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  - Proprietária: Gislene do Carmo Bernardo.

  Cadastro: 18.0070.0098.0000.

  Local: Rua Joaquim Nabuco - Lote 17B - Quadra 06 - Loteamento Vale 
do Rio Branco - Americana/SP.

  LOTE 17B

  Descrição: "Inicia-se num ponto localizado na divisa com lote 17C e se-
gue em reta pela referida divisa numa distância de 3,00m (três metros); 
daí deflete à direita e segue em reta divisando com lotes 3A e 4B numa 
distância de 4,40m (quatro metros e quarenta centímetros); daí deflete à 
direita e segue em reta divisando com área remanescente numa distân-
cia de 3,00m (três metros); daí deflete a direita e segue em reta divisan-
do com área remanescente numa distância de 4,40m (quatro metros e 
quarenta centímetros) até o ponto inicial perfazendo uma área superficial 
de 13,20m² (treze metros quadrados e vinte centímetros quadrados)".
  - Proprietário: Amarildo Ferreira Castilha.

  Cadastro: 18.0070.0108.0000.

  Local: Rua Joaquim Nabuco - Lote 17C - Quadra 06 - Loteamento Vale 
do Rio Branco - Americana/SP.

  LOTE 17C

  Descrição: "Inicia-se num ponto localizado na divisa com lote 3B e 
segue em reta pela referida divisa divisando com lotes 3B e 3A numa 
distância de 3,00m (três metros); daí deflete à direita e segue em reta 
divisando com lote 17B numa distância de 3,00m (três metros); daí de-
flete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa 
distância de 3,00m (três metros); daí deflete a direita e segue em reta 
divisando com área remanescente numa distância de 3,00m (três me-
tros) até o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 9,00m² (nove 
metros quadrados)."

  Art. 2º Fica assegurado à Municipalidade, em especial ao Departamen-
to de Água e Esgoto - D.A.E., o acesso permanente a área de terreno 
objeto da servidão, sem prejuízo de ser utilizada pelo proprietário ou 
terceiros por ele autorizado, desde que observadas as limitações ditadas 
pelo Poder Público Municipal.

  Art. 3° Na área de terreno objeto da servidão são proibidos:

  I - a implantação de edificações de qualquer espécie, independente da 
finalidade a que se destinem;

  II - o plantio de árvores de grande porte ou de vegetação permanente;

  III - a utilização de equipamentos que possam provocar vibrações ou 
cargas excessivas sobre as tubulações implantadas.

  Art. 4° A não observância das restrições impostas pela Municipalidade 
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LICITAÇÕES

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n CONVITE Nº 007/2022. 

 Processo nº 3.164/2022.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA 
CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DO PARQUE ECOLÓGICO MUNI-
CIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E 
EQUIPAMENTOS". 
  Data da entrega das Propostas: 18 de Maio de 2022, das 08h00 às 
13h30.
  Sessão de abertura dos Envelopes: 18 de Maio de 2022, às 14h00. 
  O Edital estará a disposição dos interessados na Unidade de Suprimen-
tos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 ho-
ras, ou no site www.americana.sp.gov.br, à partir de 09 de Maio de 2022.

  Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula 14.676, conferi o pre-
sente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário Adjunto 
de Administração, autorizei a publicação oficial. Americana, 05 de Maio 
de 2022.
 

DECRETO Nº 12.962, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

"Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão admi-
nistrativa e implantação de faixa de viela sanitária, a área de terreno que 
especifica, e dá outras providências".

Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei;

  Considerando o disposto nos arts. 2°, 6°, 15 e 40, do Decreto-Lei n° 
3.365, de 21 de junho de 1941;

  Considerando o disposto no art. 62, inciso IV, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Americana;

  Considerando o que dispõe a Lei n° 5.889, de 28 de março de 2016;

  Considerando, por fim, o que consta do protocolo administrativo digital 
PMA nº 15.066/2022, 

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de 
servidão administrativa e implantação de faixa de viela sanitária, por via 
amigável ou judicial, a área de terreno a seguir descrita, e eventuais 
benfeitorias nela existente, destinadas à execução de rede coletora de 
esgotos:
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sujeitará o infrator à obrigatoriedade de promover as demolições, remo-
ções e limpezas pertinentes, respondendo ainda pelas perdas e danos 
cabíveis.

  Art. 5° Fica o Departamento de Água e Esgoto - D.A.E., por meio de sua 
Procuradoria Jurídica, autorizado e incumbido de promover, de forma 
amigável ou judicial, as medidas necessárias à instituição da servidão 
administrativa de que trata este Decreto.

  Art. 6º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias.

  Art. 7º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 29 de abril de 2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

DECRETO Nº 12.963, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

"Outorga a Sudeste Pré-Fabricados Ltda., permissão de uso do bem pú-
blico municipal constituído pelo hangar nº 29, localizado no Aeroporto 
Municipal de Americana, e dá outras providências."

Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei;

  Considerando o disposto nos artigos 62, inciso VI, e 82, § 4º, da Lei 
Orgânica do Município de Americana;

  Considerando o estabelecido na Lei nº 4.299, de 04 de janeiro de 2006;

  Considerando o disposto no Decreto nº 11.264, de 15 de janeiro de 
2016;

  Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
106.201/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica outorgada à empresa Sudeste Pré-Fabricados Ltda., inscrita 
no CNPJ sob o nº 68.104.538/0002-60 e Inscrição Municipal nº 69.249, 
com sede na Avenida Brasil, nº 222, Chácara Girassol, nesta cidade de 
Americana/SP, a permissão de uso de imóvel público sobre o qual será 
edificado o Hangar de aeronaves nº 29 (vinte e nove) do Aeroporto Mu-
nicipal Augusto de Oliveira Salvação, que possui a seguinte descrição:

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana.

  Local: Via de Acesso Comandante Cesar Albuquerque Almeida - Han-
gar 29 - Bairro da Lagoa - Americana/SP.

  Cadastro: 25.0840.0040.0003.

  Descrição: "Hangar localizado no Aeroporto Municipal com as seguintes 
medidas: Partindo de um ponto segue em reta divisando com área re-
manescente numa distância de 45,00m (quarenta e cinco metros); des-
te deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente 
numa distância 30,00m (trinta metros); deste deflete à direita e segue 
em reta divisando com área remanescente numa distância de 45,00m 
(quarenta e cinco metros); deste deflete à direita e segue em reta divi-
sando com hangar 28 numa distância 30,00m (trinta metros) até o ponto 
inicial perfazendo uma área superficial de 1.350,00m² (um mil trezentos 
e cinquenta metros quadrados)."

  Art. 2º Pela utilização do imóvel descrito no art. 1º deste decreto, a 
permissionária pagará à Prefeitura Municipal, mensalmente, na Unidade 

de Gestão Financeira ou na rede bancária, por meio de guias, carnês 
ou boletos, a critério exclusivo do Poder Público, preço público no valor 
de R$ 9.576,65 (nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta 
e cinco centavos), cujo recolhimento deverá ser efetuado até o dia 25 
(vinte e cinco) do mês subsequente ao de referência.

