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normativos para o acompanhamento qualitativo das demandas educacionais do muni-
cípio, a Resolução CME 02/2010, que fi xa normas para criação, credenciamento/au-
torização de funcionamento de unidades educacionais e para a autorização de cursos, 
no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Campinas, e dá outras providências, 
dispõe no seu artigo 7º que
O credenciamento/autorização de funcionamento é ato administrativo, de competên-
cia do titular da SME que, após processo específi co, no qual são comprovadas as 
condições físicas, didático-pedagógicas e de profi ssionais habilitados para a imple-
mentação de determinada etapa da Educação Básica, permite o funcionamento de uma 
unidade educacional e  formaliza a sua integração junto ao Sistema Municipal de 
Ensino  (grifo nosso)
A mesma Resolução, no artigo 21 estabelece que
Compete à SME  responsabilizar-se pela supervisão educacional das unidades edu-
cacionais que integram o Sistema Municipal de Ensino de Campinas , visando o 
aprimoramento da qualidade do processo educacional e ao cumprimento da legislação 
e das normas educacionais vigentes (grifo nosso)
Segue, no artigo 22, ratifi cando que cabe à SME proceder à Supervisão das unidades 
educacionais criadas e autorizadas em conformidade com o que dispõe os atos exara-
dos por este Conselho 
As unidades públicas e  privadas  de Educação Infantil e as unidades educacionais de Ensi-
no Fundamental e/ou de Educação de Jovens e Adultos/anos fi nais do Ensino Fundamental 
 estão sujeitas à orientação e à supervisão educaciona l, pelos órgãos competentes da 
SME, que  devem  verifi car o cumprimento das condições de natureza pedagógica, admi-
nistrativa e física exigidas pela legislação e pelas normas educacionais vigentes 
 Parágrafo único  Caso sejam necessários correções e ajustamentos às normas, a au-
toridade competente da SME deve estipular prazo para que a unidade educacional 
atenda às exigências postas pela supervisão educacional (grifos nosso)
Para o adequado acompanhamento do processo de supervisão os artigos 23, 24, 25 e 
26 são inequívocos quanto aos procedimentos:
 Art 23  O não atendimento ao disposto no artigo 22, desta Resolução, será objeto de 
relatório circunstanciado à autoridade competente da SME, que poderá determinar: 
 I -  diligência, com fi nalidade de apurar e sanar eventuais irregularidades; 
 II  - designação de Comissão de Sindicância, com o objetivo de apurar a procedência 
de representação fundamentada ou de denúncia circunstanciada de irregularidade, pro-
pondo o saneamento das irregularidades ou a cassação da autorização; 
 III  - instauração de Processo Administrativo   
 Art 24  Durante o andamento do processo administrativo, o titular da SME pode sustar 
os pedidos relativos à mudança de endereço, transferência de mantenedor, suspensão 
temporária e encerramento de atividades educacionais até a conclusão fi nal dos proce-
dimentos, mediante publicação de portaria em DOM   
 Art 25  No caso das unidades privadas de Educação Infantil, o processo administrativo 
pode acarretar a cassação de credenciamento/autorização de funcionamento quando 
comprovadas graves irregularidades   
 Art 26  O ato de cassação caberá ao titular da SME 
 Parágrafo único  Cabe recurso, ao CME, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar 
da data de publicação da portaria de cassação de credenciamento/autorização de fun-
cionamento de unidade privada de Educação Infantil 
Isto posto, este Conselho constata que o aparato normativo existente atende satisfatoria-
mente as demandas de supervisão necessárias ao acompanhamento das unidades educa-
cionais que integram o Sistema Municipal de Ensino, porém, não indica possibilidades 
de atuação sobre estabelecimentos que não integram o Sistema Municipal de Ensino
Diante do exposto e considerando o que foi deliberado pelos Conselheiros na reunião 
plenária de 06 de outubro de 2016, não pode este Conselho omitir-se de se manifestar 
sobre a responsabilidade do poder público (em todas as suas esferas) em empreender 
esforços para coibir ações que comprometam os processos de educação em todas as 
suas dimensões, sejam elas materiais ou imateriais Para isso, 
Indica:
- A realização de ação conjunta, entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secre-
taria Municipal de Urbanismo, para que notifi quem todos os estabelecimentos que 
possuem alvará de funcionamento para atuar como escola de Educação Infantil e que 
ainda não possuem autorização de funcionamento, nos termos das Resoluções CME 
02/2010 e SME 05/2011, para que providenciem o devido credenciamento/autoriza-
ção de funcionamento e
- A nomeação, pela titular da Secretaria Municipal de Educação de comissão per-
manente, com a participação de integrantes do CME, com a fi nalidade de analisar 
os casos de denúncias que envolvem estabelecimentos que atuam clandestinamente 
como escolas de Educação Infantil, produzir relatórios e emitir parecer com vistas 
a subsidiar as ações das demais instâncias do poder público, que têm prerrogativas, 
defi nidas em legislação, para a adequada intervenção
 III - DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO  
O plenário do Conselho Municipal de Educação, em reunião ordinária de 06 de abril 
de 2017, aprova a presente Indicação 
Texto elaborado pelas Supervisoras Educacionais do Núcleo de Normas e Legisla-
ção do DEPE/SME, designadas para consultoria técnica ao CME, conforme portarias 
SME 35/2015 e 19/2017
 

