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Diário oficial

Terça-feira, Americana, terça-feira, Americana, terça-feira, 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

 

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL - COMSEA

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMSEA - DIA 
08/12/2022

  O Presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nu-
tricional - COMSEA, no uso de suas atribuições, convoca os(as) 
Conselheiros(as)para a reunião ordinária pública que houve a neces-
sidade de ser remarcada e será realizada no dia 08 de dezembro de 
2022, às 08h30min,presencialmente, na sede do SOMA, localizado 
na praça dos expedicionários, 29. Vila Medon. cuja Pauta segue: 

I. Registro dos conselheiros presentes e justificativas das ausências;

II. Expediente;
A. Leitura e discussão da ata da sessão anterior;
B. Comunicação do Presidente e dos Conselheiros.

III. Ordem do dia;

A. Nota do colegiado: CPCE sobre o SISAN
B. Notícia: projeto social da Aenda
C. Aprovação Calendário 2023
D. Faltas dos conselheiros.
E. Confirmação da próxima apresentação na reunião ordinária - COM-
DEMA.
F. Confraternização 

IV. Encerramento.

Americana, 02 de dezembro de 2022

EDNEI GOMES DE CAIRES 
Presidente 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

LEI Nº 6.701, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 137/2022 - Poder Executivo - Francisco 
Antonio Sardelli. 

  "Altera a Lei nº 6.620, de 31 de março de 2022, que "Cria o Projeto 
Ruas Vivas que dispõe sobre ampliação da área de atendimento de ba-
res, restaurantes e/ou similares, como forma de favorecer o comércio, 
mediante a autorização para a colocação temporária de mesas e ca-
deiras em extensões a serem implantadas em vias públicas e dá outras 
providências."."

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 A Lei nº 6.620, de 31 de março de 2022, passa a vigorar acresci-
da dos artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3º-E, 3º-F, 3º-G, 3º-H, 3º-I, 3º-J, 3º-K 
e 3º-L, com a seguinte redação:

  "Art. 3º-A Pela utilização do espaço público para colocação temporária 
de mesas e cadeiras, bem como para instalação do parklet, o permissio-
nário pagará o valor que será estabelecido pela Comissão de Avaliação 
de Imóveis e de Preços Públicos, correspondente a 0,5% (cinco décimos 
por cento) do valor atribuído à área superficial utilizada, tendo por base 
o valor do metro quadrado estipulado na Planta de Valor Real do Muni-
cípio, atualizado anualmente de acordo com os índices utilizados pela 
referida Comissão.

  Art. 3º-B Considera-se infração a desobediência ou a inobservância das 
disposições desta Lei, devidamente apurada e registrada em processo 
administrativo regular, ficando seus autores sujeitos às penalidades es-
tabelecidas, em especial as infrações de:

  I - utilização das vias de circulação pública para a ampliação da área 
de atendimento de bares, restaurantes e similares, sem possuir a devida 
permissão de uso; 

  II - utilização das vias de circulação pública para a ampliação da área 
de atendimento de bares, restaurantes e similares, em desacordo com o 
disposto no decreto de permissão de uso.

  Art. 3º-C É considerado infrator e responde pela infração aquele que 
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por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela 
se beneficiar.

  Art. 3º-D Para fazer cumprir as disposições desta Lei, a Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento Econômico deverá designar a autoridade 
competente, que terá livre ingresso em todos os locais, a qualquer dia e 
hora, durante o exercício de suas funções. 

  Art. 3º-E As infrações serão punidas, isolada ou cumulativamente, com 
as seguintes penalidades:

  I - advertência;

  II - multa;

  III - interdição da atividade ou do local;

  IV - suspensão da licença de funcionamento (CLI);

  V - cassação da licença de funcionamento (CLI);

  VI - embargo dos serviços e obras;

  VII - lacração.

  § 1º Constatada a infração, será lavrada notificação de advertência 
ao infrator, pela autoridade competente, observando-se os preceitos for-
mais e provendo-o de prazo necessário para correção da irregularidade.

  § 2º A pena de multa será aplicada observando-se os preceitos formais 
e quando não atendida a notificação de advertência, consistindo no pa-
gamento das seguintes quantias:

  I - por falta de sinalização ou sinalização em desacordo com o estabe-
lecido nesta Lei: o valor correspondente a 10 (dez) UFESPs (Unidades 
Fiscais do Estado de São Paulo);

  II - por impedimento de uso de vagas de estacionamento de veícu-
los, sem a devida autorização para a ampliação da área de atendimento 
de bares, restaurantes e similares: o valor correspondente a 10 (dez) 
UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo);

  III - por falta de permissão de uso ou utilização das vias de circulação 
públicas em desacordo com o estabelecido nesta Lei, para a ampliação 
da área de atendimento de bares, restaurantes e similares:

  a) de até 20m² (vinte metros quadrados): o valor correspondente a 20 
(vinte) UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo);

  b) de mais de 20m² (vinte metros quadrados): o valor correspondente 
a 40 (quarenta) UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo);

  IV - por qualquer outro tipo de infração ao estabelecido nesta Lei: o 
valor correspondente a 20 (vinte) UFESPs (Unidades Fiscais do Estado 
de São Paulo).

