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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
 

EDITAL CULTURA NA QUARENTENA

EDITAL DE INCENTIVO ARTÍSTICO - CULTURA NA QUARENTENA

A Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Americana e o COMCULT - Conselho Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições, 

Considerando a pandemia provocada pelo COVID 19, sendo o setor cultural um dos primeiros a sofrer o efeito devastador da crise econômica e do 
isolamento social.

Considerando a imposição de medidas ao enfrentamento da emergência da saúde pública, conforme disposição da Lei Federal nº 13.979/2020

Considerando que o Estado de São Paulo editou os Decretos Estaduais nº 64.862 de 13 de março de 2020, e nº 64.864 de 16 de março de 2020, 
que trouxeram medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo novo coronavírus, em especial a suspensão de eventos com 
aglomerações de pessoas em qualquer número, incluindo a programação de equipamentos culturais públicos.

Considerando o Decreto Estadual nº 64.879, de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública, decorrente do COVID-19 e o De-
creto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, que decreta a medida de quarentena no Estado de São Paulo.

Considerando o Decreto nº 12.416, de 23 de março de 2020, que declarou estado de calamidade no Município de Americana.

Considerando que a Cultura é um direito constitucional e que o Estado deve garantir o acesso de todos de modo a fomentar reflexão, sensibilidade, 
identidade, autoestima e sendo de união e pertencimento e o distanciamento social em razão da situação emergencial em saúde.

Considerando que ações culturais podem ser desenvolvidas de modo a minimizar os impactos sofridos pelos artistas da cultura local, de formar a 
garantir a continuidade da formação e difusão cultura e artística, além da preservação dos direitos culturais da população e, 

Nos termos da Lei Municipal n° 6.274, de 11 de fevereiro de 2019, tornam público a abertura de inscrição para o projeto cultural "CULTURA NA 
QUARENTENA".

DO OBJETO
1. Constitui objeto do presente edital a seleção de projetos audiovisuais onde os artistas que residem na cidade de Americana poderão enviar vídeos 
de, no máximo, 5 (cinco) minutos de duração, retratando a arte que desenvolvem. O material selecionado será disponibilizado a população pela Web, 
através das mídias da Prefeitura Municipal de Americana e poderá ser compartilhado pelas mídias sociais oficiais do COMCULT.
2. Todos os artistas que tiverem seus vídeos escolhidos para exibição nas plataformas eletrônicas vinculadas ao Projeto receberão ajuda de custo 
em dinheiro pela arte apresentada, sendo esses recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência a Cultura. 

DOS PARTICIPANTES
2.1 - Poderão participar do projeto:

a) Pessoas físicas maiores de 18 (dezoito) anos, que possuam domicílio eleitoral no Município de Americana por, no mínimo, 2 (dois) anos;
b) Pessoas jurídicas estabelecidas no Município de Americana há, no mínimo, 4 (quatro) anos, sem fins lucrativos e que tenham por finalidade a 
elaboração de projetos culturais.

2.1.1 -As pessoas acima especificadas poderão representar-se por prepostos ou terceiros, mediante autorização expressa por escrito e com firma 
reconhecida em cartório. 

2.2 - Os participantes, para efeito de inscrição deverão desenvolver material áudio visual nas modalidades: MUSICA - TEATRO - LITERATURA - 
DANÇA - FOLCLORE - ARTES PLÁSTICAS - CINE/FOTO/VÍDEO. 

2.3 - Serão aceitos somente trabalhos AUTORAIS, sendo vedada a utilização de qualquer material musical, visual ou textual que não seja de autoria 
do proponente, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO do Projeto e consequente penas junto ao ECAD ou SBAT, ou outro órgão referente aos direitos 
autorais. 

2.3.1 Poderão ser utilizadas músicas e/ou imagens reconhecidamente classificadas como de "domínio público". 
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2.4 - A participação poderá ser na modalidade INDIVIDUAL para trabalhos solo, e GRUPOS, considerados acima de 2 (dois) integrantes, para pro-
duções coletivas. 