 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 
 Presidente do Conselho Municipal de Educação 

  

 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    
Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e quarenta 
e cinco minutos, em segunda chamada, conforme convocação prévia, nas dependên-
cias do CEFORTEPE, localizado na Rua João Alves dos Santos, nº 860, sala 28, nesta 
cidade, foi realizada a Terceira Reunião Ordinária da Plenária do Conselho Municipal 
de Educação do ano de dois mil e dezessete, sob a Presidência da Professora  Solange 
  Villon Kohn Pelicer,  na qualidade de Presidente deste Conselho e Presidente desta 
Reunião Ordinária, após confi rmação do quórum regimental, inicia os trabalhos A 
Presidente desta Reunião Ordinária cumprimenta a todos e agradece a presença A 
convocação desta reunião, que será para deliberar a seguinte pauta: 1 Informes da 
Presidência; 2 Prestação de Contas do mês de Dezembro/2016 - Departamento Finan-
ceiro; 3 Aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária; 4 Apresentação de minuta da In-
dicação CME nº 01/2017 Presentes os seguintes conselheiros:  Adriana Lech Cantu-
ária,  representante titular da SME;  Antônio Sertório,  representante titular do STMC; 
 Darci Silva,  representante titular da FUMEC;  Eliete Aparecida de Godoy,  represen-
tante titular da FE - PUCCAMP;  Margarete Savassa Daniel Montanhaur , represen-
tante titular do CMDCA;  Maria do Carmo Corrêa Serra Fernandes,  representante 
titular do DE - Oeste Campinas;  Neudenir Pedro dos Santos,  representante titular do 
Conselho de Escolas;  Wencesláo Machado de Oliveira Junior,  representante titular 
da FE - UNICAMP;  Daniela Zancheta , representante suplente da SINPRO;  Marinal-
va Imaculada Cuzin , representante suplente da FUMEC;  Silvia Helena R dos San-
tos,  representante suplente da APEOESP; Consultoria Técnica:  Regina Celi da Silva 
Rocha  e  Alenice Marques Mendes ; Visitantes:  Rosana Correa de Moura,  Diretora 