  § 1º O preço público decorrente da permissão de que trata este decreto 
será:

  I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

  II - devido até a data de revogação deste diploma, ou até a data da inte-
gral desocupação do bem, caso, por qualquer motivo, esta ocorra após 
a edição do referido ato revocatório.

  III - destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico.

  § 2º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no caput 
deste artigo, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos in-
cidentes sobre o imóvel e sobre as atividades ali desenvolvidas, ficando 
a permissionária responsável, também, pelo pagamento das tarifas ou 
taxas devidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à CPFL - 
Companhia Paulista de Força e Luz, decorrentes da utilização de seus 
respectivos serviços.

  Art. 3º A permissionária poderá implantar benfeitorias no imóvel, para 
o exercício de suas atividades e guarda de aeronave, mediante requeri-
mento escrito e planta previamente aprovada pela Municipalidade e de-
mais órgãos públicos competentes, bem como promover a ampliação ou 
reforma das existentes, observadas as disposições legais pertinentes.

  Art. 4º Durante a vigência da permissão de uso obriga-se a permissio-
nária a cumprir, sob pena de revogação, as seguintes condições:

  I - manter o bem público em boas condições de segurança, limpeza, 
conservação e uso, livre de lixo, detritos ou entulhos, executando as 
reformas ou construções que se fizerem necessárias, sem que delas 
resulte qualquer direito a indenização ou retenção;

  II - comunicar imediatamente e por escrito, à Prefeitura Municipal, 
qualquer ocorrência que represente risco à segurança e preservação 
do imóvel;

  III - atender as exigências dos Poderes Públicos, especialmente quanto 
à prevenção de incêndio;

  IV - não ceder, transferir, emprestar, arrendar, locar ou estabelecer par-
ceria, a qualquer título, total ou parcialmente, sobre o objeto da permis-
são de uso, sem autorização prévia e expressa do Poder Executivo;

  V - não alterar a finalidade da permissão de uso, salvo se houver prévia 
e expressa autorização do Poder Executivo;

  VI - apresentar à Municipalidade, quando exigido, os comprovantes 
de pagamento dos preços públicos decorrentes da permissão de uso, 
bem como, quando for o caso, das tarifas de água, esgoto e de energia 
elétrica;

  VII - pagar pontualmente o preço público decorrente da permissão, 
podendo, a exclusivo critério do Poder Executivo, ser tolerado atraso 
máximo por 2 (dois) meses consecutivos, caso em que as permissioná-
rias não poderão se valer desta tolerância por mais de uma vez a cada 
ano do calendário civil;

  VIII - fornecer ao encarregado administrativo do Aeroporto Municipal, 
cópia dos documentos de propriedade da aeronave que permanecerá 
no hangar;

  IX - observar e cumprir as leis federais, estaduais e municipais pertinen-
tes, especialmente as que regulam a segurança e o tráfego de aerona-
ves, bem como os demais atos que disciplinam os serviços e a utilização 
do aeroporto.

  Art. 5º As construções ou benfeitorias de caráter permanente, mesmo 
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que executadas pela permissionária, ficarão incorporadas ao imóvel e 
passarão a integrar o patrimônio público municipal.

  Parágrafo único. No caso de revogação da permissão, a permissionária 
deverá entregar o imóvel com todas as benfeitorias permanentes nele 
introduzidas, independentemente do cumprimento de formalidades e do 
pagamento de qualquer indenização.

  Art. 6º Caberá exclusivamente à permissionária suportar os danos pes-
soais ou patrimoniais decorrentes de caso fortuito ou de força maior, 
bem como decorrentes da ação de terceiros contra as edificações, me-
lhoramentos e demais benfeitorias instaladas no imóvel objeto desta 
permissão.

  Art. 7º Aplicam-se subsidiariamente à presente permissão, no que cou-
ber, as disposições regulamentares emanadas do Ministério da Aeronáu-
tica, relativas às permissões e concessões de uso de áreas e instalações 
aeroportuárias.

  Art. 8º Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais 
órgãos da Prefeitura Municipal, a permissionária será especialmente 
fiscalizada, quanto à correta utilização do imóvel, pela Unidade de De-
senvolvimento Econômico, cujo Subsecretário, deverá verificar, elaborar 
e encaminhar relatório semestral à Comissão Consultiva do Aeroporto 
Municipal, atestando se estão sendo fielmente cumpridas todas as exi-
gências e obrigações estabelecidas no presente decreto e na legislação 
aplicável, sem o que será a permissão revogada.

  Art. 9º A permissão de uso de que trata este decreto é outorgada a título 
precário e por tempo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer 
tempo pela Administração Municipal.

  Art. 10. Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 29 de abril de 2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

DECRETO Nº 12.964, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

"Outorga permissão de uso de área pública à empresa Berselli & Por-
tella Têxtil Ltda., e dá outras providências."

Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei;

  Considerando o disposto nos arts. 62, inciso VI, e 82, § 4º, da Lei Orgâ-
nica do Município de Americana;

  Considerando o disposto na Lei nº 4.299, de 4 de janeiro de 2006; 

  Considerando o que consta do protocolo administrativo digital PMA nº 
31.190/2020,

  D E C R E T A :

  Art. 1º. Fica outorgada à empresa Berselli & Portella Têxtil Ltda., inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 43.248.582/0001-32 e no Cadastro de Atividades 
do Município sob nº 905, com endereço estabelecido na Rua Ferrucio 
Bertaglia, nº 48, Jardim Helena, na Cidade de Americana, Estado de São 
Paulo, permissão de uso da área pública a seguir descrita:

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana.

  Local: Gleba 2A2 localizada na Rua Ferrucio Bertaglia - Loteamento 
Jardim Helena - Americana/SP. 

  Cadastro: 11.0540.0016.0000.

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua Ferrucio 
Bertaglia onde faz divisa com Gleba 2B de cadastro 11.0540.0020.0000 
e segue em reta pelo referido alinhamento numa distância de 6,00m 
(seis metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com Gle-
ba 2A1 de cadastro 11.0540.0012.0000 numa distância de 4,94m (quatro 
noventa e quatro centímetros); deste deflete à esquerda e segue em reta 
divisando com Gleba 2A1 de cadastro 11.0540.0012.0000 numa distân-
cia de 51,97m (cinquenta e um metros e noventa e sete centímetros); 
deste deflete à direita e segue em reta divisando com Gleba 2A1 de 
cadastro 11.0540.0012.0000 numa distância de 18,13m (dezoito metros 
e treze centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisan-
do com Gleba 2A1 de cadastro 11.0540.0012.0000 numa distância de 
33,69m (trinta e três metros e sessenta e nove centímetros); deste segue 
em curva (raio 9,00m) à direita divisando com Gleba 2A1 de cadastro 
11.0540.0012.0000 numa distância de 9,44m (nove metros e quarenta 
e quatro centímetros); deste segue em curva (raio 9,00m) a esquerda 
divisando com Gleba 2A1 de cadastro 11.0540.0012.0000 numa distân-
cia de 22,95m (vinte e dois metros e noventa e cinco centímetros); deste 
deflete à direita e segue em reta divisando com Gleba 2B de cadastro 
11.0540.0020.0000 numa distância de 23,35m (vinte e três metros e trin-
ta e cinco centímetros) até o ponto inicial perfazendo uma área superfi-
cial de 977,12 m² (novecentos e setenta e sete metros quadrados e doze 
centímetros quadrados)." 

