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PORTARIA Nº 10.531, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021.

"Que designa em confiança servidores públicos municipais concursa-
dos."

Francisco Antonio Sardelli,Prefeito Municipal de Americana, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei;

  R E S O L V E :

  I - Designar em confiança, a servidora pública municipal concursada 
MICHELE CRISTINA STIVANIN, matrícula 16497, no cargo de ENCAR-
REGADO DE SERVIÇOS II, a partir de 1º de novembro de 2021.

  II - Designar em confiança, o servidor público municipal concursado 
LUIZ FERNANDO VEIGA, matrícula 908985, no cargo de ENCARRE-
GADO DE SERVIÇOS II, a partir de 1º de novembro de 2021.

  III - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a data de ocorrência dos fatos.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 18 de novembro de 2021.
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DECRETO Nº 12.842, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021.

  "Que altera o Decreto nº 12.117, de 12 de novembro de 2018, na forma 
que especifica."

Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei;

  Considerando o que consta do processo administrativo PMA n° 
7.388/2006,

  D E C R E T A :

  Art. 1º O artigo 1º do Decreto nº 12.117, de 12 de novembro de 2018, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
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LEI Nº 6.574, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 106/2021 - Poder Legislativo - Vereadora 
Juliana Soares do Nascimento. 

  "Autoriza o Poder Executivo a instituir no Calendário de Comemoração 
Oficial do Município de Americana o Dia da Família Acolhedora America-
nense na forma que especifica."

Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

  Art. 1º Fica reconhecido e autorizado à inclusão do Calendário de Co-
memorações Oficiais do Município de Americana o Dia da Família Aco-
lhedora Americanense, que deverá realizar-se no dia 31 do mês de maio 
de cada ano, data em que será comemorado o Dia da Família Acolhe-
dora Americanense, de maneira intersetorial, pelos Poderes Executivo, 
Legislativo, Judiciário bem como autarquias e afins.

  Art. 2º No dia da Família Acolhedora Americanense serão desenvol-
vidas e incentivadas ações educativas através de eventos, palestras, 
seminários, conferências e atividades culturais e de lazer, com a partici-
pação do Poder Público e Privado, instituições, autoridades religiosas e 
educacionais visando à valorização e à divulgação de informações sobre 
o serviço oferecido no Programa Família Acolhedora.

  Art. 3º Em conjunto, as respectivas secretarias e órgãos envolvidos po-
derão preparar material de esclarecimento sobre a Família Acolhedora 
no que refere a:

  I - divulgação do programa;

  II - como se tornar uma família acolhedora;

  III - diferenças entre família acolhedora, apadrinhamento afetivo e ado-
ção;

  IV - violência contra a criança e adolescente.

  Parágrafo único. Outros temas poderão ser tratados no material de 
esclarecimento, contanto que seja pertinente ao Programa Família Aco-
lhedora.

  Art. 4º No Dia Municipal da Família Acolhedora Americanense pode-
rá ser realizada uma grande ação de incentivo em todo o Município, 
com atividades educativas, artísticas, esportivas e sociais, ficando sua 
execução a cargo das instituições assistenciais, educacionais, culturais, 
esportivas e da Prefeitura Municipal de Americana.

  Art. 5º Caberá às respectivas secretarias e órgãos as demais normas e 
providências para a implantação e o cumprimento desta Lei.

  Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 22 de novembro de 2021.
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  "Art. 1º ..................................................................................................:

  I - representante do PROCON de Americana:
  - Estevão Luís Cardoso Pavan (Presidente);

  II - representante da Secretaria de Administração:
  - José Francisco Montezelo;"
  ................................................................................................................"

  Art. 2º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 12.513, de 
11 de agosto de 2020.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 18 de novembro de 2021.
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DECRETO Nº 12.845, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021.

"Outorga à empresa Comércio de Tecidos Pano Branco Ltda. - ME per-
missão de uso da área que especifica, e dá outras providências."

Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei;

  Considerando o disposto nos arts. 62, inciso VI, e 82, § 4º, da Lei Orgâ-
nica do Município de Americana;

  Considerando o disposto na Lei nº 4.299, de 4 de janeiro de 2006; 

  Considerando o que consta do protocolo digital PMA nº 16.407/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1º. Fica outorgada à empresa Comércio de Tecidos Pano Branco 
Ltda. - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.104.140/0001-40 e no Cadas-
tro de Atividades do Município sob nº 85.985, estabelecida na Avenida 
Carioba, nº 2.500, salão nº 84, Bairro Carioba, na Cidade de Americana, 
Estado de São Paulo, permissão de uso de área pública a seguir des-
crita:

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana.