Financeiro/SME A Presidente desta reunião Professora  Solange Villon Kohn Pelicer  , 
informa que, no  dia 19 de Abril haverá uma reunião da UNDIME em São Paulo e a 
Reginaestará lá Éuma reunião com o Secretário do Estado, mas a Secretária já tem 
uma reunião com o Ministério Público FederalEste ano sairá oEncceja, que é o IDEB 
da EJAA Secretária coloca que o que acontece com o IDEB não é o mais importante, 
mas é um caminho para isso acontecer Disse que é muito cobrada sobre o salário dos 
professores de Campinase o IDEB que temos Tivemos um avanço, mas não é o ideal, 
pois não atingimos a meta É uma avaliação externa, mas está posta!A Secretária fala 
da importância da primeira infância que esta deve ser lúdica No brincar tem todo o 
pedagógicohá uma preocupação em relação à alfabetização sistemática, pois poderá 
haver o Índice da Educação InfantilÉ uma preocupaçãoOntem a professora Solange 
teve uma reunião com os secretários da Região Metropolitana de Campinasestão todos 
muito preocupados A situação fi nanceira é alarmante Os profi ssionais da rede pública 
devem se dedicar à aprendizagem real dos alunos Devemos repensar a prática; mudar 
a escola pública, pois temos qualidade Alunos aprendem de fato Infelizmente a quali-
dade da escola pública está no IDEBEstamos na SME revendo o que está acontecendo 
Agora foi implantado o sistema NCOM (Não Compareceu) Os alunos vão embora, 
pedem transferência e continuam sendo apontados na estatística Quando vão embora 
e não pedem transferência, são apontados no IDEB Na escola de ensino fundamental, 
é preciso verifi car o motivo da saída dos alunos Onde está essa criança? Precisamos 
protegê-la do Trabalho Infantil, muitas vezes apoiado pelos pais!Já foi implantado 
pela a SME em Campinas o diário digital; o sistema já acusa ausência dos alunos,o que 
ajuda a educação e a família O sistema faz o alerta! Continuandocom os informesa 
Secretária fala da comemoração dos ex-alunos que entraram nas escolas técnicas da 
Região Metropolitana de Campinasalunos de escolas municipais de Campinas ao todo 
foram 67 alunos homenageados no salão vermelhoEmoção dos Pais Semana que vem 
inicia as atividades do Jardim Stella É uma escola de educação infantil que nós resga-
tamos funcionará apenas turma de Agrupamento 3 O prédio da Educação, em 2012 foi 
doado para a Assistênciacomo abrigoe durante 4 anos assistência foi procurando outro 
lugarpara esse abrigo, assim sendo o prédio volta para a EducaçãoAgora passamos a 
palavra para Diretora Financeira que fará a prestação de contas de dezembro de 2016A 
Diretora Financeira diz que trouxe a prestação de contas de Dezembro que já estava 
pronta e já trouxe também a prestação de contas de Fevereiro de 2017A Diretora Fi-
nanceira distribuiprestação de contas a todos os conselheiros e explicaque são dados 
muito técnicos,mas que são formalizadosem atendimento aconstituição estadualA Di-
retora Financeira fez um novo quadro com autorização da Secretária que mostra real-
mente onde é gasto o dinheiro aplicado à Educação Após a apresentação da Diretora 
Financeira, o Wenceslau pede que os documentos sejam enviados com antecedência, 
junto com a pauta, para que se tenha tempo hábil para analisar, e se for o caso, pedir 
ajuda de quem entende do assunto, caso o conselheiro não tenha condições para isso A 
Secretária passa a palavra para a Supervisora Alenice, que faz a apresentação da minu-
ta da Indicação CME nº 01/2017, que trata dos Estabelecimentos sem autorização de 
funcionamento que atuam como escolas de Educação Infantil A Daniela pergunta se 
existe uma lista de escolas irregulares A Secretária responde que não temos Sabemos 
que a escola está irregular quando recebemos denúncia Margareth sugere que se acres-
cente ao texto "creches, Centro de Educação Infantil e Atividades Correlatas" e não só 
"escolas de Educação Infantil" Verifi cou-se que acrescentando isso ao texto, torna-se 
muito abrangente, o que difi culta os esforços para coibir ações que comprometam os 
processos de educação em todas as suas dimensões, como a própria indicação sugere 
Com o selo "Escola Bem Legal", conseguimos a busca da legalização de muitas esco-
las Antes era apresentado aos pais o Alvará de Funcionamento, o que não signifi ca que 
a escola está autorizada para atuar como escola Neudenir pergunta se a Secretaria de 
Urbanismo possui critérios para emitir um alvará de funcionamento para uma escola 
de Educação Infantil A Secretária responde que sim, a Secretaria de Urbanismo tem 
uma lista de critérios a ser seguidos para a liberação do alvará Eliete propõe parcerias 
e um trabalho intersetorial Após todos os órgãos envolvidos dar o parecer, se emite o 
alvará Como o município é muito grande, e não temos condições de verifi car de porta 
em porta a legalidade de cada escola, isso seria um grande passo Alenice explica que 
essa indicação é um Ato Propositivo Na leitura da minuta, na Indicação, (fl s 03 - item 
1), foi proposto e acatado que se colocasse no texto "credenciamento/ autorização" de 
funcionamento, e não somente "autorização" Incluir conselheiros deste Conselho Mu-
nicipal de Educação, na nomeação da comissão permanente, que trata no item 02 
desta Indicação O plenário do Conselho Municipal de Educação aprova a presente 
indicação A Secretária pergunta quem do Conselho Municipal irá para essa comissão 
Salienta que é importante a participação de alguém do Conselho, uma vez que a co-
missão já terá muitos servidores Alguém que fosse de fora da SME A Titular da Co-
missão  Eliete Aparecida de Godoy,  representante titular da FE - PUCCAMP e a Su-
plente  Daniela Zancheta , representante suplente da SINPRO Após a aprovação, a 
Profa Solange pergunta se o plenário aprova a Ata da 6ª Reunião Ordinária de Setem-
bro de 2016, enviada a todos anteriormente O plenário do Conselho Municipal de 
Educação aprova a Ata da 6ª Reunião Ordinária A Regina Celi convida para a apresen-
tação de como está caminhando o PME, como está sendo o monitoramento e avaliação 
Reunião no dia 10 de Maio Seria a primeira reunião do diagnóstico Fica decidido para 
a próxima reunião do Conselho Municipal de Educação, como pauta única, o estudo 
do Plano Municipal de Educação A próxima reunião será no dia 04 de maioA Presi-
dente do Conselho  Solange   Villon Kohn Pelicer,  agradece a presença de todos, e diz 
que a Secretaria esta aberta para atender a todos que quiserem mais informações; 
consulta aos presentes se dado o adiantado da hora pode encerrar esta reunião Houve 
acordo Às onze horas e quinze minutos, eu  Andréia Cristina Penteado de Carvalho 
Calvo  encerrei a presente lavra, que após aprovada pelos presentes, assinada pela 
Presidente será publicada em Diário Ofi cial do Município
 