  Parágrafo único. A área objeto da permissão de uso outorgada por este 
Decreto deverá ser utilizada pela permissionária, exclusivamente, para 
estacionamento de uso privado, sem fins lucrativos.

  Art. 2º. Em decorrência da permissão de uso outorgada, a permissioná-
ria pagará à Prefeitura Municipal, mensalmente, na Unidade de Gestão 
Financeira ou na rede bancária, por meio de guias, carnês ou boletos, a 
critério exclusivo do Poder Público, preço público no valor de R$933,65 
(novecentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), cujo reco-
lhimento deverá ser efetuado até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subse-
quente ao de referência.

  § 1º O atraso no cumprimento desta obrigação acarretará ao permis-
sionário multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor a ser pago, 
acrescido de juros de mora de 0,033% ao dia, a ser contabilizado no 
período correspondente ao atraso.

  § 2º O preço público decorrente da permissão de uso de que trata este 
decreto será: 

  I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

  II - devido até a data de revogação deste diploma.

  Art. 3º. Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no art. 
2º deste Decreto, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos 
incidentes sobres o imóvel e sobre a atividade ali desenvolvida, ficando 
a permissionária responsável, também, pelo pagamento das tarifas ou 
taxas devidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à Companhia 
Paulista de Força e Luz - CPFL - Energia, decorrentes da utilização de 
seus respectivos serviços.

  Art. 4º. Durante a vigência da presente permissão de uso, a permissio-
nária deverá observar e cumprir, sob pena de revogação, as seguintes 
condições:

  I - manter o bem público em boas condições de conservação e uso, 
executando as reformas e construções que se fizerem necessárias, sem 
que delas resulte qualquer direito à indenização ou retenção;

  II - conservar o bem público e suas adjacências em boas condições de 
limpeza e livre de lixo, detritos e entulhos;

  III - atender às exigências dos Poderes Públicos; 

  IV - não ceder, transferir, emprestar, arrendar, locar ou estabelecer par-
ceria, a qualquer título, total ou parcialmente, sobre o objeto da permis-
são de uso, sem autorização prévia e expressa do Poder Executivo; 
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  V - não alterar a finalidade da permissão de uso, salvo com a prévia e 
expressa autorização do Poder Executivo concedida por meio de novo 
decreto, nem utilizar espaço que exceda a área ora permitida; 

  VI - apresentar à Municipalidade, quando exigido, os comprovantes de 
pagamento dos preços públicos decorrentes da permissão de uso e dos 
tributos incidentes sobre o imóvel ou a atividades ali desenvolvida, bem 
como das tarifas de água, esgoto e de energia elétrica;

  VII - pagar pontualmente o preço público decorrente da permissão, 
podendo, a exclusivo critério do Poder Executivo, ser tolerado atraso 
máximo de 2 (dois) meses consecutivos, caso em que a permissionária 
não poderá se valer desta tolerância por mais de uma vez a cada ano 
do calendário civil;

  VIII - manter os dados cadastrais regularmente atualizados, junto ao 
Cadastro de Atividades da Prefeitura Municipal;

  IX - cumprir todas as demais determinações legais e regulamentares 
vigentes.

  Art. 5º. Caberá exclusivamente à permissionária suportar os danos 
pessoais ou patrimoniais originados de caso fortuito, força maior, ou de-
corrente da ação de terceiros, contra as edificações, melhoramentos e 
demais benfeitorias eventualmente a serem instaladas no imóvel objeto 
desta permissão. 

  Art. 6º. Toda e qualquer benfeitoria que vier a ser introduzida no bem pú-
blico objeto da permissão de uso a ele ficará incorporada, não gerando à 
permissionária qualquer direito de indenização ou retenção.

  Art. 7º. Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais 
órgãos da Prefeitura Municipal, a permissionária será especialmente fis-
calizada pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, cujo Diretor de-
verá encaminhar relatório semestral ao Gabinete do Prefeito, informando 
se estão sendo fielmente cumpridas todas as exigências e obrigações 
estabelecidas neste Decreto e na legislação aplicável, sendo que a infor-
mação de não cumprimento ensejará a revogação da permissão. 

  Art. 8º. A permissão de uso de que trata este Decreto é outorgada a títu-
lo precário e por prazo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer 
tempo, a exclusivo critério da Administração Pública Municipal.

  Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 29 de abril de 2022.
Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

ATO S.A. Nº 004, DE 5 DE MAIO DE 2022.

"Deferimento do pedido de qualificação como organização social à 
entidade que especifica." 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário Adjunto de Admi-
nistração da Prefeitura Municipal de Americana, no uso de suas atribui-
ções legais e regulamentares; 

  Considerando o disposto no inciso IV do art.3º do Decreto nº 8.708, de 
30 de novembro de 2010,

  R E S O L V E:

  Art.1º Deferir o pedido de qualificação como organização social da en-
tidade a seguir: 

  I - BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SER-
VIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ 26.702.577/0001-39 - protocolo 
digital nº 43.329/2022.

  Art. 2° Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 5 de maio de 2022.

  Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

n CHAMADA PÚBLICA N.º 003/2022 

 Processo n.º 10.339/2021.

OBJETO: "CHAMAMENTO PÚBLICO DE EMPRESAS PARA PRES-
TAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL INFANTIL, INTERESSA-
DAS EM PARTICIPAR DO PROGRAMA "CRECHE PARA TODOS".
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que a Comissão Per-
manente de Licitações julgou, conforme motivos constantes nos autos, 
HABILITADA a empresa: "VANESSA CRISTINA RODRIGUES FREIRE 
- ESCOLA INFANTIL EDUCAMOR". 
  Na forma do Capítulo V da Lei Federal n.º 8.666/93, fica concedido o 
prazo legal para a interposição de recursos administrativos, a contar do 
dia útil imediatamente seguinte ao da presente publicação. Na inocorrên-
cia de recursos, o processo seguirá para ratificação do Sr. Secretário e 
adjudicação de seu objeto ao vencedor.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022. 

 Processo nº 3.394/2022.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA GERAL PARA A SE-
CRETARIA DE SAÚDE".
  Abertura das Propostas: 23 de Maio de 2022, a partir das 08h00 horas.
  Início da sessão de disputa de preços: 23 de Maio de 2022, a partir 
das 08h30 horas.
  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, no site www.americana.sp.gov.br, ou www.bbmnetlicitacoes.com.
br, a partir de 09 de Maio de 2022.

EDITAL DE RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

n CHAMADA PÚBLICA N.º 003/2022

 Processo n.º 10.339/2021.