3. DOS IMPEDIMENTOS
3.1 Serão impedidos de participar do projeto:

a) Servidores públicos do Município de Americana e seus agentes políticos;

b) Membros do Conselho Municipal de Cultura, durante o exercício do mandato, e no período subsequente de 12 (doze) meses após seu término;

c) Pessoas que tenham relação de parentesco, consanguíneo ou por afinidade, com servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo ou com 
membros do Conselho Municipal de Cultura; 

d) Pessoas que se omitiram a prestar contas de recursos recebidos do Fundo de Assistência à Cultura, ou cuja prestação tenha sido julgada irregular 
ou rejeitada;

e) Pessoas que tenham sido punidas com o impedimento de celebrar contratos ou quaisquer outros instrumentos congêneres com o Poder Público 
Municipal, tendo por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo de Assistência à Cultura, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 - As inscrições para a participação no Projeto "CULTURA NA QUARENTENA" serão gratuitase deverão ser feitas através do site oficial da Pre-
feitura Municipal de Americana www.americana.sp.gov.br/culturanaquarentena, em espaço específico destinado a este fim que será disponibilizado 
no portal. 

4.2 - Para efeitos de inscrição, os candidatos deverão apresentar a seguinte documentação: 

4.2.1 - FICHA DE INSCRIÇÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDA (disponível no portal da Prefeitura).

42.2 - CÓPIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE OU CNH (Cópia, em separado, do CPF, caso não conste nos documentos anteriores). 

4.2.3 - CÓPIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO PROPONETE, CÔNJUGUE OU PAI/MÃE. 

4.2.4 - CÓPIA DA INSCRIÇÃO NO PIS/PASEP OU NIT (Necessário para efetuar pagamento) 

4.2.5 - COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE AMERICANA HÁ, NO MÍNIMO, 2 (DOIS) ANOS.

4.2.6 - DECLARAÇÃO DE AUTORIA DE OBRA ARTÍSTICA/CULTURAL (Disponível no Portal da Prefeitura). 

4.2.7 - CURRICULUM DETALHADO DO ARTISTA/GRUPO PROPONENTE. 

4.2.8 - CÓPIA DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CAD/ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL, se houver. 

4.2.9 - DECLARAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL (para trabalhos de grupos). 

4.2.10 - CÓPIA DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA EM NOME DO PROPONENTE, pessoa física ou jurídica.

4.2.11 - AUTORIZAÇÃO PARA EXIBIÇÃO PÚBLICA DE OBRA ARTÍSTICA/CULTURAL. 

4.2.12 - TERMO DE RESPONSABILIDADE. 

4.2.13 - TERMO DE CONCORDÂNCIA.

4.2.14 - O envio de toda a documentação necessária para a inscrição no Projeto "CULTURA NA QUARENTENA" será em formato DIGITAL, não 
havendo necessidade de se apresentar cópias físicas da documentação exigida. 

4.2.15 - Os arquivos digitais disponibilizados podem ser feitos com equipamento de gravação amador ou profissional e devem conter as seguintes 
especificações técnicas:
A. Vídeo deve ser gravado no sentido Horizontal (Celular ou Câmera)
B. Formato: MP4 e .MOV
C. Tamanho: 1920x1080 (1080p) ou 1280x720 (720p) 

4.3 - O envio do material audiovisual produzido pelo ARTISTA/GRUPO que deseje participar do projeto deverá ser feito através do endereço eletrô-
nico www.americana.sp.gov.br/culturanaquarentena, efetuando seu cadastro através de login e senha para envio do protocolo digital.

4.3.1 - Após o envio do vídeo ao endereço eletrônico indicado o proponente receberá uma confirmação de envio, que servirá como protocolo ao 
candidato.

4.3.2 - Em parceria com o setor responsável o material selecionado será disponibilizado no canal de Youtube da Prefeitura Municipal de Americana 
e nas mídias sociais (Facebook e Instagram) da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, e poderá ser acessado livremente pelos usuários da 
rede mundial de computadores

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
5.1 - Os inscritos serão escolhidos por uma COMISSÃO DE SELECÃO, a qual será composta por 3 (três) membros da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo de Americana e 7 (sete) membros representantes de cada uma das câmaras setoriais que compõem o COMCULT - Conselho 
Municipal de Cultura de Americana. 

5.1.2 - Os membros da COMISSÃO DE SELEÇÃO, indicados pela Secretaria de Cultura e Turismo, deverão ser divulgados através de oficio dirigido 
ao Presidente do COMCULT e assinado pelo Secretário Municipal de Cultura e Turismo.

5.2 - A seleção dos projetos audiovisuais contemplados deverá seguir os seguintes critérios de análise: 

5.2.1 - CURRICULUM DO ARTISTA - Do número total de inscrições recebidas, cada membro da COMISSÃO DE ESCOLHA receberá a décima 
parte desses currículos, e após análise individual de cada um deles dará aos mesmos uma pontuação mínima de 0 (zero) e uma pontuação máxima 
de 3 (três). 

