselho em relação a volta às aulas presenciais sem a vacinação dos profi ssionais da 
educação, ele não soube se posicionar e preferiu esperar esta reunião, para então saber 
a opinião dos conselheiros. Carlos Siqueira, da Comissão de Educação da Câmara 
dos Vereadores, indica que haverá um debate com a Comissão de Direitos Humanos 
no dia 22/02 das 09 às 11h, abrindo o convite a todos. Pautas: 1. Comissão eleitoral: 
Charles aponta que ao longo de 2020, acordou-se pela manutenção da atual gestão, 
que ao invés de ser fi ndada e uma nova diretoria ser eleita, foi prorrogada devido às 
questões que nos limitavam naquele momento. Charles e Expedicto continuam como 
representantes da SME por enquanto, mas em meio ao processo eleitoral, enquanto in-
terlocutores do Secretário, pode ser que eles sejam substituídos. Se dispuseram a com-
por a comissão eleitoral: Maria de Lourdes Gomes; Cássio Pacheco; Expedicto Júnior 
e Charles Duraes (se revezando como representantes da SME); Bruna Calux; Camila 
Borges. Será feita uma tentativa de respeitar a proporção dos diversos segmentos que 
constituem o Conselho na constituição dessa comissão. 2. Retorno presencial às esco-
las: Aimar indica que tem se frustrado bastante com as ações não dialogadas da SME 
que, por muitas vezes, deixam de zelar pela qualidade que a rede já conquistou e ainda 
pretende buscar, entendendo inclusive, que o Professor Tadeu Jorge concordaria com 
nossas colocações. Ela acredita que faltou tempo de planejamento para as unidades se 
organizarem para este ano letivo. Lourdinha indica que o retorno presencial, quando 
se der, não deve ocorrer sem distanciamento, mas que conte também com o afeto, que 
é típico de nossa profi ssão. Devemos ter todos os equipamentos de proteção individual 
necessários para receber nossos alunos quando este retorno se der. Ainda aponta que 
nossas comunidades escolares não são homogêneas, mas que são compostas de toda 
sorte de indivíduos, algo que nos reveste de uma responsabilidade grande para poder 
dialogar com essas comunidades. Charles diz que temos que tomar cuidado para não 
assumir uma visão classista e totalitária sobre a comunidade escolar, uma vez que é 
fundamental incorporarmos opiniões divergentes em nossos diálogos. Camila Borges 
indica que foi complicado o processo de diálogo entre a SME e os trabalhadores da 
educação no último ano, uma vez que muitas informações vinham a público em lives e 
não em encontros dialógicos com os educadores. Ressalta que devemos ofertar condi-
ções materiais aos estudantes e nos questionar quais são as condições mínimas que as 
escolas necessitam para que não fi quemos, ao longo do ano, corrigindo falhas que po-
deriam ter sido evitadas com um planejamento que tivesse seu tempo respeitado. Erika 
indica que as famílias desejam o retorno presencial dos estudantes às escolas, pois se 
sentiram abandonadas pelas escolas no último ano. As condições de acesso virtuais, 
a falta de convivência, a frieza transmitida pela plataforma, tudo isso faz com que as 
famílias prefi ram que se corra o risco do retorno presencial a repetir os problemas 
do ano passado. Apesar de não desejar o retorno presencial em março, entende que o 
movimento das famílias é diferente daquele que víamos em setembro, quando ainda 
não queriam o retorno presencial às escolas. Sente, inclusive, que os profi ssionais da 
educação, em diversos momentos, silenciam aqueles que têm opiniões divergentes 
da maioria, e este é um momento em que deveríamos nos unir, e não nos colocar uns 
contra os outros. Fernanda Brito se questiona sobre a efetividade do ensino remoto, 
sobretudo à EI, cujos pilares básicos repousam sobre a afetividade, o toque, o con-
tato. Ela se preocupa muito com os processos de violência doméstica pelos quais os 
estudantes têm passado, com a insegurança alimentar das famílias, com a fragilidade 
dos protocolos focados sobre as crianças. O pedagógico não deveria ser o foco neste 
instante, uma vez que há questões mais urgentes ligadas à vida, saúde e bem estar 
das comunidades escolares. José Carlos Mariano questiona sobre o tempo curto que 
os gestores escolares tiveram para elaborar o Plano de Retorno às aulas presenciais e 
indica que as escolas precisam estar atentas para o respeito à gestão democrática nas 
reuniões de Conselhos de Escola neste início de ano, para evitar que certos presidentes 
dos conselhos votem seus pontos de vista sem ouvir as opiniões diversas das comuni-
dades escolares também. Marina indica que, no último ano, o CEMC propôs diversas 
orientações, a serem mediadas pela SME, mas poucas delas tiveram consequências 
objetivas. Se a SME pretende responder ofi cialmente às demandas deste Conselho, 
que ela o faça com maior prestatividade. Às vezes, temos a impressão de que as famí-
lias enviarão os fi lhos à escola, mas sem um levantamento preciso fi camos sem saber. 
Aimar protesta contra a falta de tempo para planejamento nas unidades escolares, e 
propõe que seja votada uma proposta de convocar o Secretário de Educação a uma 
reunião extraordinária voltada ao diálogo deste Conselho com o mesmo. Charles Du-
raes defende que o Conselho de Escola deve ser protegido como um espaço profícuo 
de diálogo. Camila Borges concorda com Aimar, entendendo que este Conselho deva 
produzir ou reafi rmar os mecanismos dos quais já dispomos para dialogar com as co-
munidades escolares. Fernanda Lebre relembra que, há tempos, vem defendendo que 
os profi ssionais da educação devam atuar como multiplicadores da proteção da saúde 
bucal dos estudantes, uma vez que muitos, estando longe das escolas, não têm sido 
atendidos pela política odontológica do município. Sandra Fachineti protesta contra 
a promoção automática de estudantes da EJA, muitos dos quais não queriam que isso 
acontecesse. Ela acredita que este conselho deva ser mais divulgado. Por fi m, indica 
que os gestores escolares viveram muita ansiedade no último ano com os anúncios de 
retorno presencial às escolas ou não. Renato Nucci reafi rma a importância dos Conse-
lhos de Escola, e a necessidade de defendermos a gestão democrática. Aimar reafi rma 
aquilo que já disse anteriormente. Fabiana Souza protesta contra o retorno presencial 

