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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

LICITAÇÕES

EDITAL DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

- CONVITE Nº 019/2021. 

 Processo nº 4.172/2021

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA 
SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA CASA DA CRIAN-
ÇA ARACY, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E 
EQUIPAMENTOS". 

  Data da entrega das Propostas: 12 de Novembro de 2021, das 08:00h 
às 09h15.

  Sessão de abertura dos Envelopes: 12 de Novembro de 2021, às 
09h30. 

  O Edital estará a disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, ou no site www.americana.sp.gov.br, à partir de 04 de Novembro 
de 2021.

  Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula n.º 14.676, conferi o 
presente. Eu, Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração, autori-
zei a publicação oficial. 

Americana, 28 de Outubro de 2021.
 

LICITAÇÕES

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2021. 

 Processo nº 8.565/2021.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR PARA A 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO".

  Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas 
e documentos: 17de Novembro de 2021, às 08h30, no Auditório "Villa 
Americana", no Paço Municipal, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar.

Início da sessão de disputa de preços: 17 de Novembro de 2021, às 
08h30.

  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, ou no site www.americana.sp.gov.br, a partir de 04 de Novembro 
de 2021.

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO 133/2021. 

Processo n.º 7.010/2021.

OBJETO:"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HORTI-
FRUTI E MEL DE ABELHA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO 
PARQUE ECOLÓGICO"

  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLO-
GADO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico n.º 133/2021 para as se-
guintes empresas:

MS FREITAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME - ITEM 01 R$ 2,59, 
ITEM 02 R$ 10,40, ITEM 03 R$ 29,90, ITEM 04 R$ 9,80, ITEM 05 R$ 
41,00. GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM - ME - ITEM 06 R$ 
8,00. NAGIB PEREIRA DE ANDRADE - EPP - ITEM 08 R$ 30,00.
  
Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula 14.676, conferi o pre-
sente. Eu, Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração, autorizei a 
publicação oficial. 

Americana, 28 de Outubro de 2021.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ASSISTENTES DE 
ALFABETIZAÇÃO

Programa Tempo de Aprender.

A Secretaria Municipal de Educação de Americana-SP torna público, 
para conhecimento dos Profissionais do Quadro do Magistério (Lei Fe-
deral nº 9.394/1996), o convite para participar como Assistentes de Al-
fabetização Voluntário, do Programa Tempo de Aprender, instituído pela 
Portaria nº 280 de 19 de fevereiro de 2020/MEC e Resolução nº 06, de 
20 de abril de 2021/MEC.  

1. DO OBJETO
  Constitui objeto do presente edital o Processo de Seleção Simplifica-
do de Assistente de Alfabetização Voluntário para atuação no Programa 
Tempo de Aprender destinado ao preenchimento de VAGAS estabeleci-
das no ANEXO I deste Edital, nas Unidades Escolares da Rede Munici-
pal de Ensino de Americana-SP, participantes do Programa. Os candi-
datos classificados, convocados e designados, atuarão, a partir 2021, 
quando da disponibilização pelo Ministério da Educação dos recursos 
monetários para as unidades de ensino, pelo período de 08 (oito) meses, 
conforme disposto no artigo 7º, § 2º, da Resolução nº 06, de 20 de abril 
de 2021/MEC.

2. DO PROGRAMA
  O Programa Tempo de Aprender tem o objetivo de fortalecer e apoiar 
as unidades escolares no processo de alfabetização, para fins de leitura, 
escrita e matemática dos estudantes nos 1º e 2º anos do Ensino Fun-
damental.
  São objetivos do Programa Tempo de Aprender, artigo 6º, da Portaria nº 
280 de 19 de fevereiro de 2020/MEC:
 I - elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da alfa-
betização, da literacia e da numeracia, sobretudo nos anos iniciais do 
ensino fundamental, por meio de abordagens cientificamente fundamen-
tadas;
 II - contribuir para a consecução da Meta 5 do Plano Nacional de Edu-
cação, de que trata o Anexo à Lei nº 13.005, de 2014;
 III - assegurar o direito à alfabetização a fim de promover a cidadania e 
contribuir para o desenvolvimento social e econômico do País; e
 IV - impactar positivamente a aprendizagem no decorrer de toda a traje-
tória educacional, em seus diferentes níveis e etapas.

