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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE RESCISÃO CONTRATUAL 
TOMADA PREÇOS Nº 002/2018

Processo nº 55.712/2017

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RE-
FORMA DA EMEI INDAIÁ".
A Prefeitura Municipal de Americana torna pública a rescisão contratual 
unilateral, com a empresa CONTISA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
EIRELI EPP, conforme manifestação da Secretaria de Negócios Jurídi-
cos e aprovação do Sr. Prefeito Municipal, fundamentada nos termos do 
artigo 78, II e III c/c 79, I da Lei Federal nº 8.666/93, com aplicação de 
multa contratual no valor de R$ 30.433,17 e aplicação das penalidades 
de impedimento de licitar e contratar com o Município de Americana pelo 
prazo de 02 anos e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar 
com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, incisos III e IV da 
Lei Federal nº 8.666.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018
Processo nº 33.434/2017

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RE-
FORMA DA EMEI SABIÁ".
A Prefeitura Municipal de Americana torna pública a rescisão contratual 
unilateral, com a empresa CONTISA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
EIRELI EPP, conforme manifestação da Secretaria de Negócios Jurídi-
cos e aprovação do Sr. Prefeito Municipal, fundamentada nos termos do 
artigo 78, II e III c/c 79, I da Lei Federal nº 8.666/93, com aplicação de 
multa contratual no valor de R$ 25.848,71 e aplicação das penalidades 
de impedimento de licitar e contratar com o Município de Americana pelo 
prazo de 02 anos e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar 
com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, incisos III e IV da 
Lei Federal nº 8.666.

Eu, Joselaine Ap. Pereira Pantarotto, matrícula 14.769, conferi o presen-
te. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Adminis-
tração Interino, autorizei a publicação oficial. Americana, 08 de Janeiro 
de 2019.
 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/17
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.205/17

OBJETO: Prestação de serviços técnicos de automação, telemetria e te-
lecomando do DAE, com fornecimento de mão de obra para manutenção 
preventiva, corretiva e emergencial, inclusive com suporte de engenha-
ria para soluções e novos recursos, conforme especificações constantes 
no Termo de Referência.
CONTRATO: 39/17
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto 
CONTRATADA: Vector Serviços Ltda.
FINALIDADE: Reajuste de 4,0459% do valor do contrato pelo índice do 
IPCA.
ASSINATURA DO TERMO: 04/01/2019.

Americana, 08 de janeiro de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração

 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/18
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.196/2018

OBJETO: Contratação de empresa com equipe especializada para 
aplicação de Trabalho Técnico Social - TTS, nas regiões beneficia-
das com a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Bal-
sa Gruta, no município de Americana-SP, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência.
Levamos ao conhecimento dos interessados que conforme elementos 
constantes nos autos, o Sr. Diretor Geral homologou o julgamento e ad-
judicou o objeto da licitação à empresa SANEAMBIENTAL ENGENHA-
RIA LTDA - ME, no valor de R$ 202.276,53. 

Americana, 08 de janeiro de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração

 

PORTARIA Nº 949, DE 07 DE JANEIRO DE 2019

"Regulamenta o recadastramento de dados de todos os servidores 
públicos em atividade, aposentados ou afastados por qualquer motivo, 

no âmbito do Departamento de Água e Esgoto de Americana".

MARCOS EDUARDO MORELLI, Diretor Administrativo do Departamen-
to de Água e Esgoto, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a necessidade de atualização periódica das informações 
cadastrais de servidores e empregados públicos;

Considerando o que consta no procedimento administrativo nº 017077, 
de 31 de outubro de 2018;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Recadastramento de Dados de 
todos os servidores e empregados públicos em atividade, aposentados 
ou afastados por qualquer motivo, no âmbito do Departamento de Água 
e Esgoto de Americana.

Art. 2º - O recadastramento será presencial e terá caráter obrigatório e 
será realizado pelo servidor ou empregado público por ocasião de seu 
aniversário, independentemente da função ou cargo ocupado.

§1º. O disposto no "caput" deste artigo aplica-se também aos servidores 
ou empregados públicos aposentados, afastados ou licenciados.

§2º Somente serão aceitos os recadastramentos mediante procuração 
na hipótese de impossibilidade de comparecimento do servidor ou em-
pregado público por motivo de afastamento médico, e desde que apre-
sentado atestado emitido em período não inferior a 30 (trinta) dias.
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Art. 3º - Por ocasião do recadastramento, a Seção de Recursos Huma-
nos deverá anotar em formulário próprio todos dados pessoais e profis-
sionais do servidor ou empregado público, instruindo expediente com as 
seguintes informações e documentos:

I - Dados pessoais e endereço atualizado;

II - Cargo ou emprego público, identificação da lotação e local onde tra-
balha;

III - Data de admissão;

IV - E-mails e telefones para contato;

§1º A Seção de Recursos Humanos deverá anexar ao formulário os se-
guintes documentos a serem fornecidos pelos servidores empregados 
públicos:

I - Documento de identificação válido;

II - Comprovante de endereço;

III - Certidão de antecedentes criminais;

IV - Certidão de regularidade eleitoral;

V - Certidão de regularidade militar, se o caso.

§2º Não serão aceitos documentos de identificação sem fotografia.

Art. 4º - Compete ao órgão recadastrador:

I - Zelar pelo cumprimento das normas estipuladas nesta Portaria, espe-
cificamente nos que se refere ao ato de recadastramento;

II - Verificar a documentação apresentada, arquivando-a em prontuário 
físico ou digital, conforme o caso;

III - Exigir a comprovação documental se constatadas divergências entre 
as informações prestadas pelo servidor ou empregado público e aquelas 
atualmente existente nos cadastros da Autarquia;

§1º Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, formulários rasurados.

Art. 5º - Caberá a Seção de Recursos Humanos do Departamento de 
Água e Esgoto de Americana, o controle e gestão de todo o processo de 
recadastramento, bem como dirimir dúvidas e analisar casos omissos.

Parágrafo Único - Caberá à Divisão de Administração e/ou Seção de 
Recursos Humanos da Autarquia, a edição de normas complementares 
às previstas nesta Portaria, sempre que necessário.

Art. 6º - O recadastrando responderá civil, penal e administrativamente 
pelas informações falsas ou incorretas que prestar no ato de recadas-
tramento.

Art. 7º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Americana, 08 de janeiro de 2019

MARCOS EDUARDO MORELLI
Diretor Administrativo  
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