OBJETO: "CHAMAMENTO PÚBLICO DE EMPRESAS PARA PRES-
TAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL INFANTIL, INTERESSA-
DAS EM PARTICIPAR DO PROGRAMA "CRECHE PARA TODOS"
  Contratada: "CENTRO EDUCACIONAL PASSO A PASSO"
  Contratada: "ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALGODÃO DOCE"
  Contratada: "ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SAPEQUINHA"
  Fundamento legal: Art. 25, "Caput" da Lei Federal n.º 8.666/93.
  Ratificação: Secretário de Administração, em 05 de Maio de 2022.

  Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula 14.676, conferi o pre-
sente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário Adjunto 
de Administração, autorizei a publicação oficial. Americana, 05 de Maio 
de 2022.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA  CONTRATAÇÃO DE 

PROFESSORES TEMPORÁRIOS EM SUBSTITUIÇÃO  AOS 
TITULARES DE CARGOS EFETIVOS (PUBLICADO NO DIÁRIO 

OFICIAL MUNICIPAL Nº 952 DE 25/03/2022)
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 A  Prefeitura Municipal de Americana  , através da Secretaria Municipal de Educação, no uso de 
 suas atribuições legais, em atendimento ao  Processo Seletivo Público Simplificado Para Contratação 
 De Professores Temporários  ,  CONVOCA  os candidatos classificados, conforme itens 2 e 3  para 
 comparecerem no dia 09/05/2022  na Secretaria de Educação, à Rua dos Professores, 40, Centro, 
 Americana, SP munidos dos documentos listados no item 4, para manifestar seu interesse em ser 
 contratado(a), como fim específico de atender a demanda da Rede Municipal de Ensino da 
 Secretaria Municipal de Educação, em  caráter temporário,  nos termos do edital do  PROCESSO 
 SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS 
 (PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL Nº 952 DE 25/03/2022)  através do processo 
 administrativo nº 3.392/2022, seguindo rigorosamente a ordem de classificação final publicada. 

 1. A Secretaria de Educação esclarece que as vagas serão preenchidas conforme 
 sequência de classificação dos candidatos presentes e disponíveis no momento, advindo a 
 vacância será respeitada a ordem de classificação para futuras convocações. 

 2. Classificados convocados para  PROFESSOR DE CRECHE - EDUCAÇÃO INFANTIL 
 convocados a comparecer dia 09/05/2022 segunda-feira às 8h30. 

 34º - LAÍS GOMES MANOEL (Vaga) 
 35º - RITA DE CÁSSIA PEREIRA DE SOUZA (Vaga) 
 36º - ROSANA GARCIA MELO (Vaga) 
 37º - ANDRESSA APARECIDA DOS SANTOS (Vaga) 
 38º - CLEIDE DOS SANTOS DE OLIVEIRA (Vaga) 
 39º - DÉBORA DE SOUZA. (Vaga) 
 40º - MÔNICA  STEFANINI (Vaga) 
 41º - EDILENE LOBÃO GOUVEA (Vaga) 
 42º - ENDY KARINA ANDRADE DE OLIVEIRA (Vaga) 
 43º - LAYSA FERNANDES PICOLI (Vaga) 
 44º - MARIA CAROLINA BERALDO (Vaga) 
 45º - JANAINA APARECIDA BUENO DA SILVA LOPES LOPES (Vaga) 
 46º - ELISANGELA MERCADANTE ANTONELLI (Vaga) 
 47º - BRUNA BORASCHI (Vaga) 
 48º - SIMONE MASCARENHAS CORREIA (Vaga) 
 49º - EDNA BEZERRA DA SILVA FARIA (Vaga) 
 50º - MARIA ALEXSANDRA ALVES PEREIRA (Reserva) 
 51º - RAQUEL SOUZA DA CUNHA (Reserva) 
 52º - ANGELA ALVES DA COSTA (Reserva) 
 53º - SAMANTHA LEMES DO NASCIMENTO (Reserva) 
 54º - MARCELA FERNANDA DIAS DA COSTA (Reserva) 
 55º - MARTA CRISTINA CARDELIQUIO BARBOSA (Reserva) 
 56º - TÂNIA CRISTINA BOZZI MACHADO 
 57º - RAYANA ROCHA REMONTE 
 58º - MICHELE REGINA LOPES DOS REIS 
 59º - GEANA MENDES NOVAIS ARAÚJO 
 60º - CLAUDETE LEOPOLDINO DA SILVA 

 3. Classificados convocados para  PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA 1 - ED. INFANTIL  a 
 comparecer dia 09/05/2022 segunda-feira às 10h30. 

 3º - JANE CAETANO [PCD] (Vaga) 
 26º - REGINA DE SOUSA BRAZ (Vaga) 
 27º - JULIANA MIETTO INDALÉCIO (Vaga) 
 28º - DEBORA CRISTINA IVERSEN LOPES (Vaga) 
 29º - TEREZA ALVES DA SILVA MESSIAS (Vaga) 
 30º - FRANCIELE BERTASSIN NACARATO (Vaga) 
 31º - SUELEN FERNANDA CALORI (Vaga) 
 32º - RUTH DETONI DE LIMA (Vaga) 
 33º - VIVIANE MARTINS PASCHOALINO (Vaga) 
 34º - MARIA DE LOURDES PAIVA CORTEZ (Vaga) 
 35º - ELAINE CRISTINA MALHEIROS (Vaga) 
 36º - LUCIANE RODRIGUES (Reserva) 
 37º - AMANDA MORIGGI (Reserva) 
 38º - NATHYELE DE SOUZA (Reserva) 
 39º - MARIANA VITARELLI FAVARO ALVES (Reserva) 
 40º - VIVIANE DOS SANTOS JORGE (Reserva) 
 41º - TAMIRIS HELENA DE CARVALHO (Reserva) 
 42º - JOZENI ALCEANA LEMOS (Reserva) 
 43º - VANESSA TOGNETTA (Reserva) 
 44º - ELAINE FERNANDES GUIMARÂES (Reserva) 
 45º - DIANDRA RAGAZZI (Reserva) 
 46º - FRANCISCA FARIAS DA CONCEIÇAO RETRUCI (Reserva) 
 47º - ROSAINE SONELI DOS SANTOS DA SILVA (Reserva) 
 48º - BRUNA SANTAROSA (Reserva) 
 49º - MARCELA LOPES DE BARROS (Reserva) 
 50º - MARIA PAULA RICARTE (Reserva) 
 51º - ELIANE MEDEIROS BUKOWSKI (Reserva) 
 52º - LIDIA ESTELA ANTIQUEIRA VINHA MARTINS (Reserva) 
 53º - ANA PAULA BERTO PALLI (Reserva) 
 54º - SILVIA HELENA SCHMIDT (Reserva) 
 55º - DULCINEIA CASSIMIRO (Reserva) 
 56º - MARLI DE MORAES MOBILON (Reserva) 
 57º - REGINA MAIARA MARCHESINI (Reserva) 
 58º - SILMARA RIBEIRO DOS SANTOS (Reserva) 
 59º - SOLANGE CRISTINA DE PAULA (Reserva) 
 60º - PATRICIA DE OLIVEIRA DUARTE DOS SANTOS (Reserva) 
 61º - AMANDA LOPES GALHARDI 
 62º - MELISSA FERNANDA ROSA MOUSINHO 
 63º - FABIANA GUEDES S. ROSA 
 64º - REGIANE CRISTINA STOQUE CARVALHO 
 65º - DINÁ DOS SANTOS SILVA RIBEIRO 