3. DA SELEÇÃO 
  A seleção destina-se ao preenchimento de vagas de Assistentes de 
Alfabetização Voluntários do Programa Tempo de Aprender no âmbito 
do Município de Americana-SP, a serem distribuídas em 66 (sessenta e 
seis) turmas nas escolas públicas municipais.  
  Serão considerados os seguintes pré-requisitos para a seleção de As-
sistentes de Alfabetização Voluntários:
  I - Ser brasileiro(a);
  II - Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição;
  III - Portar, no mínimo, o Diploma de Magistério, em nível médio, e/ou 
curso superior completo em Pedagogia ou Licenciatura em Letras;
 IV - Disponibilidade de horário para participar de reuniões de formação, 
com pessoal técnico responsável pelo Programa.
  O Processo Seletivo Simplificado para Assistentes de Alfabetização Vo-
luntários será realizado pela Secretaria Municipal de Educação e pelas 
Escolas Municipais de Ensino Fundamental.
  As inscrições serão realizadas de forma remota via preenchimento de 
um Formulário do Google, com link disponível no Portal do Candidato 
(https://sites.google.com/educamericana.sp.gov.br/tempodeaprender), 
informando os dados pessoais e de formação acadêmica.
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  A seleção dos inscritos será realizada pela Secretaria Municipal de Edu-
cação de Americana-SP e se dará em três etapas:  
 1) Realização de prova objetiva de Língua Portuguesa, de forma remota 
via Formulário do Google, com link disponível no Portal do Candidato, 
com 14 questões, no dia 07/11/2021 (domingo), com duração máxima 
de 1h30. Cada questão da prova valerá 5 pontos, totalizando até 70 
pontos da prova.
 2) Análise dos certificados de formação acadêmica na área de Alfabe-
tização conforme pontuação de cada título acadêmico, totalizando até 
100 pontos. A comprovação da formação acadêmica se dará por meio 
de envio de arquivo(s) de documento, imagem ou arquivo PDF que ates-
tem a titulação do candidato, também no Portal do Candidato, e serão 
pontuados da seguinte forma:
> Habilitação em Magistério - Nível Médio: 8,0 pontos (apenas um cer-
tificado);
> Graduação em Pedagogia ou Licenciatura em Letras: 15,0 pontos 
(apenas um certificado);
> Cursos de Aperfeiçoamento na Área de Educação Carga Horária mí-
nima de 180 horas: 3,0 pontos (máximo de três títulos);
> Pós-graduação Lato Sensu na Área de Educação Carga Horária míni-
ma de 360 horas: 6,0 pontos (máximo de três títulos);
> Pós-graduação Stricto Sensu na Área de Educação - Mestrado: 20,0 
pontos (apenas um certificado);
> Pós-graduação Stricto Sensu na Área de Educação - Doutorado: 30,0 
pontos (apenas um certificado).
3) Após inserir os títulos durante a inscrição e realizar a avaliação de Lín-
gua Portuguesa, o candidato será convocado para entrevista individual 
presencial classificatória com os gestores na(s) unidade(s) escolar(es) 
selecionada(s) em que tenha interesse em atuar como Assistente de 
Alfabetização Voluntário. Os primeiros cinco candidatos aprovados de 
cada unidade escolar serão convocados para essa entrevista através do 
Portal do Candidato gerando uma nova classificação pós-entrevista. 
Caso não haja interesse na vaga por nenhum dos cinco primeiros candi-
datos, os próximos cinco candidatos aprovados da unidade escolar em 
questão serão convocados para entrevista, gerando nova classificação. 
A etapa de entrevistas presenciais terá continuidade até que a vaga de 
assistente de alfabetização voluntário seja preenchida em cada unidade 
escolar participante do Programa Tempo de Aprender.
 O não comparecimento na entrevista presencial acarretará em desclas-
sificação do candidato.
 O candidato que já tenha passado pela entrevista presencial e não acei-
tar a vaga de Assistente de Alfabetização voluntário para determinada 
unidade escolar, estará fora do processo seletivo daquela unidade, po-
dendo ainda ser convocado para atuar nas demais unidades que sele-
cionou no ato de inscrição.
 A entrevista terá pontuação máxima de até 30 pontos e seguirá os se-
guintes critérios:
> Comprovação de experiência em alfabetização na Pré-Escola e/ou nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental: 15,0 pontos;
> Comunicação interpessoal: até 5,0 pontos;
> Conhecimentos prático-pedagógicos: até 5,0 pontos;
> Conhecimentos em informática: até 5,0 pontos.
  Observações:  
  Para a comprovação de experiência em alfabetização na Pré-Escola e/
ou nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no momento da entrevista 
individual presencial, será considerado:
 - registro de experiência em alfabetização como Professora de Educa-
ção Básica I, em Carteira Profissional, com tempo mínimo de 6 (seis) 
meses: 15 pontos;
 - para fins de comprovação de experiência em alfabetização, está veda-
da a participação em estágios remunerados ou não remunerados.

