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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

LICITAÇÕES

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que a Comissão de 
Licitações julgou a licitação abaixo, proferindo a seguinte classificação:
n CONVITE Nº 007/2021. 

Processo n.º 3.283/2021.

OBJETO:"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA 
ANÁLISE DE PROJETOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO 
ANEXO II DO EDITAL".

EMPRESA CLASSIFICADA: "FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM 
CONSTRUÇÕES LTDA" - VALOR TOTAL R$ 78.318,00. 

  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 homologação do Sr. Secretário 
e adjudicação de seu objeto ao vencedor.

  Eu, Luciane Carloni, matrícula n.º 11.215, conferi o presente. Eu, Fabio 
Beretta Rossi, Secretário de Administração, autorizei a publicação oficial. 

Americana, 13 de Maio de 2021.

 

DECRETO N. º 12.693, DE 13 DE MAIO DE 2021.

Terça-feira, Americana, terça-feira, Americana, terça-feira, 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

 

UniDaDe De assistência social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
RESOLUÇÃO Nº 196, DE 25 DE MARÇO DE 2021

Aprova a devolução de saldos remanescentes dos Recursos Estaduais 
exercício 2020, ao Fundo Estadual de Assistência Social, e dá outras 
providências.

  O Conselho Municipal de Assistência Social, denominado simplesmen-
te CMAS, através de reunião online pela plataforma Microsoft Teams, no 
dia 25 de março de 2021, no uso das atribuições conferidas pela Lei Fe-
deral nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica de Assistência 
Social (LOAS), alterada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011, e a 
Lei Municipal nº 6.422, de 21 de maio de 2020,

 RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a devolução de saldos remanescentes dos Recursos 
Estaduais do exercício 2020, ao Fundo Estadual de Assistência Social, 
referentes a resultados de aplicações financeiras nas contas n°74.920-6 
da Proteção Social de Média Complexidade e n°74.921-4 da Proteção 
Social de Alta Complexidade, conforme Ofício SASDH n°06/2021.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revoga-
das as disposições em contrário.

Americana, 13 de maio de 2021

MARCELO LUIS FRANZIN
Presidente
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SECRETARIA DE CULTURA E 
TURISMO

 

CONSORCIO DO CIRCUITO TURÍSTICO DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA - CT2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os Municípios de Campinas, Limeira e Piracicaba membros do Consór-
cio do Circuito Turístico de Ciência e Tecnologia - CT2, sob o CNPJ de nº 
07.767.287/0001-29, representando mais de 1/5 dos consorciados nos 
termos do Artigo 29 do Estatuto Social, CONVOCAM para Assembleia 
Geral Ordinária - AGO, a se realizar no dia 25 de maio de 2.021, às 14h30 
(quatorze horas e trinta minutos), via plataforma digital em Primeira con-
vocação com a presença de metade mais um dos membros do Conselho 
de Administração ou seus procuradores devidamente constituídos, ou 
em Segunda convocação às 15h00 (quinze horas) com qualquer número 
de presentes, para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta:-
  1. Eleição da presidência e vice-presidência do Conselho de Adminis-
tração;
  2. Nomeação da Secretaria Executiva;
  3. Eleição do titular e suplente do Conselho Fiscal
  4. Continuidade nos trabalhos de dissolução do Consórcio;
  5. Outros assuntos de interesse;

Piracicaba, 06 de maio de 2021

LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA 
Prefeito Municipal de Piracicaba

DÁRIO SAADI 
Prefeito Municipal de Campinas

MÁRIO CELSO BOTION 
Prefeito Municipal de Limeira

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 

RESOLUÇÃO Nº 01 DE 12 DE MAIO DE 2021.
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 En-
sino 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 Se-
cretaria 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 ins-
crição ou renovação, após o período estipulado no parágrafo anterior, te-
rão seus pedidos apreciados pelo CMEA, conforme sua disponibilidade.

§ 5º Os pedidos de renovação apresentados após o período determina-
do 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 jun-
tados na ordem, a saber, são os seguintes:  

I - Requerimento ao CMEA, em papel timbrado da instituição, solicitan-
do 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 Jurídi-
cas - CNPJ;

XI - Cópia da Inscrição junto ao Cadastro de Atividades do Município;

XII - Em caso de Fundação, cópia da Escritura de Instituição devidamen-
te 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 ante-
rior, 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 documen-
to previsto no inciso VI, do artigo 3º, ficam dispensadas da reapresen-
tação do mesmo, devendo apresentar, em substituição, declaração do 
responsável legal de que não houve alterações em sua estrutura, funcio-
namento, 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 ende-
reço 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 re-
gistro, 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 habitabi-
lidade, 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 enti-
dade, o qual será submetido à Plenária para decisão.