  § 3º Nos casos de reincidência, as multas previstas no parágrafo ante-
rior serão aplicadas em dobro.

  § 4º Lavrada a multa, poderá a autoridade responsável promover a 
interdição da atividade ou do local, conforme o caso, obedecendo aos 
preceitos formais, concedendo-se novo prazo para que seja sanada a 
irregularidade.

  § 5º Decorrido o prazo concedido por ocasião da interdição da ativida-
de ou do local sem que tenha sido sanada a irregularidade, promover-
-se-á a suspensão da licença de funcionamento (CLI), obedecendo aos 
preceitos formais, concedendo-se novo prazo para que seja sanada a 
irregularidade.

  § 6º Decorrido o prazo concedido por ocasião da suspensão da licença 
de funcionamento (CLI) sem que tenha sido sanada a irregularidade, 
promover-se-á a cassação da licença de funcionamento (CLI) e a lacra-
ção, obedecendo-se aos preceitos formais.

  § 7º Contra a aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Lei, po-
derá o interessado interpor, no prazo de 10 (dez) dias, recurso que será 
julgado em primeira instância, pela autoridade imediatamente superior 
ao agente fiscalizador responsável pela imposição e, em segunda ins-
tância, pelo Prefeito Municipal, se assim for requerido pelo interessado, 
em até 10 (dez) dias contados da decisão que mantiver a penalidade 
aplicada.

  Art. 3º-F A aplicação das penalidades constantes desta Lei não isenta o 
infrator daquelas que lhe forem aplicáveis por força da legislação federal 
e estadual, nem da obrigação de reparar os danos resultantes da situa-
ção, na forma da lei civil.

  Art. 3º-G A advertência será aplicada aos profissionais responsáveis, 
nos seguintes casos:

  I - quando ocorrer a modificação do projeto, sem a prévia autorização 
do órgão competente;

  II - quando iniciar ou executar a instalação sem a necessária permissão.

  Parágrafo único. A penalidade de advertência será aplicável, também, 
contra as empresas ou proprietários que infringirem as prescrições deste 
artigo. 

  Art. 3º-H As multas aplicáveis ao profissional ou empresa responsável 
por projeto, corresponderá ao valor de 100 (cem) UFESPs (Unidades 
Fiscais do Estado de São Paulo), quando a infração se constituir em 
adulteração do projeto aprovado.

  Art. 3º-I As multas aplicáveis, simultaneamente, a profissionais, empre-
sas, responsáveis e proprietários, serão as seguintes:

  I - valor correspondente a 1 (uma) UFESP (Unidade Fiscal do Estado de 
São Paulo) por m² (metro quadrado), sendo no mínimo de 50 (cinquenta) 
UFESPs (Unidade Fiscais do Estado de São Paulo), pela execução de 
serviços ou obras para a instalação sem a devida permissão ou em de-
sacordo com o projeto (layout) aprovado; 

  II - valor correspondente a 100 (cem) UFESPs (Unidades Fiscais do 
Estado de São Paulo), pelo não cumprimento de intimação recebida.

  Art. 3º-J No caso de reincidência, as multas serão aplicadas em dobro.

  Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se reincidência a 
repetição de infração a um mesmo dispositivo pelo mesmo infrator, de-
pois de decorrido o prazo legal para apresentação de defesa ou recurso 
administrativo, relativamente à decisão de procedência da infração an-
terior.

  Art. 3º-K A aplicação da multa não desobriga o infrator do cumprimento 
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da exigência a que estiver sujeito.

  Parágrafo único. Os recursos provenientes das multas estipuladas nes-
ta Lei serão destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Eco-
nômico."

  Art. 3º-L O embargo de obra ou serviço para a instalação será aplicado:

  I - quando estiverem sendo executados serviços ou obras referentes a 
instalação, sem o respectivo decreto de permissão;

  II - quando estiverem sendo executados serviços ou obras referentes 
à instalação em desacordo com o projeto aprovado e não for atendida a 
intimação da Prefeitura, referente ao cumprimento de dispositivos desta 
Lei.

  § 1º Além da notificação de embargo pelos órgãos competentes da 
Prefeitura, poderão ser publicados editais ou comunicados para conhe-
cimento de terceiros.