4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO DO 
PROGRAMA
  O Assistente de Alfabetização apoiará o professor alfabetizador nas 
Unidades Escolares considerando os critérios estabelecidos na Resolu-
ção nº 06, de 20 de abril de 2021/MEC.  

  Conforme o artigo 11º dessa mesma Resolução, "as atividades de-
sempenhadas pelo assistente de alfabetização serão consideradas de 
natureza voluntária, na forma definida na Lei nº 9.608, de 1998, sendo 
obrigatória a celebração do Termo de Adesão e Compromisso do Volun-
tário".
  Considera-se serviço voluntário, a atividade não remunerada, que te-
nha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou 
de assistência social, inclusive mutualidade.
  O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de 
natureza trabalhista previdenciária ou afim.

5. DO TRABALHO PEDAGÓGICO DO ASSISTENTE DE ALFABETI-
ZAÇÃO
  São funções do Assistente de Alfabetização:
 - participar do planejamento das atividades juntamente com a Coorde-
nação do Programa na escola;
 - cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades 
do Programa;
 - auxiliar o professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e pla-
nejadas;  
 - acompanhar o desempenho escolar dos estudantes, inclusive efetuan-
do o controle de frequência;
 - elaborar e apresentar à coordenação, relatório dos conteúdos e ativi-
dades realizadas mensalmente;  
 - acessar o sistema de monitoramento do SORA - Sistema Online de 
Recursos para Alfabetização/MEC e cadastrar as atividades pedagó-
gicas desenvolvidas, para que o Professor ou Coordenador da escola 
analisem e validem posteriormente;
 - cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obri-
gações junto ao Programa;
 - realizar as formações indicadas no portal AVAMEC e pela Secretaria 
Municipal de Educação.

6. DA CARGA HORÁRIA/REMUNERAÇÃO
 O trabalho do Assistente de Alfabetização é considerado de natureza 
voluntária (na forma da Lei nº 9.608/1998) - Lei do Voluntariado. Os se-
lecionados receberão um auxílio mensal, referente ao número de turmas 
assumidas por ele, para ressarcimento de despesas pessoais (Alimen-
tação e Transporte). O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, 
nem obrigação de natureza trabalhista, previdência ou afim.  
  A atividade do Assistente de Alfabetização junto ao professor alfabeti-
zador dar-se-á por um período de 5 (cinco) horas semanais por turma.
  Os atendimentos de cada assistente, não podem, somados, ultrapas-
sar 40 (quarenta) horas semanais, sendo atribuído até 8 (oito) turmas 
ou outra combinação equivalente, de acordo com lista de classificação 
pós-entrevista, em termos de quantidades de horas semanais, a título 
de ressarcimento de despesas pessoais, conforme descrito na tabela 
abaixo:

UNIDADES ESCOLARES NÃO VULNERÁVEIS (05 horas semanais por 
turma): R$ 150,00

 Observação: Para a edição de 2021, as escolas da rede municipal de 
ensino de Americana, participantes do programa Tempo de Aprender, fo-
ram pré-definidas pelo MEC como unidades não vulneráveis, de acordo 
com os critérios estabelecidos pela Resolução nº 06, de 20 de abril de 
2021/MEC, em seu artigo 3º, § 1º e 2º.