OBS: Na primeira reunião da COMISSÃO DE SELEÇÃO serão definidos os critérios para análise dos Currículos pelos membros. 

5.2.2 - ANÁLISE DAS OBRAS - Todos os vídeos enviados ao Projeto "CULTURA NA QUARENTENA" serão analisados conjuntamente pelos 10 
membros da COMISSÃO DE SELEÇÃO, cabendo a cada membro pontuar individualmente as obras com notas mínimas de 0 e máximas de 5. So-
madas as 10 notas, as mesmas serão divididas por 10, chegando-se assim a pontuação daquela obra nesse quesito.
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5.3 - Os artistas inscritos no CADASTRO DE ARTISTAS da Prefeitura Municipal de Americana, com inscrição anterior até a data de publicação do 
Edital, terão um acréscimo de 01 ponto na nota final de suas obras. 

5.4 - Os artistas maiores de 60 anos terão um acréscimo de 01 ponto na nota final de suas obras. 

5.5 - Os artistas devidamente inscritos no CAD/ÚNICO do Governo Federal terão um acréscimo de 01 ponto na nota final de suas obras.

6. DO RESULTADO
6.1 - O resultado será publicado no Diário Oficial do Município de Americana.

6.2 - Da decisão da Comissão de Seleção caberá recurso no prazo de 07 a 09/07/2020.

7. DO PAGAMENTO 
7.1 - Os artistas que tiverem seus trabalhados selecionados pela COMISSÃO DE SELEÇÃO e posteriormente postados nas plataformas digitais 
indicadas serão remunerados pelos seus trabalhos com recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência a Cultura.

7.2 - A remuneração a qual trata o item anterior será de: 

7.2.1 - R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) para os trabalhos individuais, sendo selecionados 50 trabalhos. 

7.2.2 - R$ 500,00 (Quinhentos reais) para os trabalhos em grupo, sendo selecionados 35 trabalhos. 

7.3 - Os pagamentos citados no item anterior serão feitos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, através de servidor devidamente imbuído 
da atribuição de GESTOR do Fundo Municipal de Assistência a Cultura, via transferência eletrônica. 

8. DOS PRAZOS
8.1 - Dá aprovação do Projeto pelo plenário do COMCULT até a publicação do Edital Emergencial: 

8.2 - PERIODO DE INSCRIÇÕES DOS TRABALHOS E ENVIO DE MATERIAL: de 09 a 24/06/2020.

8.3 - PERIODO DE SELEÇÃO DOS TRABALHOS - de 25/06/2020 a 02/07/2020.

8.4 - DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS SELECIONADOS: 07/07/2020 no Diário Oficial do Município. 

8.5 - PAGAMENTOS PREVISÃO: 27/07/2020 

8.6 - DIVULGAÇÃO DO MATERIAL SELECIONADO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS: até 90 dias após o encerramento da seleção. 

DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Publicação do edital 
09, 10 e 16/06/2020
Período de Inscrições dos trabalhos e envio de material (video) - item 8.2
09/06/2020 a 24/06/2020
Período de seleção dos   trabalhos - item 8.3
25/06/2020 a 02/07/2020
Divulgação dos trabalhos selecionados - item 8.4
07/07/2020
Recursos - item 6.2
07/07/2020 a 09/07/2020
Publicação do resultado   dos recursos - item 6.2
13/07/2020
Pagamentos previsão - item 8.5
27/07/2020

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Os casos omissos a este projeto serão deliberados pela COMISSÃO DE ESCOLHA do Projeto, mais o Presidente do COMCULT e o Secretário 
Municipal de Cultura e Turismo. 

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO:
AREA DE ATUAÇÃO ARTISTICA:
- ( ) ARTES PLÁSTICAS 
- ( ) CINE/FOTO/VÍDEO. 
- ( ) DANÇA 
- ( ) FOLCLORE 
- ( ) LITERATURA 
- ( ) MUSICA 
- ( ) TEATRO 

PROJETO INDIVIDUAL (colocar nome do projeto e anexar curriculum)
Nome: RG (ANEXAR CÓPIA): UF: CPF (ANEXAR CÓPIA):
Número do PIS/PASEP OU NIT (ANEXAR): 
Nome Artístico: 
Número de telefone com watsapp: (19) 
ENDEREÇO DE MIDIA SOCIAL
Site:
Rede Social 1:
Rede Social 2:
Site: EXEMPLOS: www.exemplo.com.br
Rede Social 1: EXEMPLOS: @facebook @instagram @twitter /youtube
Rede Social 2: EXEMPLOS: @facebook @instagram @twitter /youtube
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Título (ou nome) do projeto apresentado: (colocar nome do projeto e anexar curriculum)

