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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
   

 PORTARIA Nº 9.694, DE 3 DE JUNHO DE 2019 

"Que exonera servidor público municipal - aposentadoria por tempo de 
contribuição."

Omar Najar ,  Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei,

Considerando o que consta na Lei nº 5.110, de 23 de novembro de 2010 
e suas alterações,

R E S O L V E :

I - Exonerar, conforme o protocolo nº 45.230/2019, o servidor MARCIO 
FORTUNATO GESSONI, matrícula 5294, do cargo efetivo de AGENTE 
FISCAL DE RENDAS MUNICIPAL "N", referente aposentadoria por tem-
po de contribuição.

II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 2 de junho de 2019, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 3 de junho de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

 OMAR NAJAR 
 Prefeito Municipal 

 JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES 
 Secretário Municipal de Administração - Interino 

 ALEX NIURI SILVEIRA SILVA 
 Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

   

 LEI Nº 6.309 DE 31 DE MAIO DE 2019 

 Autor do Projeto de Lei C. M. nº 33/2019 - Poder Legislativo - Vereado-
res Alfredo Luiz Ondas, Antonio Carlos Sacilotto, Geraldo Natalino Fana-
li, Gualter de Almeida Amado, Odir João Demarchi, Rafael de Andrade 
Galvão Macris, Renato Salvador Martins, Sérgio Fioravante Alvarez, 
Thiago Luis de Oliveira Brochi, Vagner Aparecido Malheiros. 

"Altera o artigo 2º da Lei nº 3.222, de 1º de outubro de 1998, que "Proíbe 
a comercialização e uso de Cerol (mistura de cola e vidro moído) no 
Município de Americana."."

Omar Najar,  Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal apro-
vou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º O artigo 2º da Lei nº 3.222, de 1º de outubro de 1998, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º Independente da apreensão do material, aos infratores da pre-
sente Lei serão aplicadas as penalidades:

I - se a infração for cometida por pessoa jurídica, o estabelecimento que 
for fl agrado comercializando, armazenando ou distribuindo linha cor-
tante será autuado, acarretando na aplicação de multa no valor de R$ 
2.000,00 (dois mil reais), reajustáveis anualmente pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da Lei nº 3.610, de 26 de 
dezembro de 2001, ou por outro indexador que vier a substituí-lo ou 
modifi cá-lo por força de lei.

II - se a infração for cometida por pessoa física, que estiver utilizando 
ou manuseando quaisquer materiais cortantes nas linhas de pipa, será 
autuada, acarretando na aplicação de multa no valor de R$ 500,00 (qui-

nhentos reais), reajustáveis anualmente pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), nos termos da Lei nº 3.610, de 2001, ou por outro 
indexador que vier a substituí-lo ou modifi cá-lo por força de lei.

§ 1º Em se tratando de pessoa jurídica ou comerciante, a reincidência 
resultará, além da multa em dobro, na cassação do alvará de funciona-
mento.

§ 2º Em se tratando de menor de 18 (dezoito) anos, serão tomadas as 
providências para identifi car o pai ou responsável pelo menor, aplicando-
-se ao mesmo a multa disposta no inciso II.

§ 3º O pagamento de multa não exime o infrator das respectivas respon-
sabilidades civil e penal, no caso de se registrarem, com o uso do cerol, 
danos a pessoa física, ao patrimônio público ou à propriedade privada"

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 31 de maio de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Ref. Prot. PMA nº 39.508/2019.

 OMAR NAJAR 
 Prefeito Municipal 

 JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES 
 Secretário Municipal de Administração - Interino 

 ALEX NIURI SILVEIRA SILVA 
 Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

   

 LEI Nº 6.313, DE 10 DE JUNHO DE 2019 

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 69/2019 - Poder Executivo - Omar Najar. 

"Dispõe sobre a criação de cargos de direção, chefi a e assessoramento, 
de provimento em comissão, na Administração Direta do Município de 
Americana e dá outras providências."