7. DAS INSCRIÇÕES
  A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais 
não poderá alegar desconhecimento.
  A inscrição para o Processo Seletivo Simplificado de Assistentes de 
Alfabetização consiste em:
 a. Preenchimento on-line de Formulário do Google, no Portal do Can-
didato, informando os dados pessoais e de formação acadêmica, cuja 
comprovação se dará por meio inserção arquivo(s) de documento, ima-
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gem ou arquivo PDF que atestem a titularidade do(a) candidato(a);
 b. No ato da inscrição o candidato deverá fazer a opção por até 3 (três) 
unidades escolares para concorrer a uma vaga nas ações do Programa 
Tempo de Aprender na Rede Municipal de Americana;
 c. Não será cobrada taxa de inscrição.
Documentos exigidos no Ato da Inscrição a serem anexados no Formu-
lário do Google:
 I - Carteira de Identidade (frente e verso);
 II - Comprovante de registro de nascimento dos(as) filhos(as);
 III - Diploma acompanhado do Histórico Escolar ou Acadêmico (frente 
e verso);
 IV - Certificados de cursos complementares na área de atuação (Edu-
cação);
 V - Currículo Vitae atualizado.
  As informações prestadas na ficha de inscrição do Processo Seletivo 
Simplificado são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo à 
Secretaria Municipal de Educação de Americana-SP (responsável pela 
seleção dos Assistentes de Alfabetização) o direito de exclusão da ins-
crição, caso comprove a incompatibilidade das informações solicitadas.
  A inscrição não será efetuada sem a devida apresentação da documen-
tação exigida;
  Após a inscrição, será enviado automaticamente pelo Formulário do 
Google, o comprovante de inscrição no Processo Seletivo Simplificado, 
com todas as informações prestadas, para o e-mail informado no ato de 
inscrição do candidato.

8. CRONOGRAMA
27/10: Divulgação do Edital de Seleção em Diário Oficial, Site da Prefei-
tura e Redes Sociais das Unidades Escolares
27/10 a 05/11: Inscrição dos interessados via Portal do Candidato
07/11(domingo): Teste de Língua Portuguesa de forma on-line via Portal 
do Candidato
26/11: Publicação da classificação e calendário de entrevistas presen-
ciais, no Portal do Candidato e nas Unidades Escolares
29/11 e 30/11: Entrevista presencial do primeiro agrupamento de candi-
datos aprovados de cada Unidade Escolar
01/12:Publicação da classificação pós-entrevista dos candidatos no Por-
tal do Candidato e nas Unidades Escolares
31/01/2022: Assinatura do Termo de Adesão ao Programa na Secretaria 
de Educação 
04/02/2022: Cadastro dos Assistentes de Alfabetização Voluntários no 
Portal do Programa Tempo de Aprender  
07/02/2022: Início das atividades nas Unidades Escolares
07/02/2022: Formação inicial realizada no portal AVAMEC

9. DA QUANTIDADE DE VAGAS
  Serão disponibilizadas 66 (sessenta e seis) turmas, de 1º e 2º anos 
do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Americana-SP, 
conforme Censo Escolar de 2020 para atuação como Assistentes Volun-
tários de Alfabetização do Programa Tempo de Aprender no âmbito do 
município de Americana-SP.
  As Unidades Escolares Municipais de Ensino Fundamental indicarão a 
quantidade de vagas disponíveis em cada Escola, a serem definidas de 
acordo com o número de turmas e horários das mesmas, ressaltando-se 
que cada Assistente de Alfabetização poderá acumular, no máximo, 08 
(oito) turmas.