  Local: Avenida Carioba - Salão 119 - Gleba 1D2 - Lote 2 - Bairro Cario-
ba - Americana/SP. 

  Cadastro: 15.0680.0023.0032.

  Descrição: "Inicia-se num ponto e segue em reta, numa distância de 
16,15m (dezesseis metros e quinze centímetros); deste deflete à direita 
e segue em reta numa distância de 36,17m (trinta e seis metros e dezes-
sete centímetros); deste deflete à direita e segue em reta numa distân-
cia de 16,15m (dezesseis metros e quinze centímetros); deste deflete à 
direita e segue em reta, numa distância de 36,17m (trinta e seis metros 
e dezessete centímetros) até encontrar o ponto inicial perfazendo uma 
área superficial de 584,14m² (quinhentos e oitenta e quatro metros qua-
drados e quatorze centímetros quadrados) sendo que existe 3 espaços 
em cobertura leve sob a responsabilidade do salão 119 com as seguin-
tes medidas, A1: Inicia-se num ponto e segue em reta, numa distância 
de 8,55m (oito metros e cinquenta e cinco centímetros); deste deflete à 
direita e segue em reta numa distância de 5,45m (cinco metros e qua-
renta e cinco centímetros); deste deflete à direita e segue em reta numa 
distância de 9,70m (nove metros e setenta centímetros); deste deflete à 
direita e segue em reta, numa distância de 1,90m (um metro e noven-
ta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta numa distância 
de 1,15m (um metro e quinze centímetros); deste deflete à esquerda 
e segue em reta, numa distância de 3,55m (três metros e cinquenta e 
cinco centímetros) até encontrar o ponto inicial perfazendo uma área 
superficial de 48,78m² (quarenta e oito metros quadrados e setenta e 
oito centímetros quadrados); A2: Inicia-se num ponto e segue em reta, 
numa distância de 2,75m (dois metros e setenta e cinco centímetros); 
deste deflete à direita e segue em reta numa distância de 3,55m (três 
metros e cinquenta e cinco centímetros); deste deflete à direita e se-
gue em reta numa distância de 1,15m (um metro e quinze centímetros); 

deste deflete à esquerda e segue em reta, numa distância de 1,90m 
(um metro e noventa centímetros); deste deflete à direita e segue em 
reta numa distância de 1,60m (um metro e sessenta centímetros); deste 
deflete à direita e segue em reta numa distância de 5,45m (cinco metros 
e quarenta e cinco centímetros) até encontrar o ponto inicial perfazen-
do uma área superficial de 12,80m² (doze metros quadrados e oitenta 
centímetros quadrados); A3: Inicia-se num ponto e segue em reta, numa 
distância de 3,63m (três metros e sessenta e três centímetros); deste 
deflete à direita e segue em reta numa distância de 5,45m (cinco metros 
e quarenta e cinco centímetros); deste deflete à direita e segue em reta 
numa distância de 3,63m (três metros e sessenta e três centímetros); 
deste deflete à direita e segue em reta, numa distância de 5,45m (cinco 
metros e quarenta e cinco centímetros) até encontrar o ponto inicial per-
fazendo uma área superficial de 19,78m² (dezenove metros quadrados 
e setenta e oito centímetros quadrados) totalizando as três áreas em 
cobertura leve sob responsabilidade do salão 119 81,36m² (oitenta e um 
metros quadrados e trinta e seis centímetros quadrados)."

  Parágrafo único. A permissão de uso de que trata este decreto é outor-
gada para a exploração, pela permissionária, da atividade de comércio 
varejista de tecidos e, comércio varejista de artigos de cama, mesa e 
banho.

  Art. 2º. Em decorrência da permissão de uso outorgada, a permissioná-
ria pagará à Prefeitura Municipal, mensalmente, na Unidade de Gestão 
Financeira ou na rede bancária, por meio de guias, carnês ou boletos, 
a critério exclusivo do Poder Público, preço público no valor total de R$-
1.988,45 (um mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco 
centavos), cujo recolhimento deverá ser efetuado até o dia 25 (vinte e 
cinco) do mês subsequente ao de referência.