 4. Os convocados deverão apresentar os seguintes documentos no dia da convocação: 
 4.1. Atestado Médico fornecido pelo Ambulatório Médico da Prefeitura Municipal de Americana, declarando que 
 o(a) convocado(a) está apto, física e mentalmente, para exercer o cargo constante da convocação(no dia da 
 apresentação do candidato será agendada consulta com o médico do trabalho indicado pela Prefeitura de 
 Americana); 
 4.2. Comprovante de escolaridade e especialidade, se necessário para o cargo (ORIGINAL e CÓPIA do diploma 
 ou do certificado escolar); 
 4.3. Carteira de Trabalho e Previdência Social “CTPS” (ORIGINAL e CÓPIA DA PÁGINA DE DADOS 
 PESSOAIS E FOTO E DOS CONTRATOS DE TRABALHO); 
 4.4. Comprovante de inscrição no PIS ou PASEP (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.5. Cédula de Identidade “RG” (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.6. Carteira do Conselho Regional de Classe (CREF, etc.), quando aplicável (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.7. Título Eleitoral e comprovante de haver votado nas 2 últimas eleições de 2018 e 2020 (1º e 2º turnos 
 quando aplicável), ou certidão do Cartório Eleitoral competente que dispense tal obrigação, que pode ser emitida 
 através do site: (www.tse.jus.br) (ORIGINAL); 
 4.8. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda “CPF” (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.9. Certidão de nascimento ou casamento, conforme estado civil atual. (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.10. Certidão de nascimento de filho(s) menor(es) de 14 (quatorze) anos de idade e CPF (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.11. Cartão de vacinação de filho(s) menor(es) de 11 (onze) anos de idade (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.12. Certificado de Reservista, alistamento militar ou dispensa de incorporação, quando o convocado for do 
 sexo masculino (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.13. Uma foto 3x4 (extraída há menos de um ano); 
 4.14. Comprovante de endereço (conta de luz, água ou telefone) contendo o CEP da rua (ORIGINAL e CÓPIA); 
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 31º - SUELEN FERNANDA CALORI (Vaga) 
 32º - RUTH DETONI DE LIMA (Vaga) 
 33º - VIVIANE MARTINS PASCHOALINO (Vaga) 
 34º - MARIA DE LOURDES PAIVA CORTEZ (Vaga) 
 35º - ELAINE CRISTINA MALHEIROS (Vaga) 
 36º - LUCIANE RODRIGUES (Reserva) 
 37º - AMANDA MORIGGI (Reserva) 
 38º - NATHYELE DE SOUZA (Reserva) 
 39º - MARIANA VITARELLI FAVARO ALVES (Reserva) 
 40º - VIVIANE DOS SANTOS JORGE (Reserva) 
 41º - TAMIRIS HELENA DE CARVALHO (Reserva) 
 42º - JOZENI ALCEANA LEMOS (Reserva) 
 43º - VANESSA TOGNETTA (Reserva) 
 44º - ELAINE FERNANDES GUIMARÂES (Reserva) 
 45º - DIANDRA RAGAZZI (Reserva) 
 46º - FRANCISCA FARIAS DA CONCEIÇAO RETRUCI (Reserva) 
 47º - ROSAINE SONELI DOS SANTOS DA SILVA (Reserva) 
 48º - BRUNA SANTAROSA (Reserva) 
 49º - MARCELA LOPES DE BARROS (Reserva) 
 50º - MARIA PAULA RICARTE (Reserva) 
 51º - ELIANE MEDEIROS BUKOWSKI (Reserva) 
 52º - LIDIA ESTELA ANTIQUEIRA VINHA MARTINS (Reserva) 
 53º - ANA PAULA BERTO PALLI (Reserva) 
 54º - SILVIA HELENA SCHMIDT (Reserva) 
 55º - DULCINEIA CASSIMIRO (Reserva) 
 56º - MARLI DE MORAES MOBILON (Reserva) 
 57º - REGINA MAIARA MARCHESINI (Reserva) 
 58º - SILMARA RIBEIRO DOS SANTOS (Reserva) 
 59º - SOLANGE CRISTINA DE PAULA (Reserva) 
 60º - PATRICIA DE OLIVEIRA DUARTE DOS SANTOS (Reserva) 
 61º - AMANDA LOPES GALHARDI 
 62º - MELISSA FERNANDA ROSA MOUSINHO 
 63º - FABIANA GUEDES S. ROSA 
 64º - REGIANE CRISTINA STOQUE CARVALHO 
 65º - DINÁ DOS SANTOS SILVA RIBEIRO 

 4. Os convocados deverão apresentar os seguintes documentos no dia da convocação: 
 4.1. Atestado Médico fornecido pelo Ambulatório Médico da Prefeitura Municipal de Americana, declarando que 
 o(a) convocado(a) está apto, física e mentalmente, para exercer o cargo constante da convocação(no dia da 
 apresentação do candidato será agendada consulta com o médico do trabalho indicado pela Prefeitura de 
 Americana); 
 4.2. Comprovante de escolaridade e especialidade, se necessário para o cargo (ORIGINAL e CÓPIA do diploma 
 ou do certificado escolar); 
 4.3. Carteira de Trabalho e Previdência Social “CTPS” (ORIGINAL e CÓPIA DA PÁGINA DE DADOS 
 PESSOAIS E FOTO E DOS CONTRATOS DE TRABALHO); 
 4.4. Comprovante de inscrição no PIS ou PASEP (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.5. Cédula de Identidade “RG” (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.6. Carteira do Conselho Regional de Classe (CREF, etc.), quando aplicável (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.7. Título Eleitoral e comprovante de haver votado nas 2 últimas eleições de 2018 e 2020 (1º e 2º turnos 
 quando aplicável), ou certidão do Cartório Eleitoral competente que dispense tal obrigação, que pode ser emitida 
 através do site: (www.tse.jus.br) (ORIGINAL); 
 4.8. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda “CPF” (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.9. Certidão de nascimento ou casamento, conforme estado civil atual. (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.10. Certidão de nascimento de filho(s) menor(es) de 14 (quatorze) anos de idade e CPF (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.11. Cartão de vacinação de filho(s) menor(es) de 11 (onze) anos de idade (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.12. Certificado de Reservista, alistamento militar ou dispensa de incorporação, quando o convocado for do 
 sexo masculino (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.13. Uma foto 3x4 (extraída há menos de um ano); 
 4.14. Comprovante de endereço (conta de luz, água ou telefone) contendo o CEP da rua (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.15. Número da conta do Banco Santander (Conta Corrente), caso tenha; 
 4.16. Se aposentado, apresentar cópia do benefício e especificar o Instituto; 
 4.17. Qualificação Cadastral (validação de PIS/CPF/NOME/DATA DE NASCIMENTO) no link www.esocial.gov.br, 
 caso ocorra algum erro, o candidato deverá corrigir os dados antes da contratação; 
 4.18. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br). 