  

 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO  

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e qua-
renta e cinco minutos, em segunda chamada, conforme convocação prévia, nas depen-
dências do CEFORTEPE, localizado na Rua João Alves dos Santos, nº 860, sala 28, 
nesta cidade, foi realizada a Primeira Reunião Extraordinária da Plenária do Conselho 
Municipal de Educação do ano de dois mil e dezessete, sob a Presidência da Profes-
sora  S  olange Villon Kohn Pelicer, na qualidade de Presidente deste Conselho e Pre-
sidente desta Reunião Extraordinária; após confi rmação do quórum regimental, inicia 
os trabalhos Presentes os seguintes conselheiros:  Adriana Lech Cantuária,  represen-
tante titular da SME;  Antônio Sertório,  representante titular do STMC;  Darci Silva,  
representante titular da FUMEC;  Eliete Aparecida de Godoy,  representante titular da 
FE - PUCCAMP;  Margarete Savassa Daniel Montanhaur , representante titular do 
CMDCA;  Maria do Carmo Corrêa Serra Fernandes,  representante titular do DE - 
Oeste Campinas;  Daniela Zancheta , representante suplente da SINPRO;  Marinalva 
Imaculada Cuzin , representante suplente da FUMEC;  Silvia Helena R dos San-
tos,  representante suplente da APEOESP; Consultoria Técnica:  Maria de Lourdes 
Cardoso da Silva Santos ;  Visitantes:  Adriano Longhi Coutinho A Presidente desta 
Reunião Extraordinária agradece a presença de todos para deliberar a pauta única: 1  
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Apreciação do Processo nº 0070470-69200482601114 - sobre o planejamento apre-
sentado pela municipalidade nos autos de execução; esclarece que como Presidente 
do Conselho, foi notifi cada pelo Ministério Públicoe que essa reunião não precisa de 
votação, não precisa ter quórum, por ser apenas uma notifi cação ao conselho O Dr 
Moacir que é o assessor jurídico da Secretaria Municipal de Educação irácolocar o 
que o Ministério Público mandouDr Moacir cumprimenta a todosos presentes Disse 
que chegou um termo agora na Prefeitura Municipal de Campinas apresentando um 
défi cit altíssimo de vagas em creches OMinistério Público e a Justiça estão cientes 
e solicitam o planejamento para criação de vagas em creches Foi apresentado esse 
planejamento e superou as expectativas Tivemos 88% da demanda atendida Ele ex-
plica que, ele e a secretária comparecem mensalmente ao Ministério Público fazendo 
novos planejamentosDiz que eles têm um ótimo relacionamento com a Justiça, com 
o Ministério Público e com o Tribunal de Contas O Conselho Municipal de Educação 
deve ser notifi cado do planejamento para criação de vagasO Dr Moacir e a Profa 
Solange apresentam então o planejamento de criação de vagas, sendo que conforme o 
planejamento está previsto até 2020, a criação de 4200 vagas de EnsinoFundamental e 
8715 vagas englobando unidades escolares próprias e cogeridaalém da Ampliação das 
vagas oferecidas por entidades conveniadas que após o chamamento público fi rmaram 
o termo de colaboração com a Municipalidade A Solange explica que o município 
assume a grande maioria de alunos com defi ciência (cerca de 95%) e com liberdade 
assistida Após a apresentação do planejamento de ampliação de vagas da Rede Muni-
cipal de Ensino no Município de Campinas, os representantes presentes do Conselho 
Municipal de Educação, aprovam de forma  unânime  este planejamento Às nove ho-
ras e quarenta e cinco minutos,  eu Andréia Cristina Penteado de Carvalho Calvo 
 encerrei a presente lavra, que após aprovada pelos presentes, assinada pela Presidente 
será publicada em Diário Ofi cial do Município
 

