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LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 014/2018

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2018
  
O Município de Vicentina/MS, através da Pregoeira e Equipe de 
Apoio, torna público, para conhecimento geral, que a licitação, 

modalidade Pregão Presencial nº. 07/2018, que visa a aquisição 
de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, a fim de atender 
a Secretaria Municipal de Saúde e de Administração, realizada 
no dia 27 de março de 2018, às 09:00 horas, sagrando-se ven-
cedora a empresa RODRIGUES E GALEGO LTDA ME, 
com o valor total de R$ 143.726,68 (cento e quarenta e três mil, 
setecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos).
  
Vicentina, MS, 27 de março de 2018.

GRACIELE CRISTINA PIVETTA
Pregoeira

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 014/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VICENTINA/MS, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e em es-
pecial ao constante no inciso XXII do artigo 4º, da Lei (Federal) 
nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações posteriores,
    
RESOLVE:

HOMOLOGAR a adjudicação proferida pela Pregoeira e 
Equipe de Apoio à proposta apresentada pela empresa RO-
DRIGUES E GALEGO LTDA ME, com sede na Rua Rai-
nha dos Apóstolos, nº. 1185, centro, em Vicentina, MS, inscrita 
no CNPJ sob nº. 09.392.326/0001-86, com o valor total de R$ 
143.726,68 (cento e quarenta e três mil, setecentos e vinte e seis 
reais e sessenta e oito centavos), bem assim a toda a documen-
tação do Processo Licitatório de Pregão Presencial nº. 07/2018.
    
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VICEN-

ANO -2 No 171 VICENTINA-MS, QUARTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2018



PÁGINA 2 de 4

Prefeitura Municipal de Vicentina-MS | Rua Arlinda Lopes Dias No 550 - Centro - CEP: 79.710-000
www.vicentina.ms.gov.br - Email: vicentina@vicentina.ms.gov.br

Fone: (67) 3468 1313 | (67) 3468 1156

ANO -2 No 171 VICENTINA-MS, QUARTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2018

TINA/MS, em 03 de abril de 2018.

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 031/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2018

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE VICENTINA, MS, torna público a reali-
zação de licitação abaixo, do tipo “menor preço”, nos termos da 
Lei nº. 10.520/2.002, pelo Decreto nº. 049, de 20/12/11 e subsi-
diariamente pela Lei nº. 8.666/93.

OBJETO: Aquisição de aquisição de 01 (um) veículo, tipo pas-
seio, zero quilômetro, com capacidade para 05 lugares, bicom-
bustível, 04 (quatro) portas, câmbio manual, ar condicionado, trio 
elétrico (trava, vidro, alarme), freios ABS e airbag duplo, direção 
hidráulica/elétrica, motorização mínima de 1.3, 2018/2018, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência 
Social.

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 
Dia 10 de maio de 2018, às 08:00 horas, na Rua Arlinda Lopes 
Dias, nº. 550, centro, Vicentina, MS. O edital poderá ser retirado 
na Secretaria de Administração, mediante apresentação de re-
querimento com os dados do proponente interessado, até o 2º 
(Segundo) dia útil, anterior a data de apresentação das propos-
tas, com atendimento das 07:30 às 11:30 horas, de segunda a 
sexta-feira. Informações pelo fone (67) 3468-1156.

Vicentina, MS, 25 de abril de 2018.