PROJETO COLETIVO
PESSOA FÍSICA (colocar nome do projeto e anexar curriculum do grupo) 
PESSOA JURIDICA: (colocar nome do projeto e anexar: a) curriculum do grupo; b) cópia do CNPJ; c) cópia do estatuto da entidade; d) cópia regis-
trada em cartório da ata que elegeu a atual diretoria; e) cópia do RG e CPF (ou CNH) do representante legal da entidade.
Nome do responsável legal: 
Nome: RG (ANEXAR COPIA): UF: CPF (ANEXAR COPIA):
Número do PIS/PASEP OU NIT (ANEXAR CÓPIA):
Nome do coletivo (grupo): 
TELEFONE COM WATSAPP: (19) 
ENDEREÇO DE MIDIA SOCIAL
Site:
Rede Social 1:
Rede Social 2:
Site: EXEMPLOS: www.exemplo.com.br
Rede Social 1: EXEMPLOS: @facebook @instagram @twitter /youtube
Rede Social 2: EXEMPLOS: @facebook @instagram @twitter /youtube
Título (ou nome) do projeto apresentado: 

Nome dos Integrantes
Assinatura dos Integrantes:
1-
2-
3-
4-
5-
6-

ANEXO II 
TERMO DE REPRESENTAÇÃO
Eu, CPF: representante do coletivo (grupo) composto pelos integrantes
Nome dos Integrantes
Assinatura dos Integrantes:
1-
2-
3-
4-
5-
6-

Responsabilizo-me pela inscrição para o projeto CULTURA NA QUARENTENA, pelas informações contidas na documentação apresentada e pelo 
cumprimento do regulamento apresentado no presente edital.

Americana, de 2020

assinatura

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
Eu, Nome Artistico:
CPF - endereço completo (rua, nº, complemento, bairro, cidade, estado, CEP)
Telefone:
E-mail(legível)
Título (ou nome) do projeto apresentado: DECLARO sob as penas da Lei que resido no município de Americana, desde a data ou ano de .........................

Americana, de de 2020

assinatura

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE AUTORIA DE OBRA ARTÍSTICA/CULTURAL
Eu, Nome Artistico:
CPF - endereço completo (rua, nº, complemento, bairro, cidade, estado, CEP)
Telefone:
E-mail(legível)
Título (ou nome) do projeto apresentado: DECLARO sob as penas da Lei ser autor da obra artista/cultura que recebeu o nome .... ............

Americana, de de 2020

Assinatura 

ANEXO V
AUTORIZAÇÃO PARA EXIBIÇÃO PÚBLICA DE OBRA ARTÍSTICA/CULTURAL
Eu, Nome Artistico:
CPF - endereço completo (rua, nº, complemento, bairro, cidade, estado, CEP)
Telefone:
E-mail(legível)
Título (ou nome) do projeto apresentado: 

Nos termos do presente edital "Cultura na Quarentena" estou ciente e me responsabilizo
- Pelas normas e critério do presente edital;
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- Pelos encargos de natureza trabalhista, previdências social, fiscal, comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e proprie-
dade industrial);
- Constar o nome e brasão da Prefeitura Municipal de Americana, com os seguintes dizeres: "Projeto patrocinado pela Prefeitura Municipal de Ameri-
cana, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo, com recursos do Fundo de Assistência à Cultura, conforme Lei nº 6.274, de 11 de fevereiro 
de 2019", nos créditos e em todo material de divulgação.

Americana, de de 2020

Assinatura 

ANEXO VI
TERMO DE RESPONSABILIDADE
O responsável pela inscrição assume toda e qualquer responsabilidade sobre a imagem dos membros familiares ou de quem os artistas represen-
tam, caso apareçam no vídeo gravado, ficando impedida a imagem de menores sem a devida autorização dos pais ou responsável legal

Assinatura

ANEXO VII
TERMO DE CONCORDÂNCIA
O responsável pela inscrição concorda com todos os itens deste regulamento, e autoriza o uso de imagem da apresentação sua, do grupo ou da 
produção que ele representa.

Assinatura
08 de junho de 2020

FERNANDO JOSé GIULIANI
Secretário de Cultura e Turismo

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 

UniDaDe De fiscalização, licenciamento ambiental e Projetos

NOTIFICAÇÃO

Pelo presente ficam notificados os requerentes abaixo relacionados dos resultados das análises dos recursos interpostos nos referidos procedimen-
tos administrativos. 