  

 PORTARIA NAED NORTE N°21/2017    
O Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação/Núcleo de Ação Edu-
cativa Descentralizada Norte, com fundamento na Resolução SME nº 03/2015, de 
11 de fevereiro de 2015 e nos Comunicados SME nº 51/2017, de 23 de fevereiro de 
2017, nº 76/2017, de 20 de março de 2017, nº 105/2017, de 03 de maio de 2017 e nº 
119/2017, de 23 de maio de 2017, expede a seguinte Portaria:
 Art 1°  Ficam homologadas as atualizações/adequações 2017 dos Projetos Pedagógi-
cos das seguintes Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino de Campinas:
 I -  CEI ADÃO EMILIANO;
 II -  CEI APARECIDA CASSIOLATO;
 III -  CEI BETY PIERRO;
 IV -  CEI BRASÍLIA BYNGTON EGÍDIO;
 V -  CEI CHA IL SUN;
 VI -  CEI CHRISTIANO OSÓRIO DE OLIVEIRA;
 VII -  CEI PROFA LEONOR MOTTA ZUPPI;
 VIII -  CEI MARIA LÁZARA DUARTE GONÇALVES;
 IX -  CEI FERNANDO ALPHEO MIGUEL;
 X -  CEI PROF ROBERTO TELES SAMPAIO;
 XI -  CEI SÔNIA LENITA GALDINO TORREZAN CAMARA;
 XII -  CEI MARIA DA GLÓRIA MARTINS;
 XIII -  CEI DOMINGOS WALTER SCHIMIDT;
 XIV -  CEI IRMA JOANA KALLAJIAN;
 XV -  CEI JOÃO BATISTA FILHO;
 XVI -  CEI PAPAI NOEL;
 XVII -  CEI REINO ENCANTADO;
 XVIII -  CEI PINÓQUIO;
 XIX -  CEI PROF JORGE LEME;
 XX -  CEI REGENTE FEIJÓ;
 XXI -  CEI CON MANOEL GARCIA;
 XXII -  CEI PROFA MARIA HERMINIA FERNANDES MAGALHÃES;
 XXIII -  CEI ESPERANÇA DO AMANHÃ;
 XXIV -  CEI BOLINHA DE MEL;
 XXV -  CEI DR MARIO GATTI;
 XXVI -  CEI AGOSTINHO PATTARO;
 XXVII -  CEI BENJAMIN CONSTANT;
 XXVIII -  CEI MARIA CÉLIA PEREIRA; e
 XXIX -  CEI VILA OLÍMPIA
 Art 2°  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
ao primeiro dia letivo de 2017
 