 5. O NÃO comparecimento na data e hora definidos implicará na desistência do candidato e a vaga será do 
 candidato seguinte. 

Americana, 03 de maio de 2022

VINICIUS GHIZINI
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
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RESOLUÇÃO Nº 01 DE 05 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre as inscrições e renovações de registros das instituições públicas ou privadas, beneficentes ou não, com ou sem fins lucrativos, que 
atuem na área da educação, junto ao Conselho Municipal de Educação de Americana.  

  

O Conselho Municipal de Educação de Americana – CMEA no uso de suas atribuições 
legais previstas na Lei Municipal 5.330/2012, 
 
Considerando o disposto na Lei Federal 12.101, de 27 de novembro de 2009 e, no Decreto 
Federal nº  7.237, de 20 de julho de 2010; 
 
RESOLVE:  
 
Art.1º Deverão inscrever-se e renovar anualmente sua inscrição junto ao CMEA, as instituições 
públicas ou privadas, beneficentes ou não, com ou sem fins lucrativos, legalmente constituídas, 
que promovam no Município de Americana, atendimento educacional na Educação Infantil. 
 
Parágrafo Único: É facultada, às demais instituições, que promovam atendimento educacional 
no Ensino Fundamental, Ensino Médio ou Ensino Superior, a inscrição junto ao CMEA. 
 
Art. 2º As inscrições e renovações de registro deverão ser protocoladas para o Conselho 
Municipal de Educação de Americana, através da Secretaria Municipal de Educação de 
Americana. 
 
§ 1º A primeira inscrição, da instituição, deverá ser protocolada no ano em exercício. 
 
§ 2º Todas as inscrições ou renovação, independente do período em que foram realizadas, 
terão vencimento anual.  
  
§ 3º Os pedidos de renovação de registro deverão ser protocolados para o CMEA, através da 
Secretaria Municipal de Educação de Americana, até o dia 25  de maio do ano em exercício, 
para terem seus documentos analisados, em tempo hábil, para os respectivos vencimentos. 
 
§ 4º As instituições que apresentarem o requerimento solicitando a inscrição ou renovação, 
após o período estipulado no parágrafo anterior, terão seus pedidos apreciados pelo CMEA, 
conforme sua disponibilidade. 
 
§ 5º Os pedidos de renovação apresentados após o período determinado no parágrafo 3º, 
deverão vir acompanhados de justificativa, assinada pelo representante legal da instituição. 
 
Art. 3º Os documentos necessários ao encaminhamento de pedidos de inscrição ou renovação 
de registro junto ao CMEA, que deverão ser juntados na ordem, a saber, são os seguintes:  
 
I – Requerimento ao CMEA, em papel timbrado da instituição, solicitando o registro ou a 
renovação, conforme modelo disponível na sede do CMEA, devidamente preenchido, datado e 
assinado pelo representante legal da instituição; 
 
II – Formulário de Inscrição ou Renovação de Registro, disponível no CMEA, devidamente 
preenchido, datado e assinado pelo representante legal da instituição; 
 
III – Relatório das atividades desenvolvidas no último ano; 
 
IV – Plano de trabalho para o ano vigente; 
 
V – Autorização de funcionamento expedida pelos órgãos competentes; 
 
VI – Alvará de Funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária; 
 
VII – Prova de condições legais de ocupação do prédio, onde funciona a instituição; 
 
VIII – Cópia do Estatuto Social ou Contrato, registrado no Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas; 
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IX – Ata da eleição ou documento comprobatório do mandato da diretoria em exercício; 
 
X – Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
 
XI – Cópia da Inscrição junto ao Cadastro de Atividades do Município; 
 
XII – Em caso de Fundação, cópia da Escritura de Instituição devidamente registrada no 
Registrado Civil das Pessoas Jurídicas e comprovantes de aprovação do estatuto pelo 
Ministério Publico; 
 
Art. 4º As instituições públicas ou privadas, inscritas no exercício anterior, que não realizaram 
mudanças na sua constituição e/ou diretoria, ficam isentas de apresentar os documentos 
previstos nos incisos de VIII a XII devendo apresentar, em substituição, declaração do 
responsável legal, de que não houve alterações nestes documentos. 
 
§ 1º As instituições que, no exercício anterior, apresentaram o documento previsto no inciso VI, 
do artigo 3º, ficam dispensadas da reapresentação do mesmo, devendo apresentar, em 
substituição, declaração do responsável legal de que não houve alterações em sua estrutura, 
funcionamento, atividade e ou quadro de funcionários que exijam nova vistoria. 
 
§ 2º As instituições públicas ou privadas que prestam serviços em mais de um local devem 
indicar, na documentação a ser apresentada, o endereço dos locais e o nome dos 
responsáveis de cada unidade. 
 
Art. 5º Os pedidos de inscrição ou renovação serão analisados pelo Conselho Pleno em suas 
reuniões ordinárias.  
 
Art. 6º Serão indeferidos os pedidos de inscrição e renovação de registro, de instituições que 
não cumprirem com os requisitos estipulados nesta Resolução. 
 
§ 1º Além do previsto no caput, será negado o registro à instituição que: 
 
I – não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, 
salubridade e segurança; 
 
II – não apresente plano de trabalho compatível com os princípios da LDBEN  e do PNE; 
 
III – esteja irregularmente constituída. 
 
§ 2º Em caso de indeferimento, caberá recurso ao CMEA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados após o recebimento do parecer pela entidade, o qual será submetido à Plenária para 
decisão. 
 
Art. 7º O CMEA publicará, através de Resolução, os registros e as renovações, deferidos ou 
indeferidos, com ou sem recurso, em jornal responsável pela divulgação dos atos oficiais do 
município. 
 
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMERICANA – CMEA  
PATRÍCIA OLIVA CAVICCHIOLI 

Presidente 
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ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO/RENOVAÇÃO NO CMEA 
 

1- Inscrição da Entidade: a primeira inscrição deverá ser protocolada no ano em exercício e, 
conforme artigo 3º da Resolução nº 01 de 5 de maio de 2022, “os documentos necessários ao 
encaminhamento de pedidos de inscrição ou renovação de registro junto ao CMEA, que 
deverão ser juntados na ordem, a saber, são os seguintes”:  
 

I. Requerimento junto ao CMEA, em papel timbrado da instituição, solicitando o registro 

ou a renovação, conforme modelo disponível na sede do CMEA, devidamente 

preenchido, datado e assinado pelo representante legal da instituição; 

II. Formulário de inscrição ou renovação de registro, disponível no CMEA, devidamente 

preenchido, datado e assinado pelo representante legal da instituição; 

III. Relatório das atividades desenvolvidas no ultimo ano; 

IV. Plano de trabalho para o ano vigente; 

V. Autorização de funcionamento expedida pelos órgãos competentes; 

VI. Alvará de funcionamento expedido pela vigilância sanitária; 

VII. Prova de condições legais de ocupação do prédio, onde funciona a instituição; 

VIII. Cópia do estatuto social ou contrato registrado no cartório de registro civil das pessoas 

jurídicas; 

IX. Ata da eleição ou documento comprobatório do mandato da diretoria em exercício; 

X. Comprovante de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas – CNPJ; 

XI. Cópia da inscrição junto ao cadastro de atividades do município; 

XII. Em caso de fundação, cópia da escritura de instituição devidamente registrada no 

registrado civil das pessoas jurídicas e comprovantes de aprovação do estatuto pelo 

ministério público. 
2- Renovação do Registro: as renovações do registro, independente do período em que 

foram realizadas, terão vencimento anual e deverão ser protocolados ao CMEA, através da 
Secretaria Municipal de Educação de Americana, até o dia 25 do mês de maio, do ano em 

exercício. 