10. DA CLASSIFICAÇÃO PÓS-ENTREVISTA
  A nota final do candidato será a soma das 03 (três) etapas, totalizando 
o máximo de 200 (duzentos) pontos.
  O candidato será eliminado caso não atenda as exigências deste Edital.
  O resultado será organizado e publicado, por ordem de classificação, 
no Portal do Candidato (https://sites.google.com/educamericana.

sp.gov.br/tempodeaprender), no mural da Secretaria Municipal de Edu-
cação de Americana-SP e também nas Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental.
  Em caso de empate da pontuação na classificação após das etapas 1 
e 2 (Prova Objetiva de Língua Portuguesa e Análise de certificados de 
formação acadêmica na área de alfabetização), terá preferência, suces-
sivamente, o candidato que tenha:
 I - Maior idade;
 II - Maior número de filhos.
  Todos os candidatos classificados serão considerados aprovados, mes-
mo que ainda não tenham passado pela entrevista presencial reclassi-
ficatória, constituindo assim, o banco de Assistentes de Alfabetização 
Voluntários do Programa Tempo de Aprender.
  O candidato deverá acessar, periodicamente, o Portal do Candidato e 
acompanhar novas publicações e convocações de cada Unidade Esco-
lar que optou no ato de inscrição.

11. DA LOTAÇÃO
  A lotação obedecerá a ordem decrescente de classificação dos candi-
datos aprovados, após entrevista presencial, na seleção e o atendimento 
dos critérios estabelecidos neste Edital.
  Os candidatos classificados, preenchidos os requisitos constantes no 
item 3 deste Edital, assinarão na sede da Secretaria Municipal de Educa-
ção, o Termo de Compromisso para prestar as atividades de Assistentes 
de Alfabetização Voluntário, pelo prazo de 08 (oito) meses, período este 
que poderá ser alterado de acordo com normas e diretrizes a serem 
estabelecidas pelo FNDE/MEC.
  Em caso de desistência, será convocado o próximo candidato classifi-
cado segundo a ordem decrescente de classificação pós-entrevista, ou 
seja, que já tenham cumprido as três etapas.
  Se não houver candidatos interessados na lista de aprovados de al-
guma unidade escolar, a direção da escola poderá entrar em conta-
to com candidatos de listas de aprovados de unidade(s) escolar(es) 
localizada(s) na circunvizinhança, verificando o interesse na(s) vaga(s) 
não preenchida(s), desde que obedecendo a ordem de classificação 
após a entrevista. O candidato que não tiver interesse na(s) vaga(s) em 
unidade(s) diferente(s) daquela(s) em que optou no momento de inscri-
ção, permanecerá no processo seletivo sem prejuízo algum.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS
  O Assistente de Alfabetização receberá, a título de ressarcimento, o 
valor instituído pela Resolução nº 06, de 20 de abril de 2021/MEC, artigo 
7º.  
  O Assistente de Alfabetização selecionado para desenvolver as ativida-
des de apoio ao professor alfabetizador terá carga horária diária mínima 
de 60 (sessenta) minutos por turma.
  Os candidatos selecionados deverão participar de uma formação inicial 
para desempenho de suas atribuições, via remota, a ser definida poste-
riormente à assinatura do Termo de Adesão e Compromisso.
  O Assistente de Alfabetização Voluntário poderá se desligar do Pro-
grama Tempo de Aprender a qualquer tempo, preenchendo o Termo de 
Desistência e disponibilizando assim, a sua vaga para outro Assistente.
  O Assistente de Alfabetização Voluntário poderá ser desligado a qual-
quer tempo, em caso de não corresponder às finalidades e objetivos 
previstos neste Edital e no Regimento Escolar da Unidade.
  A viabilização do Programa Tempo de Aprender demanda repasse de 
recursos do Governo Federal, condicionando o início e a permanência 
das ações à essa liberação.  
  Os casos omissos deste Edital serão deliberados pela Secretaria de 
Municipal Educação de Americana-SP.