GRACIELE CRISTINA PIVETTA
Pregoeira

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
RESOLUÇÃO CMAS Nº 05/2018

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribui-
ções contidas nos incisos do artigo 2º da Lei Municipal Nº112, de 
30 de Abril de 1996.
Considerando a deliberação da plenária do CMAS, na data 
de 18 de Abril de 2018
Considerando o dispositivo no inciso III do art. 30 da Lei Fe-
deral nº 8742/93,
      
RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano de Ação do co financiamento do Fundo 
Estadual de Assistência Social para 2018, município de Vicenti-
na/MS, ficando a partilha da seguinte maneira:

RESOLUÇÃO

EDITAL

Unidade 
Executora

Tipificação 
dos 

Serviços
Público Valor/ 

Mês
Valor/
Ano

CRAS Benefícios 
Eventuais Famílias 1.575,00 18.900,00

Centro de 
Convivência

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 

de Vínculos

Idosos 3.675,00 44.100,00

CREAS

Serviço de 
Proteção 

Especializado 
- PAEF

Famílias 6.500,00 78.000,00

TOTAL 11.750,00 141.000,00
                               

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção. Revogando-se as disposições em contrário.

Vicentina – MS, 18 de Abril de 2018

____________________
Rosa Alves da Silva

Presidente do CMAS

EDITAL N° 01/2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE AS-
SISTENTES PARA ATUAREM NO PROGRAMA 

MAIS ALFABETIZAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE VICENTINA/MS, torna público edital para  a  seleção  e  
constituição  do banco de Assistentes de Alfabetização voluntá-
rios para o PMALFA - Programa Mais Alfabetização, 
instituído pela Portaria nº 142, de 22 de fevereiro de 2018. 

I. DO PROGRAMA
I.I. Programa Mais Alfabetização tem o objetivo de fortalecer e 
apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização, para 
fns de leitura, escrita e matemática, dos estudantes nos 1º e 2º 
anos do ensino fundamental.

I.2. São objetivos do Programa Mais Alfabetização, art. 3º:
I. Fortalecer o processo de alfabetização dos anos iniciais do 
ensino fundamental, por meio do atendimento às turmas de 1º 
ano e de 2º ano;
II. Promover a integração dos processos de alfabetização das 
unidades escolares com a política educacional da rede de en-
sino;
IIII. ntegrar as atividades ao projeto político pedagógico - PPP da 
rede e das unidades escolares;
IV. Viabilizar atendimento diferenciado às unidades escolares 
vulneráveis;
V. Estipular metas do programa entre o ministério da educação - 
MEC, os entes federados e as unidades escolares participantes 
no que se refere à alfabetização das crianças do 1º ano e do 2º 
ano do ensino fundamental, considerando o disposto na BNCC;
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VI. Assegurar o monitoramento e a avaliação periódica da execu-
ção e dos resultados do programa;
VII. Promover o acompanhamento sistemático, pelas redes de 
ensino e gestão escolar, da progressão da aprendizagem dos 
estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do 
ensino fundamental;
VIII. Estimular a cooperação entre união, estados, distrito federal 
e municípios;
IX. Fortalecer a gestão pedagógica e administrativa das redes 
estaduais, distrital e municipais de educação e de suas unidades 
escolares jurisdicionadas; e
X. Avaliar o impacto do programa na aprendizagem dos estu-
dantes, com o objetivo de gerar evidências para seu aperfeiço-
amento.

2. DA SELEÇÃO
2.I. A seleção destina-se composição de banco para Assistentes 
de Alfabetização voluntários do Programa Mais Alfabetização no 
âmbito do Município de VICENTINA/MS, cujas vagas serão dis-
tribuídas nas escolas públicas municipais, urbanas e do campo, 
conforme necessidade.
2.2. Serão considerados os Seguintes Critérios para a Seleção 
de Assistentes de Alfabetização voluntários:
Ser brasileiro;
- Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição;
- Ter, no mínimo, formação de nível médio completo;
- Possuir habilidades na atividade de apoio à docência.
2.3. O Processo Seletivo Simplificado para Assistentes de Alfa-
betização voluntários será executado pela Secretaria Municipal 
Educação de Vicentina/MS.