Omar Najar,  Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal apro-
vou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Ficam criados na estrutura administrativa da Administração Direta 
do Município de Americana os cargos de direção, chefi a e assessora-
mento, de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, 
constantes do Anexo I desta Lei.

§1º O cargo de Procurador Diretor será de livre provimento e exonera-
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ção, entre os membros efetivos da carreira de Procurador Municipal. 

§2º Pelo exercício da função de Diretor, o Procurador Municipal fará jus à gratificação de nível IV, conforme previsão da Lei Municipal nº 5.130, de 
20 de dezembro de 2010.

Art. 2º Aos cargos de que trata o art. 1º são conferidas as atribuições discriminadas no Anexo II desta Lei.

Art. 3º Cria-se, na estrutura da Unidade de Contencioso Cível e Trabalhista da Secretaria de Negócios Jurídicos, o Departamento de Contabilidade 
Forense.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 10 de junho de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Ref. Prot. PMA nº 40.976/2018.

LEI Nº 6.313, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
ANEXO I
QUADRO DE CARGOS CRIADOS
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LEI Nº 6.313, DE 10 DE JUNHO DE 2019. 
 
 

ANEXO I 
 
 

QUADRO DE CARGOS CRIADOS 
 

 

 
Cargo 

 

 
Lotação 

 
Jornada Semanal 

 
Remuneração 

Diretor de Unidade 55 40 horas R$ 7.500,00 
Chefe de Departamento 13 40 horas R$ 5.800,00 

Assessor de Secretário Municipal 26 40 horas R$ 4.500,00 
Assessor de Diretor de Unidade 13 40 horas R$ 2.800,00 

Assessor de Chefe de 
Departamento 

39 40 horas R$ 1.700,00 

Procurador Diretor 3 
 

40 horas 
Gratificação 

Nível IV 
(Lei nº 5.130/2010) 

 
Prefeitura Municipal de Americana, aos 10 de junho de 2019. 
 

 
Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração. 

 
 

Omar Najar 
Prefeito Municipal 

 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 
 Secretário Municipal de Administração 

Interino 
  
 

Alex Niuri Silveira Silva 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

 

LEI Nº 6.313, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
ANEXO II

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

1. 
DIRETOR DE UNIDADE
Regime: Estatutário (Lei nº 5.110/2010)
Requisito mínimo: Ensino Médio Completo
Atribuições: Hierárquica e funcionalmente subordinado ao agente político da pasta de sua lotação, o Diretor de unidade deve atuar diretamente 
na formulação, desenvolvimento, execução e medição dos resultados das políticas públicas implantadas na Unidade de sua lotação, assegurando 
que as diretrizes políticas definidas pela administração municipal sejam observadas e executadas, nos termos da Lei. Exercer poder hierárquico e 
funcional sobre os chefes dos departamentos que compõem sua unidade. Intermediar demandar, gerir e apresentar ao Agente político os resulta-
dos das ações da equipe sob sua chefia. Empregar, quando demandado por lei, sua firma em documentos públicos emanados da unidade sob seu 
comando. Assegurar o cumprimento dos direitos e deveres dos servidores municipais sob seu comando funcional e hierárquico. Atuar de forma a 
assegurar que os subordinados atendam às normas e diretrizes das políticas públicas estabelecidas pela administração municipal, empregando os 
meios legais cabíveis, bem como seu poder hierárquico, para solucionar eventuais incontinências e/ou conflitos. Dirigir e orientar a forma de atuação 
dos servidores na execução dos serviços da unidade, de forma garantir maior eficiência e atenção às determinações legais. Empregar seus conheci-
mentos e competências gerenciais no intuito de desburocratizar, agilizar e, de toda forma, melhorar, a prestação do serviço público sob seu comando, 
observadas as diretrizes políticas definidas pela gestão municipal e os limites legais de sua atuação. Exercer outras atividades e tarefas que lhe 
forem designadas pelo Alcaide e/ou pelo agente político da Pasta, vedada a execução de funções meramente burocráticas e técnicas incompatíveis 
com o exercício da função de Direção. 