ANEXO I -
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Americana, 26 de outubro de 2021

VINICIUS GHIZINI 
Secretário Educação
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SECRETARIA DE FAZENDA
 

UniDaDe contábil

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FISCAL
APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO 2021

Próprios
Transferências da União
Transferências do Estado
TOTAL
Retenções ao FUNDEB
RECEITAS LÍQUIDAS 157.061.825,00 123.238.347,00

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
TOTAL 157.849.850,00 25,13 116.944.433,72 23,72 103.996.130,37 21,10 101.144.048,23 20,52
Educação Infantil 54.034.700,00 8,60 40.526.560,71 8,22 31.493.272,85 6,39 29.740.878,38 6,03
Ensino Fundamental 24.727.750,00 3,94 19.601.159,09 3,98 15.686.143,60 3,18 14.586.455,93 2,96
Retenções ao FUNDEB 79.087.400,00 12,59 56.816.713,92 11,53 56.816.713,92 11,53 56.816.713,92 11,53

22,08 0,00 22,08 0,00 22,08 0,00
, 0,00

-                                 0,00 -                                  0,00 -                                           0,00
11.926.439,68 0,00 11.926.439,68 2,42 15.200.643,90 3,08

DESPESAS LÍQUIDAS

105.017.971,96 21,30 92.069.668,61 18,68 85.943.382,25 17,43
40.526.538,63 8,22 31.493.250,77 6,39 29.740.856,30 6,03
19.601.159,09 3,98 15.686.143,60 3,18 14.586.455,93 2,96
44.890.274,24 9,11 44.890.274,24 9,11 41.616.070,02 8,44

Observação: Memória de cálculo para o índice de acordo com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS
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TOTAL
EDUCAÇÃO INFANTIL

ENSINO FUNDAMENTAL
RETENÇÕES AO FUNDEB

VINICIUS GHIZINI FRANCISCO ANTONIO SARDELLI

DEDUÇÕES
Educação Infantil

(-) Ganhos de Aplicações Financeiras
Ensino Fundamental

(-) Ganhos de Aplicações Financeiras
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO

549.159.900,00 436.136.674,09

DESPESAS TOTAIS ATÉ 30/09/2021

DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS DESPESA PAGA ATÉ O MÊS

628.247.300,00 492.953.388,01
79.087.400,00 56.816.713,92

231.330.300,00 205.478.360,30
90.841.000,00 67.414.158,94

306.076.000,00 220.060.868,77

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: Janeiro à Setembro 2021

RECEITAS DE IMPOSTOS ATÉ 30/09/2021 APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO ARRECADADO ATE O MÊS PARA O EXERCÍCIO ATÉ O MÊS

Americana, 28 de outubro de 2021

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS
CRC 1SP - 301288/O-7

VINICIUS GHIZINI
Secretário de Educação

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
Prefeito

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE AMERICANA
 

PORTARIA AMERIPREV Nº 20, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021.

"Que reconduz os servidores públicos municipais Anderson Natel Fer-
reira, Angélica Silva Gasque Dizaró membros do Comitê de Investi-
mentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de 
Americana - AMERIPREV."

ERICH HETZL JUNIOR, Superintendente do Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Municipais de Americana - AMERIPREV, designa-
do pela Portaria nº 10.237 de 01 de janeiro de 2021, 

  R E S O L V E:

  I - Reconduzir os servidores públicos Anderson Natel Ferreira, ma-
trícula nº 5.286, RG 15.257.770-1, CPF 041.583.828-23, Angélica Sil-
va Gasque Dizaro, matrícula nº 10015145, RG/MG 6.522.461, CPF 
950.046.966-91 para compor como membros do Comitê de Investimen-
tos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Ame-
ricana - AMERIPREV pelo período de 2 (dois) anos;
  II -Enaltecer os trabalhos que serão prestados com base na presente 
portaria, embora a título gratuito;
  III - Estabelecer que esta portaria entre em vigor a partir da data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos à vinte e cinco de setembro de dois 
mil e vinte e um.