dos profi ssionais portadores de comorbidades. Cássio coloca em votação a proposta de 
Aimar, para marcar uma reunião extraordinária a depender da disponibilidade do Se-
cretário de Educação. Com 12 votos favoráveis e 4 abstenções, a proposta foi aprova-
da. Aimar, então, indica outra proposta de votação relativa à solicitação de ampliação 
dos tempos de planejamento nas equipes das escolas e discussão com os estudantes e 
comunidade escolar sobre abertura ou não das escolas para o retorno presencial. Todas 
essas questões seriam colocadas num documento, a ser escrito por Aimar e Cláudio, a 
ser protocolado na Prefeitura de Campinas. Foram favoráveis à segunda proposta 11 
pessoas, havendo 5 abstenções. Aimar indica que deveríamos conversar nos minutos 
fi nais da reunião sobre um posicionamento a respeito do retorno presencial apenas 
sob a vacinação dos profi ssionais das escolas. Concordamos em discutir esse ponto 
numa outra reunião. Às 11h45 foi declarada encerrada a reunião. Ata lavrada por mim, 
Cássio Pacheco, 2º Secretário do Conselho das Escolas Municipais de Campinas. Ata 
completa consta no livro ata do CEMC.

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo:  PMC.2020.00024726-62
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Pregão nº 140/2020 - Eletrônico
 Objeto:  Registro de Preços de álcool em gel e totem dispensador.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no 
Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações, AUTORIZO a despesa a favor 
da empresa: 
-  DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA .com fulcro na Ata de Registro de 
Preços nº 033/2021, no valor de R$ 993.750,00 (novecentos e noventa e três mil e 
setecentos e cinquenta reais).
Publique-se na forma da Lei. 
Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade / SME para emissão dos empenhos
 

 Campinas, 16 de fevereiro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municiopal de Educação 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo:  PMC.2020.00049655-00
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Pregão nº 309/2020 - Eletrônico
 Objeto:  Registro de Preços - fornecimento de leite em pó instantâneo
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no 
Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações,  AUTORIZO  a despesa a favor 
da empresa: 
- MILK VITTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA  com fulcro na Ata de Regis-
tro de Preços nº 031/2021, no valor de R$ 777.600,00 (setecentos e setenta e sete mil 
e seiscentos reais).
Publique-se na forma da Lei. 
Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade / SME para emissão dos empenhos
 

 Campinas, 16 de fevereiro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municiopal de Educação 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo:  PMC.2021.00007410-97
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Objeto:  Criação, fi nalização e impressão de cartilhas de placas de sinalização sobre 
COVID-19 para as Unidades Educacionais.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no 
Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações e considerando a condicionante 
do Comitê Gestor (3461323) AUTORIZO a despesa a favor da empresa:
 - E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.?  no valor R$ 677.374,58 (seiscen-
tos e setenta e sete mil trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) 
onerando em sua integralidade as dotações do presente exercício.
A despesa será proveniente do contrato 055/2020, protocolo (PMC.2018.00029322-
22), fi rmado entre o Município e a empresa supracitada por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Comunicação com concordância do Secretário daquela Pasta através do 
documento (3449434).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se
1. ao Setor de Contabilidade / SME para emissão dos empenhos; e
2. à Secretaria Municipal de Comunicação para acompanhamento.
 

 Campinas, 16 de fevereiro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municiopal de Educação  

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA    
Processo Administrativo Nº 2020.00000367-76
Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
Pregão Eletrônico: 024/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de PEÇAS E MATERIAIS DE INFOR-
MÁTICA para manutenção dos computadores e rede das unidades da FUMEC/
CEPROCAMP, conforme as especifi cações constantes no ANEXO I - TERMO 
DE REFERÊNCIA.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO a 
despesa em favor da empresa:
 - H. E. JUSSANI , com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 34/2020, no valor de R$ 
6.866,00 (seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais).
À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências. 

 Campinas, 15 de fevereiro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da Fumec 
  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA    
Processo Administrativo Nº 2020.00000367-76
Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
Pregão Eletrônico: 024/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de PEÇAS E MATERIAIS DE INFOR-