2.
PROCURADOR DIRETOR
Regime: Estatutário (Lei nº 5.110/2010).
Requisito Mínimo: Provimento estável no cargo de Procurador do Município de Americana
Atribuições: Hierarquicamente subordinado ao Secretário de Negócios Jurídicos, o procurador Diretor deve atuar Diretamente na formulação, 
desenvolvimento, execução e medição das políticas públicas estabelecidas para a Secretaria de Negócios Jurídicos, bem como atuar no desenvol-
vimento das teses jurídicas desenvolvidas para representação da municipalidade em esfera forense ou administrativa. Dirigir, planejar e controlar 
todas as atividades inerentes as demandas de cunho administrativo e forense; coordenar a elaboração de pareceres, defesas e manifestações 
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técnicas nos processos administrativos e Judiciais; orientar e supervi-
sionar as respostas do ente público municipal aos demais órgãos de 
fiscalização e controle; organizar o funcionamento das diversas rotinas 
administrativas, inclusive em contato direto com as demais secretariais 
do município; participar de audiências e reuniões relacionadas aos as-
suntos administrativos ou mesmo que possuem reflexo no desempenho 
das funções dos servidores; propor medidas de simplificação e melhoria 
dos trabalhos da unidade; executar outras tarefas correlatas determina-
das pelo superior hierárquico.

3.
CHEFE DE DEPARTAMENTO
Regime: Estatutário (Lei nº 5.110/2010).
Requisito Mínimo: Ensino Médio Completo
Atribuições: Hierárquica e funcionalmente subordinado ao Diretor da 
Unidade que abriga o departamento de sua lotação, o Chefe de Departa-
mento deve comandar o funcionamento e a organização do departamen-
to, assegurando a atenção às diretrizes das políticas públicas estabele-
cidas pela administração municipal. Participar do processo de definição 
das políticas públicas inerentes ao setor comandado, juntamente com o 
Diretor da Unidade e o Agente Político, seus superiores imediatos. Exer-
cer Poder Hierárquico e funcional sobre os agentes públicos lotados no 
departamento. Demandar, gerir e apresentar ao Diretor da Unidade os 
resultados da equipe sob seu comando, propondo adaptações e alte-
rações necessárias ao melhor desenvolvimento dos serviços públicos, 
sendo sempre norteado, nesse pormenor, pelos princípios da adminis-
tração pública, pelas diretrizes políticas estabelecidas pela administra-
ção e pelos regramentos componentes do ordenamento jurídico pátrio. 
Atuar de forma a assegurar que os agentes públicos sob sua chefia aten-
dam às diretrizes das políticas públicas definidas pela gestão municipal, 
empregando meios legais cabíveis, bem como seu poder hierárquico, 
para solucionar eventuais incontinências e/ou conflitos. Orientar a equi-
pe do departamento de forma a garantir maior eficiência e atenção às 
determinações legais no curso dos trabalhos diários. Empregar seus 
conhecimentos técnicos e gerenciais, bem como outras competências 
necessárias, para desburocratizar, agilizar e, de toda forma, melhorar a 
prestação do serviço público desenvolvido pelo departamento, observa-
das as diretrizes das políticas públicas definidas pela gestão municipal 
e os limites legais de sua atuação. Exercer outras atividades e tarefas 
que lhe forem designadas pelo Alcaide, pelo agente político da pasta e/
ou pelo Diretor da Unidade, vedada a execução de funções meramen-
te burocráticas e técnicas, incompatíveis com o exercício da função de 
chefe de departamento. 