Americana, 28 de outubro de 2021

ERICH HETZL JUNIOR
SUPERINTENDENTE
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PORTARIA AMERIPREV Nº 21, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021.

"Que designa a servidora pública Vivian Cristina Lafolga Ruiz membro 
do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores Municipais de Americana - AMERIPREV."

ERICH HETZL JUNIOR, Superintendente do Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Municipais de Americana - AMERIPREV, designa-
do pela Portaria nº 10.237 de 01 de janeiro de 2021, 

  R E S O L V E:

  I - Designar a servidora pública Vivian Cristina Lafolga Ruiz, matrícula 
nº 27, RG 27.183.097-9, CPF 214.777.998-93 para compor como mem-
bro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Municipais de Americana - AMERIPREV;

  II -Enaltecer os trabalhos que serão prestados com base na presente 
portaria, embora a título gratuito;

  III - Estabelecer que esta portaria entre em vigor a partir da data de sua 
publicação.

Americana, 28 de outubro de 2021

ERICH HETZL JUNIOR
SUPERINTENDENTE

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

COMUNICADO DE PREGÃO PRESENCIAL FRACASSADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/21

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.751/2021

OBJETO: :Aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado de 
24.000 BTU Split Frio Inverter, com prestação de serviço de instalação 
e a aquisição de sistema de automação e controle de temperatura para 
esses mesmos aparelhos, conforme quantidades e especificações cons-
tantes no Termo de Referência

OBS. Tornamos público que, diante da apresentação da proposta acima 
da média do preço praticado, da empresa participante do certame, o 
Pregão Presencial nº 39/21 foi considerado FRACASSADO. 

Americana, 28 de outubro de 2021

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

 

PORTARIA Nº 1.144, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021.

"Que concede retorno ao trabalho a servidor público municipal".

Marcos Eduardo Morelli, Diretor de Unidade Executiva do Departa-
mento de Água e Esgoto, no uso de suas atribuições legais, e, 

  Considerando o que consta na Lei nº 6.073, de 12 de setembro de 
2017,

RESOLVE:

 Artigo 1º - Conceder retorno ao trabalho conforme protocolo nº 
9.843/2021, em 01 de Novembro de 2021, o servidor público municipal 
ANTONIO RAMOS, matrícula nº 1405.

Artigo 2º - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

  Publicada no quadro de editais, na mesma data.

Americana, 28 de outubro de 2021

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

 

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/21

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.856/2021

OBJETO: : Contratação de Empresa especializada em prestação de ser-
viços de Engenharia para recondicionamento de um bombeador ESCO 
20 CEB/5, conforme quantidades e especificações constantes no Termo 
de Referência 

Data da Realização: 24/11/21 

Início da Sessão Pública: 9h

Local: ETA - Estação de Tratamento de Água - Praça Fernando Costa, 
s/nº Bairro Cordenonsi

Fones: (19) 3471 2904 / 2948

Email: licitacao@daeamericana.com.br

 O Edital está disponível através do site: www.daeamericana.com.br - 
link:: Editais e Licitações: Pregões.

Americana, 28 de outubro de 2021

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

 

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/21

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.767/2021

OBJETO: : Aquisição de vidrarias e reagentes para os laboratórios da 
Estação de Tratamento de Água, conforme quantidades e especifica-
ções constantes no Termo de Referência 

Data da Realização: 25/11/21 

Início da Sessão Pública: 9h

Local: ETA - Estação de Tratamento de Água - Praça Fernando Costa, 
s/nº Bairro Cordenonsi

Fones: (19) 3471 2904 / 2948

Email: licitacao@daeamericana.com.br

 O Edital está disponível através do site: www.daeamericana.com.br - 
link:: Editais e Licitações: Pregões.

Americana, 28 de outubro de 2021

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA


