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Diário oficial

por conta da dotação orçamentária nº 02.11.04.3.3.90.2065.

  Art. 5º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 12 de fevereiro de 2021.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI 
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

DECRETO Nº 12.627, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.

  "Reconhece a situação de vulnerabilidade social e concede, à família 
que especifica, subsídio econômico criado pelo Programa de Locação 
Social denominado 'Bolsa Habitação', no montante de até 1 (um) salário 
mínimo mensal vigente no país, e dá outras providências."

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

  Considerando o disposto na Lei nº 5.213, de 19 de julho de 2011, que 
"Dispõe sobre a criação do Programa de Locação Social denominado 
'Bolsa Habitação', conforme especifica, e dá outras providências"; 

  Considerando o disposto no Decreto nº 12.507, de 4 de agosto de 2020;

  Considerando o relatório socioeconômico elaborado por assistente so-
cial do quadro funcional da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano;

  Considerando tudo o mais que consta do Processo Administrativo Digi-
tal PMA nº 8.278/2020,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica reconhecida, nos termos do disposto no art. 4º da Lei nº 
5.213, de 19 de julho de 2011, a situação de vulnerabilidade social da 
família constituída por Paulo Pereira de Oliveira, responsável, portador 
da cédula de identidade RG n° 63.304.322-9, inscrito no CPF/MF sob 
nº 359.713.984-15, Ana Paula Alves de Oliveira, filha do responsável, 
inscrita no CPF/MF sob nº 408.550.698-64, e Yasmin Alves de Oliveira, 
neta do responsável, Nº da Declaração de Nascido Vivo 30-66683342-9.

  Art. 2º Fica concedido à família identificada no art. 1º deste decreto, 
subsídio econômico criado pelo Programa de Locação Social denomi-
nado "Bolsa Habitação", no valor de até 1 (um) salário mínimo mensal 
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DECRETO Nº 12.626, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.

  "Reconhece a situação de vulnerabilidade social e concede, à família 
que especifica, subsídio econômico criado pelo Programa de Locação 
Social denominado 'Bolsa Habitação', no montante de até 1 (um) salário 
mínimo mensal vigente no país, e dá outras providências."

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

  Considerando o disposto na Lei nº 5.213, de 19 de julho de 2011, que 
"Dispõe sobre a criação do Programa de Locação Social denominado 
'Bolsa Habitação', conforme especifica, e dá outras providências"; 

  Considerando o disposto no Decreto nº 12.507, de 4 de agosto de 2020;

  Considerando o relatório socioeconômico elaborado por assistente so-
cial do quadro funcional da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano;

  Considerando tudo o mais que consta do Processo Administrativo Digi-
tal PMA nº 7.138/2020,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica reconhecida, nos termos do disposto no art. 4º da Lei nº 
5.213, de 19 de julho de 2011, a situação de vulnerabilidade social da 
família constituída por Jacqueline Andrade Novais, responsável, por-
tadora da cédula de identidade RG n° 14451689-60, inscrita no CPF/
MF sob nº 049.293.795-80, Sérgio Olímpio dos Santos, companheiro 
da responsável, portador da cédula de identidade RG n° 20.287.758-
9, inscrito no CPF/MF sob n° 110.155.428-24, Yasmim Andrade Novais, 
filha da responsável, inscrita no CPF/MF sob n° 491.316.688-36 e Sofia 
Andrade de Novais dos Santos, filha do casal, inscrita no CPF/MF sob 
n° 514.451.218-67.

  Art. 2º Fica concedido à família identificada no art. 1º deste decreto, 
subsídio econômico criado pelo Programa de Locação Social denomi-
nado "Bolsa Habitação", no valor de até 1 (um) salário mínimo mensal 
vigente no país, para fins de locação de imóvel residencial destinado à 
moradia dos assistidos.

  Parágrafo único. O benefício "Bolsa Habitação" será concedido pelo pe-
ríodo de até 12 (doze) meses, podendo ser renovado por igual período. 

  Art. 3º O subsídio econômico mencionado no artigo anterior será pago 
diretamente ao locador do imóvel, mediante a apresentação de contrato 
de locação em favor do responsável pela família beneficiária do Progra-
ma "Bolsa Habitação", mencionado no art. 1º deste Decreto. 

  Art. 4º As despesas com a execução do disposto neste decreto correrão 
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vigente no país, para fins de locação de imóvel residencial destinado à 
moradia dos assistidos.