4.
ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL
Regime: Estatutário (Lei nº 5.110/2010).
Requisito Mínimo: Ensino Fundamental Completo
Atribuições: Hierárquica e funcionalmente subordinado ao Secretário 
da pasta de sua lotação, o Assessor do Secretário Municipal deveas-
sessorar o Secretário no desempenho de todas as suas funções e atri-
buições, prestando-lhe assessoria de caráter político e administrativo. 
Realizar o atendimento e orientação aos outros profissionais da pasta e 
ao público em geral. Planejar, organizar, coordenar e controlar serviços 
da pasta, atendendo às orientações e definições das políticas públicas 
estabelecidas pela gestão municipal. Atuar, juntamente com o Secretário 
da Pasta, sempre que for por ele demandado, no processo de estudo, 
criação, definição, execução e medição das políticas públicas criadas 
para desenvolvimento dos serviços da pasta. Coletar informações junto 
ao corpo técnico da pasta para orientar o agente político na consecução 
de objetivos e metas estabelecidos nas políticas públicas. Elaborar tex-
tos profissionais especializados e outros documentos oficiais demanda-
dos pelo Secretário Municipal e representá-lo, quando demandado, em 
eventos oficiais, quando não houver obrigatoriedade legal de presença 
do agente político. Executar tarefas delegadas diretamente pelo Secre-
tário, inclusive as de gestão das atividades burocráticas da secretaria, 
contanto que não 

  haja impedimento legal. Executar outras atividades que lhe sejam dele-
gadas pelo Secretário Municipal, vedada a realização rotineira de ativi-
dades de caráter burocrático e técnico, incompatíveis com o exercício da 
função de Assessor do Secretário. 

5.
ASSESSOR DE DIRETOR DE UNIDADE
Regime: Estatutário (Lei nº 5.110/2010).
Requisito Mínimo: Ensino Fundamental Completo
Atribuições: Hierárquica e funcionalmente subordinado ao Diretor da 
Unidade, o Assessor do Diretor de Unidade deveassessorar seu supe-

rior hierárquico no desempenho de todas as suas funções e atribuições, 
prestando-lhe assessoria de caráter político e administrativo. Realizar 
o atendimento e orientação aos outros profissionais da unidade e ao 
público em geral. Planejar, organizar, coordenar e controlar serviços da 
Unidade, atendendo às orientações e definições das políticas públicas 
estabelecidas pela gestão municipal. Atuar, juntamente com o Diretor da 
Unidade, sempre que for por ele demandado, no processo de estudo, 
criação, definição, execução e medição das políticas públicas criadas 
para desenvolvimento dos serviços da Unidade. Coletar informações 
junto ao corpo técnico da unidade para orientar o Diretor na consecu-
ção de objetivos e metas estabelecidos nas políticas públicas. Elaborar 
textos profissionais especializados e outros documentos oficiais deman-
dados pelo Diretor de Unidade e representá-lo, quando demandado, em 
eventos oficiais, quando não houver obrigatoriedade legal de presença 
do superior. Executar tarefas delegadas diretamente pelo Diretor de Uni-
dade, inclusive as de gestão das atividades burocráticas da secretaria, 
contanto que não haja impedimento legal. Executar outras atividades 
que lhe sejam delegadas, vedada a realização rotineira de atividades de 
caráter burocrático e técnico, incompatíveis com o exercício da função 
de Assessor do Diretor. 

6.
ASSESSOR DE CHEFE DE DEPARTAMENTO
Regime: Estatutário (Lei nº 5.110/2010).
Requisito Mínimo: Ensino Fundamental Completo
Atribuições: Hierárquica e funcionalmente subordinado ao Chefe de 
Departamento, o Assessor do Chefe de Departamento deveassessorar 
seu superior hierárquico no desempenho de todas as suas funções e 
atribuições, prestando-lhe assessoria de caráter político e administrativo. 
Realizar o atendimento e orientação aos outros profissionais do Depar-
tamento e ao público. Planejar, organizar, coordenar e controlar serviços 
do Departamento, atendendo às orientações e definições das políticas 
públicas estabelecidas pela gestão municipal. Atuar, juntamente com o 
Chefe de Departamento, sempre que for por ele demandado, no pro-
cesso de estudo, criação, definição, execução e medição das políticas 
públicas criadas para desenvolvimento dos serviços do órgão. Coletar 
informações junto ao corpo técnico do departamento para orientar seu 
superior na consecução de objetivos e metas estabelecidos nas políticas 
públicas. Elaborar textos profissionais especializados e outros documen-
tos oficiais demandados pelo Chefe de Departamento. Executar tarefas 
delegadas diretamente pelo Chefe de Departamento, contanto que não 
haja impedimento legal. Executar outras atividades que lhe sejam dele-
gadas, vedada a realização rotineira de atividades de caráter burocrático 
e técnico, incompatíveis com o exercício da função de Assessor do Che-
fe de Departamento. 

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
Secretário Municipal de Administração - Interino

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

 
LICITAÇÕES

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2019 - 318

Processo nº 39.932/2019

OBJETO: "CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DO SERVIÇO DE TERA-
PIA ABA PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL".
Contratante: "PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA".
Contratada: "EQUIPE EDUCAR CLÍNICA DE INTERVENÇÃO COM-
PORTAMENTAL EIRELI - ME - VALOR TOTAL R$ 15.360,00.
Prazo: até 180 dias
Fundamento legal: Art. 24, IV da Lei Federal n.º 8.666/93.
Ratificação: Secretário de Administração, em 07 de Junho de 2019.

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 

Processo nº 21.245/2019

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA E EX-
TERNA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A PREFEITURA 
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MUNICIPAL DE AMERICANA".
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DO e ADJUDICADO o Pregão Presencial n.º 013/2019 para a seguinte 
empresa: 
BYTEWEB COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI - EPP - VALOR - R$ 
860.492,29.

Eu, Luciane Carloni, matrícula nº 11.215, conferi o presente. Eu, José 
Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interi-
no, autorizei a publicação oficial. Americana, 10 de Junho de 2019.
 

LEI Nº 6.310, DE 5 DE JUNHO DE 2019

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 35/2019 - Poder Legislativo - Vereador 
Renato Salvador Martins. 

"Inclui no Calendário Oficial do Município de Americana a campanha 16 
Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres e dá outras 
providências."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal apro-
vou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art.1º Fica incluído no Calendário Oficial do Município de Americana a 
campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

Art. 2º A Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra 
Mulheres, a ser realizada durante o período de 20 de novembro a 5 de 
dezembro, será inclusa no Calendário Oficial do Município de Americana 
com objetivo de sensibilizar, fortalecer o ativismo e compartilhar conhe-
cimento para prevenir e eliminar a violência contra mulheres e meninas 
do Município e consistirá em ações de mobilização, palestras, debates, 
encontros, rodas de conversa, oficinas, panfletagens, eventos e semi-
nários.

  Art. 3º Os órgãos responsáveis pela gestão municipal das políticas pú-
blicas para mulheres, juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher (CMDM), ficarão encarregados pelo planejamento, coordena-
ção e realização das atividades previstas no art. 2º desta Lei, podendo 
firmar parcerias e convênios com empresas públicas, privadas e institui-
ções não governamentais.

Art.4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 5 de junho de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Ref. Prot. PMA nº 39.504/2019.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
Secretário Municipal de Administração - Interino

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

LEI Nº 6.311, DE 6 DE JUNHO DE 2019

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 49/2019 - Poder Executivo - Omar Najar. 
 