Art. 7º O CMEA publicará, através de Resolução, os registros e as reno-
vações, deferidos ou indeferidos, com ou sem recurso, em jornal respon-
sável 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

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 12 de 
maio de 2021, "os documentos necessários ao encaminhamento de pe-
didos de inscrição ou renovação de registro junto ao CMEA, que deverão 
ser juntados na ordem, a saber, são os seguintes":

 Requerimento junto ao CMEA, em papel timbrado da instituição, solici-
tando o registro ou a renovação, conforme modelo disponível na sede do 
CMEA, devidamente preenchido, datado e assinado pelo representante 
legal da instituição;

 Formulário de inscrição ou renovação de registro, disponível no CMEA, 
devidamente preenchido, datado e assinado pelo representante legal da 
instituição;

 Relatório das atividades desenvolvidas no ultimo ano;

 Plano de trabalho para o ano vigente;

 Autorização de funcionamento expedida pelos órgãos competentes;

 Alvará de funcionamento expedido pela vigilância sanitária;

 Prova de condições legais de ocupação do prédio, onde funciona a ins-
tituição;

 Cópia do estatuto social ou contrato registrado no cartório de registro 
civil das pessoas jurídicas;

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

 Comprovante de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas - 
CNPJ;

 Cópia da inscrição junto ao cadastro de atividades do município;

 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 Educa-
ção 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 docu-
mentos previstos nos incisos de VIII a XII, devendo apresentar, em subs-
tituição, declaração do responsável legal, de que não houve alterações 
nestes documentos.

As instituições que, no exercício anterior, apresentaram o documento 
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previsto no inciso VI, do artigo 3º, ficam dispensadas da reapresentação 
do mesmo, devendo apresentar, em substituição, declaração do respon-
sável legal de que não houve alterações em sua estrutura, funcionamen-
to, atividade e ou quadro de funcionários que exijam nova vistoria.

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:   ________ 
  - 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 FUNCIONÁ-
RIOS E SUAS FUNÇÕES:

8 - DADOS ECONÔMICOS:

RECEITA MENSAL - MÉDIA
PESSOAL: R$ ____________
 CONVÊNIOS: R$ ____________
 EVENTOS: R$  ____________
 OUTRAS RECEITAS: R$  ____________

DESPESA MENSAL - MÉDIA
PESSOAL: R$ ____________
MANUTENÇÃO: R$   ____________
MATERIAL DE CONSUMO: R$ ____________
OUTRAS DESPESAS: R$ ____________

9 - OUTRAS INFORMAÇÕES QUE JULGAR NECESSÁRIAS:

PATRICIA OLIVA CAVICCHIOLI
Presidente do CMEA

 
 

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 

PORTARIA N° 92, DE 12 DE MAIO DE 2021
"Que Instaura Sindicância."

MARCO AURÉLIO DA SILVA, DIRETOR-COMANDANTE da GUARDA 
MUNICIPAL DE AMERICANA, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei e pela Portaria nº 10.236 de 01 de janeiro de 2021.   
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Considerando o teor do PROTOCOLO/GAMA nº 4271/2021

R E S O L V E:

  I- INSTAURAR SINDICÂNCIA, para apurar suposta infração disciplinar, 
conforme consta no PROTOCOLO/GAMA n° 4271/2021

  II- A condução da SINDICÂNCIA será realizada pela CORREGEDORIA 
da GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA

  III- O prazo para conclusão desta SINDICÂNCIA é de 30 (TRINTA) dias 
a contar desta data, podendo ser prorrogado a pedido da CORREGE-
DORIA

  IV- Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário

Americana, 13 de maio de 2021

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

SAC

http://americana.sp.gov.br/sac

153 ou 3408-8220

GAMA

SEJA PARCEIRO 
DA FISCALIZAÇÃO

E DENUNCIE
INFRAÇÕES
AMBIENTAIS

DENUNCIE!

SECRETARIA DO

MEIO AMBIENTE

MANTENHA O
DISTANCIAMENTO

SOCIAL

Contra a

propagação 

da Covid-19

As medidas 

de proteção

individual são

fundamentais!
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