  Parágrafo único. O benefício "Bolsa Habitação" será concedido pelo pe-
ríodo de até 12 (doze) meses, podendo ser renovado por igual período. 

  Art. 3º O subsídio econômico mencionado no artigo anterior será pago 
diretamente ao locador do imóvel, mediante a apresentação de contrato 
de locação em favor do responsável pela família beneficiária do Progra-
ma "Bolsa Habitação", mencionado no art. 1º deste Decreto. 

  Art. 4º As despesas com a execução do disposto neste decreto correrão 
por conta da dotação orçamentária nº 02.11.04.3.3.90.2065.

  Art. 5º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 12 de fevereiro de 2021.

          Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI 
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

DECRETO Nº 12.628, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

  "Institui Comissão de Controle de Despesas, e dá outras providências."

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

  Considerando o disposto na Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de 
maio de 2000;

  Considerando a necessidade de promoção de medidas que visem à 
contenção de despesas, a fim de ajustá-las ao fluxo financeiro da Fa-
zenda Municipal, em face das restrições impostas pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal;

  Considerando que compete ao Poder Executivo limitar os gastos públi-
cos, bem como executar um rígido controle dos mesmos, com exceção 
das despesas obrigatórias de caráter continuado, previstas em lei;

  Considerando a necessidade de reduzir gastos públicos, sem prejuí-
zo da busca constante por melhores soluções para a população, com 
o objetivo de recuperar a eficiência e a qualidade dos serviços a ela 
prestados;

  Considerando a situação instalada no País em decorrência de pande-
mia ocasionada pelo Sars-CoV-2;

  Considerando que o Município já declarou estado de calamidade pú-
blica, em decorrência dessa pandemia, conforme Decreto nº 12.416, de 
23 de março de 2020;

  Considerando o grave quadro de dificuldades que pode afetar a or-
dem econômica e financeira do Município, em razão da crise de saúde 
pública que pode ensejar a ausência de transferências voluntárias de 
recursos de outras esferas governamentais;

  Considerando o que consta do memorando digital PMA nº 931/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica instituída, por meio deste decreto, Comissão de Controle de 
Despesas, responsável:

  I - pelo exame e deliberação sobre quaisquer despesas para o erário 
municipal, excetuada a análise daquelas decorrentes de determinações 
do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas;

  II - pela promoção de medidas necessárias e suficientes para controlar 
as despesas com folha de pagamento dos servidores da Administração 
Direta ou Indireta, com a finalidade de observar os limites impostos pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

  Parágrafo único. O exame previsto no inciso I do caput deste artigo 

inclui a celebração de termos, convênios e outros acordos com o Estado, 
a União e demais órgãos da Administração Direta ou Indireta, nos quais 
se imponha contraprestação pelo Município.

  Art. 2º A Comissão de Controle de Despesas de que trata o artigo ante-
rior será composta pelos seguintes membros: 

  I - Chefe de Gabinete do Prefeito;
  II - Secretário Municipal de Administração;
  III - Secretário Municipal de Fazenda; 
  IV - Secretário Municipal de Governo;
  V - Secretário Municipal de Negócios Jurídicos; e
  VI - Secretário Municipal de Planejamento;

  Parágrafo único. As deliberações deverão conter as assinaturas de, no 
mínimo, 3 (três) membros que compõem a referida Comissão.

  Art. 3º As licitações para aquisição de bens, insumos e serviços, bem 
como as contratações diretas, por dispensa ou inexigibilidade, restrin-
gem-se às estritamente necessárias para evitar a interrupção dos servi-
ços públicos, devendo observar o disposto nas Leis Federais n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e n° 10.520, de 17 de julho de 2002.

  § 1º Os pedidos de abertura de licitação ou de contratação direta, nos 
termos estabelecidos pelo caput deste artigo, deverão ser submetidos à 
apreciação da Comissão de Controle de Despesas.

  § 2º O disposto neste artigo não se aplica às medidas efetuadas para 
cumprimento de ordens judiciais.

  Art. 4º Caberá à Comissão de Controle de Despesas autorizar o pros-
seguimento, também, dos pedidos de abertura:

  I - de licitação para alienação de bens municipais, nos termos do art. 84 
da Lei Orgânica Municipal;
  II - de chamamento público para celebração de parcerias com organiza-
ções da sociedade civil, em que seja prevista a transferência de recursos 
financeiros, nos termos da Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014.