"Altera anexos da Lei nº 6.033, de 3 de julho de 2017, que "Dispõe sobre 
o Plano Plurianual do Município de Americana para o período de 2018 
a 2021."."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal apro-
vou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º O Anexo I (Planejamento Orçamentário - PPA - Fontes de Fi-
nanciamento dos Programas Governamentais) da Lei nº 6.033, de 3 de 
julho de 2017, passa a vigorar com as alterações constantes do "Ane-
xo I (Planejamento Orçamentário - PPA - Fontes de Financiamento dos 
Programas Governamentais)", que acompanha esta Lei e dela faz parte 
integrante.

Art. 2º O Anexo II (Planejamento Orçamentário - PPA - Descrição dos 
Programas Governamentais/Metas/Custos) da Lei nº 6.033, de 2017, 
passa a vigorar com as alterações constantes do "Anexo II (Planeja-
mento Orçamentário - PPA - Descrição dos Programas Governamentais/
Metas/Custos)", que acompanha esta Lei e dela faz parte integrante.

Art. 3º O Anexo III (Planejamento Orçamentário - PPA - Unidades Exe-
cutoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governa-
mental) da Lei nº 6.033, de 2017, passa a vigorar com as alterações 
constantes do "Anexo III (Planejamento Orçamentário - PPA - Unidades 
Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Gover-
namental)", que acompanha esta Lei e dela faz parte integrante.

Art. 4º O Anexo IV (Planejamento Orçamentário - PPA Estrutura de 
Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras), passa a vigorar com 
as alterações constantes do "Anexo IV (Planejamento Orçamentário - 
PPA Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras)", que 
acompanha esta Lei e dela faz parte integrante.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revo-
gadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 6 de junho de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Ref. Prot. PMA nº 32.507/2019.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
Secretário Municipal de Administração - Interino

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

CERTIFICADOS DE REGISTRO CADASTRAL VINCENDOS EM 
2019

Em atendimento à Lei Federal 8.666/1993 e ao item 6.29 do procedi-
mento interno DAE.DA.PA.0003 que disciplina o cadastro de fornece-
dores o Departamento de Água e Esgoto de Americana torna público os 
Certificados de Registro Cadastral vincendos em 2019. Informamos ain-
da que se encontra aberto o cadastro do Departamento para empresas 
ainda não cadastradas e as empresas listadas abaixo poderão solicitar, 
caso desejarem, a renovação do CRC de acordo com o procedimento 
mencionado anteriormente (informações através do e-mail cadastro@
daeamericana.com.br)
Validade/ Empresa
22/01 KGP CONSTRUTORA
22/01 GEO AGRIMENSURA E AGRONEGÓCIO
22/01 SANEPROJ AMBIENTAL
15/03 MÉTODO PROJETOS E ASSESSORIA
26/03 FALCÃO BAUER
26/03 ESFERA GESTÃO AMBIENTAL
26/03 FESTI&FESTI CONS. PLANEJAMENTO
26/03 BRAIDOTTI ENGENHARIA
03/04 OVERALL QUALITY
10/04 QUALIBIENTAL
13/04 DF TECNO CIENTÍFICO
08/05 GOLD MONTAGEM
06/08 NILTON FRANCO ENGENHARIA
20/08 SHAREWATER
01/10 CONSTRURORA J.G.
28/09 GRAMACON
01/10 VÉRTICE EDIFICAÇÕES
01/10 FM EMPREENDIMENTOS
15/10 CONAUT
16/10 SANERVERG
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17/10 PETRANOVA
29/10 ATLANTICO
01/11 MAR MERGULHO
14/11 SANEAMBIENTAL
14/11 CAT CENTRAL
20/11 SK TECNOLOGIA 

 Americana, 10 de junho de 2019 

 MARGARETH ISABEL AMARAL 
 PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRO 

SANGUE

DOE

DOE

VIDA

O BANCO DE SANGUE DO
HOSPITAL MUNICIPAL
PRECISA DE TODOS OS

TIPOS SANGUÍNEOS

Av. da Saúde, 415 - Jardim Nossa Senhora de Fátima
Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 - (19) 3468-1739
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