Rayson Bias Rodrigues da Silva Fiscalização GPA 
1Doc. 005/2020

Poluição Sonora

Poluição Sonora

Henrique Angelo dos Santos

Indeferido

Fiscalização GPA 
1Doc. 001/2020

Nome/Razão Social
Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos

Assunto/Infração Protocolo Recurso Situação

Indeferido

Americana, 08 de junho de 2020

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
 

EDITAL DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/20
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.807/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de uso de softwares (cessão de uso mensal) dos Sistemas de Sa-
neamento Básico, Atendimento ao Cidadão, Coleta de Dados com impressão e entrega simultânea, Ordem de Serviços Eletrônica, Agência Virtual, 
Administração de Pessoal, Portal do Servidor, Compras e Licitação, Almoxarifado, Patrimônio, Controle interno, Portal de Transparência, Protocolo, 
Orçamento, Ouvidoria, Frota, incluindo serviços de conversão de banco de dados, implantação e treinamento, de acordo com o Anexo I do Edital. 
OBS.: Levamos ao conhecimento dos interessados que o Senhor Diretor de Unidade Executiva REVOGOU a licitação em referência pelas consi-
derações e motivos constantes dos autos.

Americana, 09 de junho de 2020

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

PORTARIA Nº 10.035, DE 8 DE JUNHO DE 2020

"Que exonera a pedido servidor concursado."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei; 
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R E S O L V E :

I - Exonerar, a pedido, conforme protocolo digital nº 7.097/2020 o servidor concursado ALESSANDRE DE CARVALHO, matrícula 15628, do cargo de 
TECNICO DE ENFERMAGEM, em 5 de junho de 2020.

II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a data 
de ocorrência dos fatos.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 8 de junho de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secretaria de Negócios Jurídicos. 

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

PORTARIA Nº 10.036, DE 9 DE JUNHO DE 2020

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração - Interino, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, na forma do 
Decreto n° 8.384, de 4 de maio de 2010 e;

Considerando a Portaria nº 8.776, de 4 de agosto de 2017;

Considerando o que consta do processo administrativo n° 35.411/2018, 

R E S O L V E :

Nomear a Comissão II, composta pelos membros, Enzo Hirose Jurgensen, José Francisco Montezelo, Anderson Werneck Eyer e Ana Paula Pereira 
Boniolo (suplente), para dirimir e apurar os fatos narrados nos autos administrativos, mediante abertura de Processo Administrativo Disciplinar.

Publique-se na forma da Lei. 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 9 de junho de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

ERRATA

        Prefeitura Municipal de Americana 
             Estado de São Paulo 

 

            SECRETARIA DE  
 ADMINISTRAÇÃO 
 

Avenida Brasil, nº 85 – Centro – Tel. (19) 3475.9030 
CEP – 13465-901 – Americana- SP – e-mail: administracao@americana.sp.gov.gov. 

 

 

  
                      ERRATA 
 
 

A Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria de Administração, torna público que, na publicação do Decreto nº 12.406 de 06 de 

março de 2020, publicado no Diário Oficial dia 10/03/2020.  

 

Onde se lê: 
 
(...)                                      

                                         02.16.06 – Unidade Executora –Fundo Municipal do Aeroporto 
 

Classificação Geral Fonte Especificação           Valor em R$ 
 

  3.3.90.30.23.691.822.103 01                                     Material de Consumo                                      1.696.78 
 

(...) 
 

                          02.16.08 – Unidade Executora –Fundo Municipal da Rodoviária 
 

Classificação Geral Fonte Especificação             Valor em R$ 
 

  3.3.90.30.15.452.862.108 01 
 

                                    Material de Consumo                           7.312,51 

(...) 
 
Leia-se: 
 
(...)  

                                       02.16.06 – Unidade Executora –Fundo Municipal do Aeroporto 
 

Classificação Geral Fonte Especificação           Valor em R$ 
 

  3.3.90.30.23.691.822.103 03                                     Material de Consumo                                      1.696.78 
 

(...) 
 

                          02.16.08 – Unidade Executora –Fundo Municipal da Rodoviária 
 

Classificação Geral Fonte Especificação             Valor em R$ 
 

  3.3.90.30.15.452.862.108         03 
 

                                    Material de Consumo                           7.312,51 

(...) 
 

Americana, 09 de junho de 2020. 
 
 
 
 
José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 

                                                                                        Secretário Municipal de Administração Interino 
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