  Art. 5º A Comissão de Controle de Despesas deverá apresentar aos de-
mais órgãos públicos municipais e entes da Administração Indireta medi-
das administrativas que visem reduzir os gastos públicos, apresentando, 
se necessário, plano de trabalho para obtenção de resultados objetivos.
  Art. 6º A prestação de serviço extraordinário e a execução de trabalho 
noturno deverão ser analisadas pela Comissão de Controle de Despe-
sas, conforme parâmetros estabelecidos em conjunto com os responsá-
veis pelos demais órgãos municipais, submetendo-se a análise à ulterior 
deliberação do Prefeito Municipal.

  Art. 7º Ficam dispensados do exame e deliberação da Comissão de 
Controle de Despesas, os recursos financeiros destinados ao atendi-
mento da saúde pública, dos serviços e/ou mercadorias, medicamentos 
ou produtos afins, estritamente relacionados às necessidades vincula-
das ao enfrentamento da situação deflagrada pela propagação da CO-
VID-19 (Coronavírus).

  Parágrafo único. Restabelecida e normalizada a situação verificada 
diante da pandemia pelo Sars-coV-2, retomam-se, de pronto, os critérios 
fixados neste Decreto, observadas as normas e parâmetros da legisla-
ção pertinente em vigor.

  Art. 8º Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente:

  I - Decreto nº 12.067, de 27 de agosto de 2018; e
  II - Decreto nº 12.415, de 23 de março de 2020.

  Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 15 de fevereiro de 2021.

          Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI 
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
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DECRETO Nº 12.629, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

  "Estabelece o contingenciamento do orçamento anual para o exercício 
de 2021."

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

  Considerando a crise sanitária instalada pela incidência da COVID-19 
que compromete a transferência de recursos federais e estaduais e com-
promete a arrecadação do Município;

  Considerando a necessidade de estabelecer metas, procedimentos e 
rotinas eficazes no combate ao desperdício, na otimização dos gastos e 
no enfrentamento de cenários fiscais adversos no âmbito da Administra-
ção Pública Municipal;

  Considerando que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação 
planejada e transparente, com prevenção de riscos e correção de des-
vios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, nos termos do 
estabelecido na Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 
2000;

  Considerando que a realização das despesas deverá condicionar-se ao 
efetivo fluxo de ingresso das receitas e à situação econômico-financeira 
global da Municipalidade;

  Considerando o que consta do processo administrativo digital PMA 
n°1.415/2021

  D E C R E T A:

  Art. 1º A execução das despesas orçamentárias no exercício de 2021 
deverá obedecer aos instrumentos de planejamento, às normas estabe-
lecidas neste Decreto, no Decreto nº 12.615, de 29 de janeiro de 2021 e 
às decisões proferidas pela Comissão de Controle de Despesas, institu-
ída pelo Decreto n°12.628, de 15 de fevereiro de 2021.

  Art. 2° Fica determinado o contingenciamento das dotações orçamen-
tárias dos recursos do tesouro municipal, conforme segue: 25% nas 
despesas de horas extras e 10% nas despesas de custeio, tais como 
adiantamentos, material de consumo, serviços, equipamentos e material 
permanente, obras, etc.

  Art. 3° A liberação dos saldos das dotações orçamentárias somente 
será autorizada mediante deliberação formal da Comissão de Controle 
de Despesas, dentro do estrito valor autorizado para a respectiva des-
pesa.

  Art. 4° O contingenciamento das dotações orçamentárias estabelecido 
neste Decreto não incidirá em:

  I - juros e encargos da dívida;
  II - amortização da dívida;
  III - sentenças judiciais;
  IV - recursos oriundos de convênios, observada a disponibilidade finan-
ceira de cada programa;
  V - recursos vinculados, observada a disponibilidade financeira;

  VI - salários e encargos sociais, exceto horas extras.

  Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 15 de fevereiro de 2021.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.    

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI 
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

DECRETO Nº 12.631, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

  "Dispõe sobre a composição da Comissão Gestora do Projeto Adote 
uma Praça, e dá outras providências."