✔ As instituições inscritas no ano anterior, que não realizaram mudanças na sua 

constituição e/ou diretoria, ficam isentas de apresentar os documentos previstos nos 

incisos de VIII a XII, devendo apresentar, em substituição, declaração do responsável 

legal, de que não houve alterações nestes documentos. 

✔ As instituições que, no exercício anterior, apresentaram o documento previsto no inciso 

VI, do artigo 3º, ficam dispensadas da reapresentação do mesmo, devendo apresentar, 

em substituição, declaração do responsável legal de que não houve alterações em sua 

estrutura, funcionamento, atividade e ou quadro de funcionários que exijam nova 

vistoria. 
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO OU RENOVAÇÃO DE REGISTRO 
 
1- NÚMERO DO REGISTRO NO CMEA:  
 
2- IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO: 
NOME: 

DATA DA FUNDAÇÃO:    DATA DE FUNCIONAMENTO: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

CEP:    CIDADE:     ESTADO: 

TELEFONE: 

E-MAIL:  

 
3- IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA: 
NOME:  

ENDEREÇO:  

CEP:    CIDADE:    ESTADO:  

TELEFONE: 

E-MAIL: 

 
4 – DIRETORIA: 
NOME DO PRESIDENTE: 

ENDEREÇO: 

CEP:    CIDADE:     ESTADO: 
TELEFONE:  
E-MAIL:  

RG:   DATA DE EXPEDIÇÃO:   ÓRGÃO EMISSOR: 

CPF: 

MANDATO:  de   a  

 
5 – DOCUMENTAÇÃO DA ENTIDADE: 
CNPJ:  
 
UTILIDADE PÚBLICA: FEDERAL:    PUBLICADO EM:  

             ESTADUAL:    PUBLICADO EM:  

             MUNICIPAL:    PUBLICADO EM:  

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS FEDERAIS:  

 

6 – DADOS DA INSTITUIÇÃO: 
- IMÓVEL:  (    ) PRÓPRIO             (    ) ALUGADO                 (    ) CEDIDO 

- BENEFÍCIOS E ISENÇÕES DE TAXAS E TRIBUTOS:  

(    ) MUNICIPAL             (    ) ESTADUAL                       (    ) FEDERAL 

- DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:  

 

- NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS:  

0 a 04 anos:        05 a 06 anos:        07 a 10 anos:        11 a 14 anos:  
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- REGIME DE ATENDIMENTO: 

(     ) TEMPO INTEGRAL          (     )   PARCIAL                 

 

- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

(     ) EDUCAÇÃO ( ex. creche, pré escola, reforço escolar) 

(     ) SAÚDE ( atendimento médico, psicológico, odontológico...) 

(     ) CURSOS PROFISSIONALIZANTES 

(     ) ATIVIDADES COMPLEMENTARES ( lazer, esportes, atividades culturais) 

(     ) OUTRAS:  

 

7 – RECURSOS HUMANOS: DISCRIMINAR NO Nº DE FUNCIONÁRIOS E SUAS FUNÇÕES: 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
8 – DADOS ECONÔMICOS: 
RECEITA MENSAL - MÉDIA   DESPESA MENSAL - MÉDIA 
 
PESSOAL: R$     PESSOAL: R$ 
CONVÊNIOS: R$    MANUTENÇÃO: R$  
EVENTOS: R$      MATERIAL DE CONSUMO: R$ 
OUTRAS RECEITAS: R$   OUTRAS DESPESAS: R$ 
 

 
9 – OUTRAS INFORMAÇÕES QUE JULGAR NECESSÁRIAS:  
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
Americana, 05 de maio de 2022

PATRICIA OLIVA CAVICCHIOLI
Presidente do Conselho Municipal de Educação de Americana
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SECRETARIA DE FAZENDA
 

UniDaDe De arrecaDação

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 14/2022

  A Secretaria de Fazenda do Município de Americana, na forma do inciso IV do artigo 238 da Lei Municipal 4.930, de 24 de dezembro de 2009, 
considerando que os munícipes abaixo relacionados se encontram em lugar incerto e não sabido, os NOTIFICA que terão a partir da data desta 
publicação, o prazo de 30 (trinta) dias para quitar as guias de pagamento dos Autos de Infração e Imposição de Multas elencados.