3. DO PERFIL
3.I. Poderão participar do processo seletivo candidatos com o 
seguinte

PERFIL:
- Professores alfabetizadores das redes com disponibilidade de 
carga horária;
- Professores das redes com disponibilidade de carga horária
- Estudantes de graduação preferencialmente em pedagogia ou 
licenciatura;
- Profissionais com curso de magistério em nível médio;
- Estudantes de cursos técnicos dos institutos federais e/ou das 
universidades públicas e/ou particulares;
- Pessoas com conhecimento comprovado na área de apoio à 
docência, preferencialmente em alfabetização.

4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES DE AL-
FABETIZAÇÃO DO PROGRAMA.
4.I. O assistente de alfabetização poderá atuar em dois tipos de 
Unidades Escolares, vulneráveis (período de 10h) ou não vulne-
raríeis (período de 5 horas).
4.2. Os atendimentos de cada assistente a escolas vulneráveis e 
não vulneráveis, em qualquer combinação, não podem – soma-
dos - ultrapassar 40 horas semanais.
4.3. Considera-se o apoio dos assistentes de alfabetização ao 
professor alfabetizador como de natureza voluntária nos termos 
da Lei Federal nº9.608/1998 – Lei do Voluntariado. 

4.4. Considera-se serviço voluntário, a atividade não remunera-
da, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científi-
cos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade.
4.5. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem 
obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim.
4.6. O voluntário será ressarcido pelas despesas que compro-
vadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias.
4.7 São atribuições do assistente de  alfabetização:
- Participar do planejamento das atividades juntamente com a 
Coordenação do Programa na escola;
- Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especifici-
dades do Programa;
- Auxiliar o professor alfabetizador nas atividades estabelecidas 
e planejadas por ele;
- Acompanhar o desempenho escolar dos alunos, inclusive efe-
tuando o controle da frequência;
- Elaborar e apresentar à coordenação, relatório dos conteúdos 
e atividades realizadas mensalmente;
- Acessar o sistema de monitoramento do Programa/CAEd di-
gital, cadastrar as atividades pedagógicas desenvolvidas, para 
que o Professor ou o Coordenador da escola analisem e validem 
posteriormente;
- Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade 
suas obrigações junto ao Programa;
- Realizar as formações indicadas pelo MEC.

5. DAS INSCRIÇÕES
5.I. Não será cobrada taxa de inscrição. 
5.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e acei-
tação tácita das normas e condições estabelecidas neste Edital, 
em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
5.3. O preenchimento da ficha de inscrição e entrega de docu-
mentos ocorrerá no dia 02 de Maio de 2018, nas dependências 
da Secretaria de Educação, situada na Rua Carlos Farinha, nº 
924, Centro, das 07: 00 às 11:00 horas. 
5.4.  No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguin-
tes documentos:
A) Fotocópias nítidas dos seguintes documentos, com a apre-
sentação dos originais para fns de conferência:
I. Carteira de Identidade (frente e verso); 
II. CPF;
III. Comprovante de residência;
IV. Comprovante de Escolaridade;
V. Documentos para a comprovação do currículo, constantes no 
item 7.3 deste edital.

5.5. As informações prestadas na ficha de inscrição do Processo 
Seletivo Simplificado são de inteira responsabilidade do candida-
to ficando a Coordenação no direito de excluí-lo, caso comprove 
inveracidades das informações.
5.6. Não serão aceitos documentos após a data citada no item 
5.3 deste edital. 
5.7. Será entregue ao candidato o comprovante de inscrição do 
Processo Seletivo Simplificado.
5.8. Serão eliminados os candidatos que não apresentarem a 
documentação exigida.

6. DA VAGAS
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6.1 Serão disponibilizadas vagas para Assistentes de Alfabeti-
zação do Programa Mais Alfabetização no âmbito municipal, de 
acordo com a necessidade, na implantação do Programa nas 
Escolas Municipais.