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

  Considerando o disposto na Lei n° 3.804, de 11 de abril de 2003;

  Considerando o disposto no Decreto n° 11.343, de 5 de abril de 2016, 
com alterações introduzidas pelo Decreto n° 11.863, de 24 de novembro 
de 2017;

  Considerando o que consta do memorando digital PMA nº 815/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1º A Comissão Gestora do Projeto Adote uma Praça, instituída pelo 
Decreto n° 11.343, de 5 de abril de 2016, passa a ser composta pelos 
seguintes membros:

  I - representantes da Secretaria de Meio Ambiente:
  - Antonio Donizete de Paula;
  - Veranice Ferreira;
  - Waldemar Rodrigues Machado;

  II - representante da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos:
  - Vânia Roque Marinheiro;

  III - representante da Secretaria de Cultura e Turismo:
  - Luciano Luize.

  Art. 2º Fica revogado o Decreto n° 12.072, de 30 de agosto de 2018.

  Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 15 de fevereiro de 2021.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI 
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

PORTARIA Nº 10.302, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2021.

  "Que designa em confiança a servidora pública municipal concursada."

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 
ANELI MARQUES NEVES CONCEICAO, matrícula 12363, no cargo 
de ENCARREGADO DE SERVIÇOS IV, a partir de 8 de fevereiro de 
2021, conforme sentença judicial exarada no processo nº 0010860-
17.2020.5.15.0099 da 2ª Vara do Trabalho de Americana.

  II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogada as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 9 de fevereiro de 2021.

          Publicado na mesma data naSecretaria de Administração. 
   Ref. Processo Judicial Digital nº 035/2020.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI 
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

PORTARIA Nº 10.305, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021.

   "Que nomeia Administrador de Regional."
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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 - Nomear em comissão, SAMUEL NUNES MARTINS, para exercer o 
cargo de ADMINISTRADOR DE REGIONAL, em substituição.

  II - Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publi-
cação.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 10 de fevereiro de 2021.

          Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI 
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

PORTARIA Nº 10.310, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

  "Que altera a Portaria n° 10.295, de 3 de fevereiro 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 disposto nos arts. 4º e 7º da Lei n° 5.999, de 23 de 
dezembro de 2016;

  Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
20.052/2019,

  R E S O L V E :

  I - O item 'f ' do inciso I, da Portaria n° 10.295, de 3 de fevereiro de 2021, 
passa a vigorar com a seguinte alteração:

  "I - .....................................................;

  f) representantes do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
COMDEMA:

  - Titular: ............................................;
  - Suplente: Edison Silvio Evangelista;

  II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 15 de fevereiro de 2021.

          Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI 
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

PORTARIA Nº 10.314, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

  "Autoriza o servidor público a dirigir veículos oficiais ou que estejam à 
disposição do Município de Americana."

Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração da Prefeitura Munici-
pal de Americana, no uso de suas atribuições legais, e;

  Considerando o disposto no Decreto nº 7.449, de 30 de novembro de 
2007, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 8.437, de 17 de 
junho de 2010,

  RESOLVE:

  Art. 1º Fica o servidor público, Cristian Roberto Gobetti, matrícula nº 
10838, RG/SSP/SP nº 26478021, CPF/MF nº 16794401878, CNH nº 
01406370995, autorizado a dirigir veículos oficiais ou que estejam à 
disposição do Município de Americana, exclusivamente para atividades 
específicas de suas funções, prestadas ao Serviço Público Municipal.

  Art. 2º A autorização de que trata esta Portaria é outorgada em caráter 
temporário, obrigando-se o servidor a respeitar o disposto no artigo 2º do 
Decreto nº 7.449, de 30 de novembro de 2007.

  Art. 3º Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação e revoga as disposições em contrário, ficando expressamente 
estabelecido que a presente portaria ficará automaticamente revogada 
se e quando o servidor público tiver extinto ou rescindido o contrato de 
trabalho com a Municipalidade.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 15 de fevereiro de 2021. 

  Publicado na mesma data na Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

PORTARIA Nº 10.315, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021.

Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração, no uso de suas atri-
buições que lhe são conferidas, na forma do Decreto n° 8.384, de 4 de 
maio de 2010 e;

  Considerando a Portaria nº 8.776, de 4 de agosto de 2017;

  Considerando o que consta do processo administrativo n° 2.046/2021, 

  R E S O L V E :

  Nomear a Comissão I, composta pelos membros, Eduardo Moreira 
Mongelli, Francisco de Assis Rossi Haddad, Elisângela Mioto Reiter e 
Roberto Carlos da Rocha (suplente), para dirimir e apurar os fatos nar-
rados nos autos administrativos, mediante abertura de Processo Admi-
nistrativo Disciplinar

  Publique-se na forma da Lei. 