 Campinas, 05 de junho de 2017 
 LUIZ ROBERTO MARIGHETTI 

 Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação 
  

 PORTARIA NAED NORTE N° 22/2017    
O Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação/Núcleo de Ação Edu-
cativa Descentralizada Norte, com fundamento na Resolução SME nº 03/2015, de 
11 de fevereiro de 2015 e nos Comunicados SME nº 51/2017, de 23 de fevereiro de 
2017, nº 76/2017, de 20 de março de 2017, nº 105/2017, de 03 de maio de 2017 e nº 
119/2017, de 23 de maio de 2017, expede a seguinte Portaria:
 Art 1°  Ficam homologadas as atualizações/adequações 2017 dos Projetos Pedagógi-
cos das seguintes Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino de Campinas:
 I -  EMEF/EJA PE DOMINGOS ZATTI;
 II -  EMEF/EJA PROFA DULCE BENTO NASCIMENTO;
 III -  EMEF/EJA EDSON LUIS LIMA SOUTO;
 IV -  EEI/EJA JOÃO ALVES DOS SANTOS;
 V -  EMEF PADRE JOSE NARCISO VIEIRA EHRENBERG;
 VI -  EMEF PROF VICENTE RAO; e
 VII -  EMEF GENY RODRIGUES
 Art 2°  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
ao primeiro dia letivo de 2017
 

 Campinas, 05 de junho de 2017 
 LUIZ ROBERTO MARIGHETTI 

 Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação 
  

 PORTARIA NAED NORTE N° 23/2017    
O Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação/Núcleo de Ação Edu-
cativa Descentralizada Norte, com fundamento na Resolução SME nº 03/2015, de 
11 de fevereiro de 2015 e nos Comunicados SME nº 51/2017, de 23 de fevereiro de 
2017, nº 76/2017, de 20 de março de 2017, nº 105/2017, de 03 de maio de 2017 e nº 
119/2017, de 23 de maio de 2017, expede a seguinte Portaria:
 Art 1°  Ficam homologadas as atualizações/adequações 2017 dos Projetos Pedagó-
gicos dos seguintes Centros de Educação Infantil, "Bem Querer", abrangidos pelo 
Sistema Municipal de Ensino de Campinas:
 I -  CEI NAVE MÃE GOVERNADOR EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS;
 II -  CEI NAVE MÃE PROFA AMÉLIA PIRES PALERMO;

 III -  CEI NAVE MÃE ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA; e
 IV -  CEI NAVE MÃE PROF JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI
 Art 2°  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
ao primeiro dia letivo de 2017
 

 Campinas, 05 de junho de 2017 
 LUIZ ROBERTO MARIGHETTI 

 Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação 
  

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE PARCIAL TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 05 DE JUNHO DE 2017 

 Protocolo   n°   2017/30/882  - Assunto :  Pedido de Certidão de Parcial Teor  
 Interessado :  Helena Weiss Gonçalves 
À CSA 
Solicita, Helena Weiss Gonçalves, a extração de cópia de parcial teor das  Reuniões 
Administrativas do Naed Noroeste 
Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b,  in verbs ;
 "XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimentos de situações de interesse pessoal;" 
Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido
Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de parcial teor face à demonstração de legi-
timidade do requerente para o pleito formuladoProvidenciada as cópias e certifi cada 
a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, do Decreto 
Municipal n° 18050 /13); posteriormente, encaminhem-se:
Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto 
Municipal n° 18050/13
 