7. DA SELEÇÃO
7.1. A Secretaria Municipal de Educação fará a seleção dos As-
sistentes de Alfabetização Voluntários do Programa Mais Alfabe-
tização juntamente com direção da unidade escolar e a Coorde-
nação dos Programas Educacionais do Município de Vicentina/
MS.
7.2. A seleção se dará através da análise de Currículo comprova-
da e entrevista situacional ou comportamental. 
7.3. A comprovação do currículo se dará por meio da apresenta-
ção dos documentos estipulados no quadro a seguir, que ates-
tam a titularidade do candidato e pontuarão da seguinte forma:

Experiência a ser 
comprovada Pontuação

Pedagogo e/ou Licenciado (apenas 
01 certificado) 03 pontos 

Experiência comprovada em 
alfabetização no 1º e/ou 2º ano do 
Ensino Fundamental

0 2  pontos 
cada ano

Experiência comprovada 
em outras Etapas do Ensino 
Fundamental

01 ponto 
cada ano

 Acadêmico de pedagogia ou curso 
de licenciatura 01 ponto

Pontuação máxima 07 pontos

7.4. A pontuação máxima do canditado não poderá ultrapasar 
07 pontos. 
7.5. O candidato será eliminado caso não atenda as exigências 
deste Edital.
7.6 Se ocorrer empate na nota fnal terá preferência, sucessiva-
mente, o candidato que:
A) Residir no bairro mais próximo da unidade escolar.
B) Caso permaneça o empate, tenha a maior idade.
7.7. Todos os candidatos habilitados serão considerados apro-
vados constituindo assim o banco de Assistentes de Alfabetiza-
ção do Programa Mais Alfabetização da Secretaria Municipal de 
Educação.
7.8. A lotação acontecerá conforme ordem de classificação e 
disponibilidade do candidato, bem como a necessidade das uni-
dades escolares.
7.9. A classificação final será divulgada no Diário Oficial da Pre-
feitura Municipal de Vicentina/MS, por ondem de classificação, 
em data a ser definida.

8. DA LOTAÇÃO
8.1. A lotação obedecerá ordem da classificação final dos candi-
datos aprovados na seleção e o atendimento dos critérios esta-
belecidos no item 2.2. deste  Edital.
8.2. Os  candidatos  classificados,  preenchidos  os  requisi-

tos  constantes  no item 2.2. deste Edital, assinarão o Termo 
de Compromisso para prestarão as atividades de Assistentes de 
Alfabetização, pelo prazo de 6 (seis) meses, período este que 
poderá ser alterado de acordo com normas e diretrizes (a serem) 
estabelecidas pelo FNDE/MEC.
8.3. Em caso de desistência será convocado para lotação, o pró-
ximo candidato da classificação final.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. O Assistente de Alfabetização receberá, a título de ressarci-
mento, o valor instituído pela Portaria nº 142, de 22 de fevereiro 
de 2018, para o Programa Mais Alfabetização em 2018.
9.2. O Assistente de Alfabetização selecionado para desenvolver 
as atividades de apoio ao professor alfabetizador, terá carga ho-
rária diária mínima de 60 (sessenta) minutos por turma.
9.3. A quantidade de turmas de cada assistente de alfabetização 
dependerá do tipo de unidade escolar (vulnerável ou não vulne-
rável), do planejamento da escola para a atuação do Assistente 
de Alfabetização e da disponibilidade de tempo do assistente.
9.4. Os candidatos selecionados deverão participar de uma for-
mação inicial para desempenho de suas atribuições, em local e 
data a ser definido posteriormente, ocasião em que procederão 
à assinatura do Termo de Adesão e   Compromisso.
9.5 O Assistente de Alfabetização poderá ser desligado a qual-
quer tempo, no caso de: não estar correspondendo às finalida-
des e objetivos do Programa; prática de atos de indisciplina, 
maus tratos desabonadores de conduta pessoal e profissional.
9.6. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela secre-
taria de educação Municipal de Vicenrina/MS.

Vicentina/MS, 25 de abril de 2018.

Fernando de Oliveira
Secretário Municipal de Educação
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