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 16 de fevereiro de 2021.

  Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

EDITAL DE RESCISÃO CONTRATUAL

TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2013. 
Processo n.º 62.926/2010.
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO VILA BERTINI"
  A Prefeitura Municipal de Americana torna pública a RESCISÃO UNI-
LATERAL DO CONTRATO nº 192/2013, celebrado com a empresa H 
LOPES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, nos termos dos 
artigos 78, I c/c 79, I da Lei Federal nº 8.666/93, com aplicação de multa; 
suspensão de licitar e impedimento de contratar com esta Administração 
Pública pelo prazo de 02 anos e declaração de inidoneidade para licitar 
e contratar com todos os órgãos da Administração Pública, nos termos 
do artigo 87, incisos III e IV e a devolução dos valores recebidos por 
serviços não executados. Fica reservado à empresa o direito de defesa 
previsto no artigo 87, § 2º e § 3º da Lei Federal nº 8.666/93, inclusive 
com vista de todo o processado.
  
Eu, Raíssa Pedrini Camero matrícula n.º 16.246, conferi o presente. Eu, 
Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração, autorizei a publicação 
oficial. Americana, 16 de Fevereiro de 2021.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.196/2021
OBJETO:Registro de Preços para Aquisição de Lacres para Hidrômetro 
e Caixas Padrão, conforme quantidades e especificações constantes no 
Termo de Referência - Anexo I 
Data da Realização: 02/03/2021 
Início da Sessão Pública: 9h
Local: Rua dos Estudantes, 333, Bairro Cordenonsi
Fones: (19) 3471 2904 / 2948
Email: licitacao@daeamericana.com.br
 O Edital está disponível através do site: www.daeamericana.com.br - 
link:: Editais e Licitações: Pregões.

Americana, 16 de fevereiro de 2021

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/17
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.539/2017
OBJETO: Aquisição de carvão ativado umidificado anti-dispersivo de pó 
para tratamento de água de abastecimento público, para entrega parce-
lada durante 24 (vinte e quatro) meses, conforme quantidades e especi-
ficações constantes no Termo de Referência.
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto
CONTRATADA: GUARAMEX COMERCIAL LTDA
FINALIDADE: Alteração da razão social e prorrogação do prazo de vi-
gência do contrato por mais 12 (doze) meses a partir de 04/07/2021.
ASSINATURA DO TERMO: 10/02/2021

Americana, 16 de fevereiro de 2021

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

O uso de

máscaras

caseiras impede

a disseminação

de partículas

expelidas pelo

nariz ou pela

boca, criando

uma barreira

física que pode

auxiliar na

diminuição de

casos.

USE MÁSCARA

AO SAIR DE CASA,

FEIRAS LIVRES

6h30 às 10h30 (Rua Joaquim Pupo)

6h30 às 10h30 (Rua Carlos Brassaroto)

6h30 às 10h30 (Rua Guarujá)

14h às 17h30 (Rua dos Cravos)

18:00 às 22h (Praça Lino Duzzi - Av.

Cecília Meireles)

DE AMERICANA

SÃO VITO

(Praça Interact Club - Esquina das ruas Rio Grande, Pará e Pernambuco)
WERNER PLAAS 6h30 às 17h30

ANTÔNIO ZANAGA

SEGUNDA-FEIRA

NOVA AMERICANA
CARIOBINHA

VILA CECHINO
SÃO MANOEL

6h30 às 10h30 (Rua Xavantes)

6h30 às 10h30 (Rua São Bento)

6h30 às 10h30 (Rua Bolívia)

VILA MEDON
SANTA MARIA

6h30 às 10h30 (Rua Luiz Adami)

6h30 às 10h30 (Rua Portugal)

VILA AMORIM
PRAIA AZUL

PQ. NOVO MUNDO
CIDADE JARDIM

ZANAGA
(NOTURNA)

(NOTURNA)

6h30 às 10h30 (Rua São Vito)

6h30 às 10h30 (Avenida Cecília Meireles)

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SÁBADO

DOMINGO

18h às 22h00 (Praça Fernando Costa
em frente ao Cemitério da Saudade)
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