 Campinas, 05 de junho de 2017 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor do Departamento de Apoio à Escola 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016/10/39990   
  Interessada : FUMEC
 Assunto:  Pregão Eletrônico n°  24/2017 
 OBJETO:  Aquisição de livros com fi ns didáticos, para os alunos dos cursos técnicos 
oferecidos pela  FUMEC/CEPROCAMP , conforme especifi cações e quantitativos 
constantes do  ANEXO I- PROJETO BÁSICO   
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, não haven-
do recursos, em atendimento aos ditames das Leis Federais nº 10520/02 e 8666/93, a 
adjudicação pelo Pregoeiro e demais legislações pertinentes  
 RESOLVO :  
 1HOMOLOGAR  o Pregão suprarreferido pelos preços unitários entre parênteses, 
ofertados pelas empresas vencedoras: 
   eunice maria  GONÇALVES DE OLIVEIRA - CNPJ nº  11311279/0001-40 , itens nº 
 01 (R$ 141,00)  e  02 (R$ 18,00)   
 2AUTORIZAR  a despesa em favor de  eunice maria  GONÇALVES DE OLIVEI-
RA - CNPJ nº  11311279/0001-40   no valor de R$  6984,00,00(seis mil, novecentos e 
oitenta e quatro reais),  devendo ser oneradas as dotações orçamentárias abaixo do 
presente exercício   
  Publique-se na forma da lei
À Gestão Administrativa e Financeira da  FUMEC  para as demais providências
 

 Campinas, 05 de junho de 2017 
 SOLANGE VILLON KOHN PELLICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 
DE DESPESAS   

  Processo Administrativo nº  2017/10/08492
 Interessada : FUMEC
 Assunto:  Pregão Eletrônico n°  20/2017 
 OBJETO:  Aquisição de  caixas térmicas  para as unidades de  EJA/FUMEC  para a distri-
buição de lanches da alimentação escolar, conforme especifi cações e quantitativos constan-
tes do  ANEXO I- PROJETO BÁSICO   
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, vez que os Re-
cursos foram  INDEFERIDOS , em atendimento aos ditames das Leis Federais nº 10520/02 
e 8666/93, a adjudicação pelo Pregoeiro e demais legislações pertinentes  ,  RESOLVO :  
     1   ADJUDICAR  o Pregão suprarreferido;
 2HOMOLOGAR  o Pregão suprarreferido pelo preço unitário entre parênteses, ofertado 
pela empresa vencedora: 
 RENOFORCE AGÊNCIA DE NEGÓCIOS EIRELI - ME - CNPJ nº  22517034/0001-90 , 
item nº  01(R$ 99,00); 
 M F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI-ME - CNPJ nº 
20853918/0001-90 , item nº  02 (R$ 80,00)   
 3AUTORIZAR  a despesa em favor  RENOFORCE AGÊNCIA DE NEGOCIOS EIRE-
LI - ME - CNPJ nº  22517034/0001-90  ,  no valor de  R$ 2475,00 (dois mil e quatrocentos e 
setenta e cinco reais) , e em favor de  M F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVI-
ÇOS EIRELI-ME - CNPJ nº 20853918/0001-90 , no valor de  R$ 2400,00 (dois mil e qua-
trocentos reais), perfazendo o total de R$ 4875,00 (quatro mil, oitocentos e setenta e 
cinco reais),  devendo ser oneradas as dotações orçamentárias abaixo do presente exercício:
 604041236610844346339030 
Publique-se na forma da lei
À Gestão Administrativa e Financeira da  FUMEC  para as demais providências
 

 Campinas, 26 de maio de 2017 
 SOLANGE VILLON KOHN PELLICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 

 PROTOCOLO Nº: 17/10/08549   
  Assunto:  Contratação de empresa especializada em sistema digital de consignações 
para o sistema de folha de pagamento
 Interessado:  Fumec
 DESPACHO   
Ante os elementos que constam nos autos, especialmente o parecer da Procuradoria de 
fl s. 561/568 o qual acolho na íntegra, conheço o recurso apresentado pela Recorrente 
 Zetrasoft Ltda ., eis que preenchidos os requisitos formais, mas nego provimento ao 
mesmo, mantendo-se a decisão do Ilustre Pregoeiro da fundação que houve por bem 
declarar a Licitante  DB1 Global Software S/A  vencedora nos autos do Procedimento 
de Pregão Eletrônico nº 021/2017.
 

 Campinas, 05 de junho de 2017 
 SOLANGE VILLON KOHN PELLICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 