Nome / Razão Social Infração Protocolo Notificação Lei Municipal Valor R$ 
VITOR MORENO DE CAMARGO NEVES Poluição Sonora 1804/2022 4014 6325/2019  1.159,84 
LUCAS ALMEIDA DE SOUZA Poluição Sonora 1695/2022 4039 6325/2019  1.159,84 
BENEDITO FERREIRA Poda Excessiva de Árvore 1716/2022 3737 5529/2013 228,67 
WESLEY PAULINO DE OLIVEIRA Poluição Sonora 2911/2022 3629 6325/2019  959,10 
JEANE CARLOS DOS SANTOS PEREZ Poluição Sonora 2385/2022 3777 6325/2019  1.159,84 
TUCIANA SANTOS MENEZES Poluição Sonora 3177/2022 3780 6325/2019  1.276,52 
JOSE FERNANDO ALVES Construção de Passeio  Público 3139/2022 120769 2482/1991 1.775,61 
JOSE FERNANDO ALVES Construção de Fechamento de Imóvel 3144/2022 120768 2482/1991 1.775,61 
IVANETE DOS ANJOS ZANETTI Limpeza de Terreno 2498/2022 120112 2482/1991 479,55 
OSVALDO ALVES VIEIRA Construção de Passeio Público 2696/2022 119021 2482/1991 639,40 
OSVALDO ALVES VIEIRA Construção de Fechamento de Imóvel 2702/2022 119022 2482/1991 639,40 
ESPOLIO DE ALVARO VICENTE DE LUCCA Limpeza de Terreno 2665/2022 120707 2482/1991 1.118,95 
ANDREJS MAURERIS JUNIOR Limpeza de Terreno 2948/2022 121917 2482/1991 4.515,76 
SCORPIO INCORPORADORA LTDA Limpeza de Terreno 2188/2022 119138 2482/1991 24.265,23 
FABIO  ALEXANDRE ROVARON Limpeza de Terreno 2703/2022 121301 2482/1991 575,46 
SCORPIO INCORPORADORA LTDA Limpeza de Terreno 2187/2022 119137 2482/1991 30.019,83 
SCORPIO INCORPORADORA LTDA Limpeza de Terreno 2186/2022 119135 2482/1991 25.524,30 
SONIA ALVES DE AZEVEDO Limpeza de Terreno 2503/2022 120120 2482/1991 479,55 
SEBASTIAO SANTOS SILVA Limpeza de Terreno 2692/2022 120604 2482/1991 551,67 
ERIKA NEUSA NIPPASHI Limpeza de Imóvel 2291/2022 121126 2482/1991 2.148,38 
EDWIN LIMBERT LLANOS CALLANCHO Limpeza de Terreno 2509/2022 120144 2482/1991 781,57 
ROGERIO ZANAGA DE CAMARGO NEVES Limpeza de Imóvel 2946/2022 121774 2482/1991 22.301,28 
ESPOLIO DE ADAUTO RIBEIRO Reparo de Passeio Público 2933/2022 121189 2482/1991 639,40 
IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL  ALMAS PARA CRISTO Limpeza de Terreno 2667/2022 121614 2482/1991 1.114,15 
VIVALDO CUSTODIO SOBRINHO Construção de Passeio Público 2694/2022 119011 2482/1991 844,01 
JOSE CARLOS GOMES Limpeza de Terreno 2496/2022 120101 2482/1991 479,55 
SEBASTIAO GERALDO Limpeza de Imóvel 1864/2022 119427 2482/1991 1.726,38 
WALTER JORGE PAULO FILHO Limpeza de Terreno 2691/2022 120591 2482/1991 519,51 
LAURO AUGUSTONELLI Limpeza de Imóvel 1865/2022 119561 2482/1991 1.510,58 
DINALVA NOVAES DIAS Limpeza de Terreno 2683/2022 120555 2482/1991 479,55 
SIMONE APARECIDA NEVES Construção de Passeio Público 2698/2022 119258 2482/1991 830,58 
ELENYR SGUBIN Reparo de Passeio Público 2847/2022 118705 2482/1991 581,80 
ELENYR SGUBIN Reparo de Passeio  Público 2846/2022 118704 2482/1991 5.302,53 
ELENYR SGUBIN Reparo de Passeio Público 2845/2022 118750 2482/1991 1.172,33 
ELENYR SGUBIN Reparo de Passeio Público 2842/2022 118836 2482/1991 3.256,04 
ELENYR SGUBIN Reparo de Passeio Público 2843/2022 118749 2482/1991 1.455,95 
GUILHERME CAVALLARO NEVES Limpeza de Terreno 2848/2022 121156 2482/1991 3.235,36 
SUELLEN LUANA CALDAS SILVA Remoção de Material de Construção 2297/2022 121003 2482/1991 70,94 
ALEXANDRE ALVES GONÇALVES Limpeza de Terreno 2497/2022 120111 2482/1991 479,55 
VISION HOLDNG GROUP LTDA Limpeza de Terreno 2404/2022 120079 2482/1991 527,50 

 SONIA ALVES DE AZEVEDO Construção  de Passeio Público 2489/2022 118386 2482/1991 349,08 
SONIA ALVES DE AZEVEDO Construção de Fechamento de Imóvel 2491/2022 118388 2482/1991 349,08 
ESPOLIO DE SEBASTIAO BERTELLI Limpeza de Terreno 2416/2022 120102 2482/1991 479,55 
MARCELO VALE TAVARES Limpeza de Terreno 2504/2022 120130 2482/1991 1.050,50 
ELIZABETE SOARES MEDEIROS Limpeza de Terreno 2505/2022 120138 2482/1991 479,55 
MARCIA HELENA WEISSINGER ZAMUNER Limpeza de Terreno 3121/2022 120709 2482/1991 527,50 
JOSE ROBERTO ROTOLI Construção de Passeio Público 3142/2022 120704 2482/1991 2.017,31 
ZUCLEIMAR BURIM FORNAROLO Limpeza de Terreno 2278/2022 120472 2482/1991 479,55 
CLAUDINEI BATISTA DUTRA Limpeza de Terreno 2307/2022 120329 2482/1991 479,55 
ESPOLIO DE ALVARO VICENTE DE LUCCA Limpeza de Terreno 2924/2022 121995 2482/1991 1.278,80 
SUELI ALCANTARA COSTA Limpeza de Terreno 3569/2022 122415 2482/1991 1.998,13 
SUELI ALCANTARA COSTA Construção de Passeio Público 3567/2022 122417 2482/1991 1.598,50 
SUELI ALCANTARA COSTA Construção de Fechamento de Imóvel 3568/2022 122416 2482/1991 1.598,50 
JOSE ROBERTO TORINA Limpeza de Terreno 2951/2022 122255 2482/1991 1.686,10 

 

  Ficam ainda NOTIFICADOS quese encontram à disposição os processos administrativos que originaram os referidos AIIM, para dirimir dúvidas 
e retirada das guias para recolhimento dos Autos de Infração Supracitados, na Central de Atendimento da Unidade de Arrecadação (horário de 
atendimento das 09h00 às 16h00). Caso o débito não seja quitado até o seu vencimento, será inscrito em dívida ativa, o que poderá acarretar nas 
providências de cobranças cabíveis para a satisfação da dívida, incluindo protesto e encaminhamento para cobrança judicial.

  E, para que produza efeitos jurídicos e legais e para que não possa ser alegada ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado na 
forma da Lei. 

Americana, 05 de maio de 2022

WANDERLEY PEDRO LAMBERTI
Diretor da Unidade de Arrecadação
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/21

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.932/2021

OBJETO: : Contratação de empresa especializada na área de tecnolo-
gia da informação para execução de serviços técnicos continuados de 
digitalização de documentos, tratamento de dados e arquivos, proces-
samento, indexação e inclusão de dados e arquivos no banco de dados 
do atual sistema gerenciador eletrônico de documentos (GED), já insta-
lado e em uso no DAE-americana com suporte e manutenção preventi-
va, corretiva, evolutiva, com hospedagem e análise, desenvolvimento e 
implantação da tabela de temporalidade documental (TTD), conforme 
quantidades estimadas e especificações técnicas, descritas no anexo 
1 - Termo de Referência

CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto

CONTRATADA: ANDERSON EVANDRO LUPERINE INFORMÁTICA - 
EPP

FINALIDADE: Aditamento de 25% do valor do contrato.

ASSINATURA DO TERMO: 29/04/2022

Americana, 05 de maio de 2022

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

 

PORTARIA Nº 1.178, DE 05 DE MAIO DE 2022.

"Que revoga nomeação e designa em confiança servidor público"

 MARCOS EDUARDO MORELLI, DIRETOR DE UNIDADE EXECUTI-
VA, no uso de suas atribuições legais, conforme consta do Memorando/
DAE 4911/2022,     

I - Revoga a nomeação de Encarregado de Serviços I, referente ao Sr. 
JEFERSON RODRIGUES DA CUNHA, da portaria 1.016, de 14 de ja-
neiro de 2020.

II - Designa em substituição, o Sr. OSVALDO MESSIAS DA SILVA, servi-
dor público municipal concursado, no cargo de Encarregado de Serviços 
I.

III - Estabelece que esta portaria entre em vigor nesta, revogando-se as 
disposições em contrário.

Americana, 05 de maio de 2022

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA
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