  Parágrafo único. O preço público decorrente da permissão de uso de 
que trata este decreto será: 

  I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

  II - devido até a data de revogação deste diploma, ou até a data da inte-
gral desocupação do bem, caso, por qualquer motivo, esta ocorra após 
a edição do referido ato revocatório;

  Art. 3º. Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no art. 
2º deste decreto, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos 
incidentes sobres o imóvel e sobre a atividade ali desenvolvida, ficando 
a permissionária responsável, também, pelo pagamento das tarifas ou 
taxas devidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à Companhia 
Paulista de Força e Luz - CPFL - Energia, decorrentes da utilização de 
seus respectivos serviços.

  Art. 4º. Durante a vigência da presente permissão de uso, a permissio-
nária deverá observar e cumprir, sob pena de revogação, as seguintes 
condições:

  I - manter o bem público em boas condições de conservação e uso, 
executando as reformas e construções que se fizerem necessárias, sem 
que delas resulte qualquer direito à indenização ou retenção;

  II - conservar o bem público e suas adjacências em boas condições de 
limpeza e livre de lixo, detritos e entulhos;

  III - atender às exigências dos Poderes Públicos; 

  IV - não ceder, transferir, emprestar, arrendar, locar ou estabelecer par-
ceria, a qualquer título, total ou parcialmente, sobre o objeto da permis-
são de uso, sem autorização prévia e expressa do Poder Executivo; 

  V - não alterar a finalidade da permissão de uso, salvo com a prévia e 
expressa autorização do Poder Executivo concedida por meio de novo 
decreto, nem utilizar espaço que exceda a área ora permitida; 

  VI - apresentar à Municipalidade, quando exigido, os comprovantes de 
pagamento dos preços públicos decorrentes da permissão de uso e dos 
tributos incidentes sobre o imóvel ou a atividade ali desenvolvida, bem 
como das tarifas de água, esgoto e de energia elétrica;

  VII - pagar pontualmente o preço público decorrente da permissão, 
podendo, a exclusivo critério do Poder Executivo, ser tolerado atraso 
máximo de 2 (dois) meses consecutivos, caso em que a permissionária 
não poderá se valer desta tolerância por mais de uma vez a cada ano 
do calendário civil;

  VIII - manter os dados cadastrais regularmente atualizados, junto ao 
Cadastro de Atividades da Prefeitura Municipal;
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  IX - cumprir todas as demais determinações legais e regulamentares 
vigentes.

  Art. 5º. Caberá exclusivamente à permissionária suportar os danos pes-
soais ou patrimoniais originados de caso fortuito, força maior, ou decor-
rente da ação de terceiros, contra as edificações, melhoramentos e de-
mais benfeitorias a serem instaladas no imóvel objeto desta permissão. 

  Art. 6º. Toda e qualquer benfeitoria que vier a ser introduzida no bem pú-
blico objeto da permissão de uso a ele ficará incorporada, não gerando à 
permissionária qualquer direito de indenização ou retenção.

  Parágrafo único: Toda e qualquer benfeitoria a ser realizada deverá 
ser objeto de análise e manifestação do CONDEPHAN - Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana -, haja vista a 
Resolução Estadual SC 021, de 09 de maio de 2013, que "Dispõe sobre 
o tombamento do Complexo Industrial Carioba, no Município de Ameri-
cana.

  Art. 7º. Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais 
órgãos da Prefeitura Municipal, a permissionária será especialmente 
fiscalizada pela Unidade de Desenvolvimento Econômico, que deverá 
informar ao Gabinete do Prefeito, qualquer descumprimento das exigên-
cias e obrigações estabelecidas neste Decreto e na legislação aplicável 
que tiver ciência, sendo que a informação de não cumprimento ensejará 
a revogação da permissão.

  Art. 8º. A permissão de uso de que trata este decreto é outorgada a títu-
lo precário e por prazo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer 
tempo, a exclusivo critério da Administração Pública Municipal.

  Art. 9º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogado as disposições em contrário, mais especialmente o Decreto nº 
10.536, de 6 de fevereiro de 2014; o Decreto nº 11.966, de 11 de abril de 
2018 e sua respectiva alteração realizada pelo Decreto nº 12.145, de 20 
de dezembro de 2018.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 18 de novembro de 2021.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
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SARDELLI 
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DECRETO Nº 12.846, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

"Que altera o Decreto nº 12.696, de 18 de maio de 2021, na forma que 
especifica."

Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei;

  Considerando o que consta do processo administrativo PMA n° 
67.498/2018,

  D E C R E T A :

  Art. 1º O artigo 1º do Decreto n° 12.696, de 18 de maio de 2021, passa 
a vigorar com as seguintes alterações:

  "Art. 1º ..........................................................................................:

  I - ..................................................................................................:
  - ..........................................................................;

  II - ..................................................................................................:
  - Titular: .............................................................................;
  Suplente: ............................................................................;
  - Titular: .............................................................................;
  Suplente: ............................................................................;

  III - representantes da Secretaria de Negócios Jurídicos:
  - Titular: Alfredo Luiz Ondas;
  - Suplente: Estevão Luis Cardoso Pavan;

  IV - .................................................................................................:
  - Titular: .............................................................................;
  Suplente: ............................................................................;

  V - ..................................................................................................:

  - Titular: .............................................................................;
  Suplente: ............................................................................;

  VI - .................................................................................................:
  - Titular: .............................................................................;
  Suplente: ............................................................................;

  VII - ................................................................................................:
  - Titular: .............................................................................;
  Suplente: ............................................................................;

  VIII - representante da câmara setorial de dança:
  - Titular: .............................................................................;
  Suplente: André Renato Celin;

  IX - representante da câmara setorial de literatura:
  - Titular: Maria de Fátima Lucena de Oliveira Totoli;
  Suplente: Moacir Romero;

  X - ..................................................................................................:
  - Titular: .............................................................................;
  Suplente: ............................................................................;

  XI - ..................................................................................................:
  - Titular: .............................................................................;
  Suplente: ............................................................................;

  XII - ..................................................................................................:
  - Titular: .............................................................................;
  Suplente: ............................................................................;

  XIII - .................................................................................................:
  - Titular: .............................................................................;
  Suplente: ............................................................................;

  XIV - .................................................................................................:
  - Titular: .............................................................................;
  Suplente: ............................................................................;"

  Art. 2º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 19 de novembro de 2021.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
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DECRETO Nº 12.847, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

"Que revoga o Decreto nº 12.376, de 16 de dezembro de 2019."

Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei;

  Considerando o que consta do processo administrativo PMA n° 
61.626/2013,

  D E C R E T A :

  Art. 1°. Fica revogado o Decreto nº 12.376, de 16 de dezembro de 2019.

  Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 19 de novembro de 2021.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS
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RELAÇÃO DE EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA/SP

  RELAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITAMENTOS CON-
TRATUAIS e ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS nos quais figuram 
como contratante a Prefeitura Municipal de Americana, que contém o 
número do processo administrativo, o nome ou a razão social do contra-
tado, o objeto, a vigência, o valor, a dotação orçamentária
 (ou base legal da receita) e a data.

  GABINETE DO PREFEITO: Cad. 400/21, ME 9.466/21, Caixa Eco-
nômica Federal, Contrato de financiamento destinado ao apoio finan-
ceiro para o financiamento de despesas de capital, conforme plano de 
investimento - com recursos do FINISA: Programa de Financiamen-
to à Infraestrutura e ao Saneamento, 120 meses, R$ 9.000.000,00, 
02.16.03.15.452.0126.1049, 18-11-2021.
  
Eu, Evodia Martins Lopes, matrícula 14518, elaborei e conferi o presente 
edital. Eu, Fabio Beretta Rossi, Secretário Municipal de Administração, 
autorizei a publicação oficial.
 

Americana, 23 de Novembro de 2021.
 

DECRETO Nº 12.848, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

"Que revoga o Decreto nº 5.183, de 15 de janeiro de 2001, e dá outras 
providências."

Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, e;

  Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA n° 
22.562/2018,

  D E C R E T A :

  Art. 1°. Fica revogado o Decreto nº 5.183, de 15 de janeiro de 2001.

  Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroa-
gindo efeitos a 11 de novembro de 2020.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 19 de novembro de 2021.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

DECRETO Nº 12.849, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

"Que revoga o Decreto nº 5.259, de 4 de junho de 2001."

Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei;

  Considerando o que consta do processo administrativo PMA n° 
63.789/2018,

  D E C R E T A :

  Art. 1°. Fica revogada a permissão de uso de viela de passagem ou-
torgada através do Decreto nº 5.259, de 4 de junho de 2001, à Walter 
Antônio Rosa Vianna.

  Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 19 de novembro de 2021.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

  
 

DECRETO Nº 12.850, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

"Que revoga os Decretos nº 9.501, de 27 de março de 2012 e o Decreto 
nº 11.735, de 4 de julho de 2017."

Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei;

  Considerando o que consta do processo administrativo PMA n° 
57.890/2010,

  D E C R E T A :

  Art. 1°. Fica revogada a permissão de uso de área pública outorgada 
através dos Decretos nº 9.501, de 27 de março de 2012 e Decreto nº 
11.735, de 4 de julho de 2017, à Dolores Capitani.

  Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 19 de novembro de 2021.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

DECRETO Nº 12.851, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

"Que revoga o Decreto nº 11.742, de 6 de julho de 2017."

Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei;

  Considerando o que consta do processo administrativo PMA n° 
61.334/2013,

  D E C R E T A :

  Art. 1°. Fica revogada a permissão de uso de área pública outorgada 
através do Decreto nº 11.742, de 6 de julho de 2017, à Raul Martingnago.

  Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 19 de novembro de 2021.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

- TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2021. 

Processo n.º 8.209/2021.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RE-
CAPEAMENTO ASFÁLTICO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS 
RUAS SUCESSO, VIRTUDE E ENTUSIASMO, NO BAIRRO JARDIM 
BOER, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E 
EQUIPAMENTOS".

Entrega dos Envelopes: 14/Dezembro/2021, das 08h00, às 09h15 
horas.

Sessão de abertura dos Envelopes: 14/Dezembro/2021, às 09h30 
horas.

Prazo para retirada do Edital: A partir do dia 29 de Novembro de 2021 
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até o dia 13 de Dezembro de 2021, o Edital estará à disposição dos 
interessados na Unidade de Suprimentos da Prefeitura Municipal de 
Americana, no horário das 09h00 às 16h00, ou no site: www.americana.
sp.gov.br.
 
Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula n.º 14.676, conferi o pre-
sente. Eu, Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração, autorizei a 
publicação oficial. Americana, 23 de Novembro de 2021.

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES

- DISPENSA DE LICITAÇÃO 071/2020

Processo n.º 31.601/2020

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE SENSOR E LEITOR FREE STYLE LIBRE 
PARA ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS."

  A Prefeitura Municipal de Americana torna pública a aplicação de pena-
lidade à empresa C.R. VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES, conforme 
manifestação da Secretaria de Saúde, fundamentada no artigo 7º da Lei 
Federal nº 10.520/02, cláusula 7º tópico 7.1, I e II c/c 8.1 do contrato, a 
saber: 
  - Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Ameri-
cana pelo prazo de 02 anos e aplicação de multa de 10% sobre o valor 
global do pedido de compra.
  Fica reservado à empresa o direito previsto no artigo 109, I, f da Lei 
Federal nº 8.666/93, inclusive com vista a todo processado, se assim 
desejar.

  Eu, Raíssa Pedrini Camero matrícula n.º 16.246, conferi o presente. Eu, 
Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração, autorizei a publicação 
oficial. Americana, 23 de novembro de 2021.

LICITAÇÕES

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

- PREGÃO PRESENCIAL 041/2021. 

Processo n.º 2.534/2021.

OBJETO:"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DA SECRE-
TARIA DE CULTURA E TURISMO"

  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DO e ADJUDICADO o Pregão Presencial n.º 041/2021 para a seguinte 
empresa:

FAZE COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA - ME - VALOR 
GLOBAL R$ 66.417,12. 

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2021. 

 Processo nº 9.483/2021.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMEN-
TO E EMISSÃO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO (CARTÃO ALIMENTA-
ÇÃO COM CHIP), QUE POSSIBILITE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS "IN NATURA" (CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA) AOS 
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIRETA, GAMA 
E FUSAME DO MUNICÍPIO DE AMERICANA".

  Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas 
e documentos: 07de Dezembro de 2021, às 09h00, no Auditório "Villa 
Americana", no Paço Municipal, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar.
Início da sessão de disputa de preços: 07de Dezembro de 2021, às 

09h00.

  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, ou no site www.americana.sp.gov.br, a partir de 25 de Novembro 
de 2021.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/2021. 

 Processo nº 7.210/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARE-
LHOS DE AR CONDICIONADO PARA OS LABORATÓRIOS DE IN-
FORMÁTICA E ANFITEATROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PRÉDIO 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE GOVERNO"
 
 Abertura das Propostas: 08 de Dezembro de 2021, a partir das 13h30 
horas.

  Início da sessão de disputa de preços: 08 de Dezembro de 2021, a 
partir das 14h00 horas.

  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, no site www.americana.sp.gov.br, ou www.bbmnetlicitacoes.com.
br, a partir de 25 de Novembro de 2021.

  Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula 14.676, conferi o pre-
sente. Eu, Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração, autorizei a 
publicação oficial. 

Americana, 23 de Novembro de 2021.
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