
Terça-feira, 17 de março de 2020

Diário oficial 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Edição nº 371

Terça-feira, 17 de março de 2020Americana, terça-feira, 17 de março de 2020Americana, terça-feira, 17 de março de 2020

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
  

LICITAÇÕES

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 003/2020 

 Processo nº 3.422/2020

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRADIL EXISTENTE NA AVENI-
DA BRASIL, NO MUNICÍPIO DE AMERICANA/SP". 
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DO e ADJUDICADO o Convite nº 003/2020 para a seguinte empresa:
"PEX INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI" - VALOR R$ 
276.368,64. 

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, 16 de Março de 2020.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
  

SEPLAN 
Edital de Ciência de Certidão

Eu, José Francisco Montezelo, servidor publico municipal, matricula nº 
6.608, certifico e dou fé que as 09:15 horas do dia onze do mês de março 
do ano de 2020, reuniram-se nas dependências do antigo Gabinete do 
Prefeito Municipal, sito a Avenida Brasil, nº 85, 2º Piso, os membros do 
Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público- Privadas, 
nomeados pelo Decreto nº 12.324 de 10 de setembro de 2019, para 
analise do processo administrativo sob nº 80.442/2019 e que, por unani-
midade, deliberou-se pelo não acolhimento da proposta de Manifestação 
de Interesse Privado (MIP) apresentada pela empresa Light & Techono-
logy Serviços e Empreendimentos S.A., face a ausência de interesse 
publico. Dar ciência a parte interessada.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente.
Americana, 11 de março de 2020.

Americana, 16 de março de 2020

ANGELO SÉRGIO MARTON
Secretário de Planejamento - SEPLAN

 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 COMUNICADO - DAE

Conforme Lei Municipal nº 6.127, de 5 janeiro de 2018, que "Auto-
riza o Poder Executivo a outorgar, mediante permissão onerosa, o 
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uso de reservatórios elevados de água, para instalação de antenas e 
equipamentos assemelhados de transmissão de sinais, nas condições 
que especifica, devendo-se observar os critérios estabelecidos na Lei 

Municipal nº 6.060, de 7 de agosto de 2017, para os casos em que 
se tratar de torres de transmissão de telecomunicação para telefonia 
celular", informamos abaixo, as orientações às empresas detentoras 
de antenas, repetidores de sinais e demais equipamento deteminadas 

pela Comissão de Antenas do Departamento de Água e Esgoto de 
Americana:

Dado o prazo expirado, das tratativas em referência à regularização das 
instalações das antenas, conforme documento devidamente publicado 
em Diário Oficial do Município de Americana, fica determinado à Seção 
de Manutenção e Eletromecânica, do Departamento de Tratamento de 
Água, o desligamento de todos os itens acima mencionados, das em-
presas que não se manifestaram e/ou regularizaram as suas devidas 
instalações.
O período de desligamento será entre os dias 17/03/2020 à 31/03/2020, 
conforme disponibilidade da Seção, sendo que, o procedimento será 
acompanhado sempre, por um membro da Comissão de Antenas do De-
partamento de Água e Esgoto de Americana. 

Americana, 16 de março de 2020

RENATA BONON 

MEMBRO DA COMISSÃO DAS ANTENAS - DAE 

Doe parte do seu Imposto de Renda para 

o Fundo Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (FMDCA).

FAÇA SEU LEÃO PROTEGER 
NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE

Fazendo a doação até o dia 30 de dezembro, é permitido

abater 6% do imposto devido. Para fazer a destinação

do recurso, basta acessar a página do CMDCA no site

www.americana.sp.gov.br, efetuar seu cadastramento

e emitir o boleto que pode ser pago, na rede bancária.

Informações: 3471-8700
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