  § 2º Os serviços ou obras que forem embargados deverão ser imedia-
tamente paralisados, admitindo-se apenas a execução de serviços que 
garantam a segurança durante o período de paralisação.

  § 3º Para assegurar a paralisação dos serviços ou obras embargadas, a 
Prefeitura poderá, se for o caso, requisitar força policial, observando-se 
os requisitos legais.

  § 4º O embargo somente será levantado depois de sanadas às irregu-
laridades que o motivaram e mediante requerimento do interessado, di-
rigido ao Prefeito Municipal, devidamente acompanhado dos respectivos 
comprovantes do pagamento das multas devidas, ou após o deferimento 
do recurso eventualmente interposto.

  § 5º O levantamento do embargo somente será possível após a cor-
reção ou eliminação do que tiver sido executado em desacordo com os 
dispositivos desta Lei.

  § 6º Os serviços ou obras embargados deverão ter sua regularização 
iniciada dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da la-
vratura do auto, ou, no caso de interposição de recurso, após a decisão 
do mesmo, sob pena de serem executados pela própria Prefeitura, a 
expensas do infrator.

  § 7º As despesas efetuadas pela Prefeitura na forma do previsto § 6º 
serão cobradas do infrator com um acréscimo de 20% (vinte por cento), 
a título de taxa de administração."

  Art. 2º Fica revogada a Lei nº 5.962, de 21 de setembro de 2016.

  Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

  Prefeitura Municipal de Americana, ao 1º de dezembro de 2022.

    Ref. Prot. Digital PMA nº 119.411/2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

LEI Nº 6.702, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 126/2022 - Poder Executivo - Francisco 
Antonio Sardelli. 

  "Autoriza o Poder Executivo a ceder, mediante contrato de conces-
são de uso, o bem público que especifica, ao Serviço de Orientação 
Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA, e dá outras 
providências."

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 o Poder Executivo autorizado a ceder mediante contra-
to de concessão de uso, à Serviço de Orientação Multidisciplinar para 
Adolescentes de Americana - SOMA, pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins econômicos, inscrita no C.N.P.J. sob nº 44.682.979/0001-09, 
concessão de uso da área pública com a seguinte descrição:

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana
  Local: Avenida Comendador Tomaz Fortunato, s/nº - Recanto Jatobá - 
Americana - SP
  Cadastro: 33.0019.0625.0000

  Descrição: "Inicia-se no ponto 1 localizado no alinhamento da Avenida 
Comendador Thomaz Fortunato onde faz divisa com lote 1 da quadra 
L do Loteamento Recanto Jatobá e segue em reta pelo referido alinha-
mento numa distância de 33,60 m (trinta e três metros e sessenta cen-
tímetros) até o ponto 2; deste deflete à esquerda e segue em curva à 
direita divisando com lote 2-A da quadra K do Loteamento Recanto Jato-
bá numa distância de 18,50 m (dezoito metros e cinquenta centímetros) 
até o ponto 3; deste segue em reta divisando com lote 2-A da quadra K 
do Loteamento Recanto Jatobá numa distância de 36,50 m (trinta e seis 
metros e cinquenta centímetros) até o ponto 4; deste deflete à esquer-
da e segue em reta divisando com lote 2 da quadra B do Loteamento 
Recanto Vista Alegre numa distância de 16,56 m (dezesseis metros e 
cinquenta e seis centímetros) até o ponto 5; deste deflete à esquerda e 
segue em reta divisando com lote 1 da quadra L do Loteamento Recanto 
Jatobá numa distância de 32,00 m (trinta e dois metros) até o ponto 6; 
deste segue em curva à direita divisando com lote 1 da quadra L do Lo-
teamento Recanto Jatobá numa distância de 13,00 m (treze metros) até 
o ponto 1 inicial, perfazendo uma área superficial de 548,59 m² (quinhen-
tos e quarenta e oito metros quadrados e cinquenta e nove centímetros 
quadrados)."

  Art. 2º A concessão de uso será outorgada a título gratuito, pelo prazo 
de 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogada, a critério do Poder Executi-
vo, por igual período.

  Art. 3º O bem objeto da concessão destina-se exclusivamente ao de-
senvolvimento, pela concessionária, de atividades de cunho educacio-
nal, assistencial e cultural previstas em seu estatuto social.

  Parágrafo único. Fica dispensada a realização de procedimento licita-
tório, com fundamento no disposto no § 2º do artigo 82 da Lei Orgânica 
do Município.

  Art. 4º Findo o prazo estabelecido no artigo 2º, e não tendo sido pror-
rogada a concessão, deverá a concessionária entregar o imóvel ao Mu-
nicípio com todas as benfeitorias ali realizadas, sem qualquer direito de 
retenção e indenização, e independentemente de qualquer procedimen-
to judicial ou extrajudicial.

  Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a expedir as instruções neces-
sárias a fiel execução da presente Lei.

  Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revo-
gadas as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, ao 1º de dezembro de 2022.

   Ref. Prot. Digital PMA nº 119.415/2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS
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PORTARIA Nº 10.878, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022.

"Que exonera servidor público municipal comissionado."

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 - Exonerar, por motivo de falecimento, conforme o memorando digital 
nº 14.671/2022, o servidor público municipal comissionado, MARCOS 
DANIEL DE ARAUJO, matrícula 916863, na função de ASSESSOR DE 
GABINETE DO SECRETÁRIO, em 29 de novembro de 2022.

  II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 
partir de 29 de novembro de 2022.

  Prefeitura Municipal de Americana, ao 1º de dezembro de 2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

DECRETO Nº 13.144, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022.

"Regulamenta a concessão de cesta de Natal, na forma que específica."

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

  Considerando o disposto no art. 62, inciso V, da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Americana;

  Considerando o disposto na Lei n° 6.698, de 25 de novembro de 2022, 
e;

  Considerando o que consta do processo administrativo digital PMA n° 
8.291/2022,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica estabelecido, para o exercício de 2022, o valor de R$200,00 
(duzentos reais), relativo à cesta de Natal prevista no art. 1º, da Lei 
6.698, de 25 de novembro de 2022, cujo benefício será concedido me-
diante crédito do valor correspondente no cartão alimentação de cada 
beneficiário.

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

  Prefeitura Municipal de Americana, ao 1º de dezembro de 2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

DECRETO Nº 13.145, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2022.

"Convoca a 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-

lescente, na forma 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 que determina o inciso V do artigo 62 da Lei Orgânica 

do Município;

  Considerando as deliberações adotadas pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, em reunião realizada no dia 29 de 

novembro de 2022;

  Considerando que é competência do CMDCA convocar a Conferência 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o objetivo de 

avaliar a situação política dos direitos da criança e do adolescente e 

propor diretrizes para o seu aperfeiçoamento, conforme disposto no Ca-

pítulo V da Lei Municipal nº 5.299, de 8 de fevereiro de 2012; 

  Considerando a Convocação da 12ª Conferência Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, pelo Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente Assistência Social - CNAS,com o tema "Situ-

ação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de 

pandemia de Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias 

para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito 

à diversidade". 

  Considerando, ainda, o que consta do memorando digital (PMA) n° 

14.658/2022,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica convocada a 10ª Conferência Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente com a finalidade de avaliar a situação atual 

da Política dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes e propor novas 

diretrizes para o seu aperfeiçoamento, em especial quanto ao tema pro-

posto, reafirmando o debate do tema nacional, a ser realizada nos dias 

5 e 6 de dezembro de 2022;

  Art. 2 A 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-

lescente terá :

  I - como tema central: "Situação dos direitos humanos de crianças e 
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adolescentes em tempos de pandemia de Covid-19: violações e vulne-

rabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de 

proteção integral, com respeito à diversidade". 

  II - como eixos norteadores:

  a) Promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescen-

tes no contexto pandêmico e pós-pandemia;

  b) Enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes da pan-

demia de Covid-19; 

  c) Ampliação e consolidação da participação de crianças e adolescen-

tes nos espaços de discussão e deliberação de políticas públicas de pro-

moção, proteção e defesa dos seus direitos, durante e após a pandemia;

  d) Participação da sociedade na deliberação, execução, gestão e con-

trole social de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos 

direitos de crianças e adolescentes considerando o cenário pandêmico;

  e) Garantia de recursos para as políticas públicas voltadas para crian-

ças e adolescentes durante e após a pandemia de Covid-19.

  Art. 3º As despesas decorrentes da organização e realização da confe-

rência serão custeadas com recursos orçamentários e financeiros con-

signados à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos;

  Art. 4º A 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente será organizada pela Comissão da Conferência, instituída através 

de Resolução nº 172, de 30 de agosto de 2022, do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Americana - CMDCA. 

  Art. 5º A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, fornecerá 

apoio necessário ao desenvolvimento das atividades inerentes à Confe-

rência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Americana 

- CMDCA. 

  Art. 6º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 2 de dezembro de 2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

LICITAÇÕES

EDITAL HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

n PREGÃO ELETRÔNICO N.º 148/2022. 

Processo n.º 4.936/2022.
OBJETO: "AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A VIGILÂNCIA EPIDE-
MIOLÓGICA".
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico nº 148/2022 para a seguinte 
empresa:
P EQUIPAMENTOS E SERVIÇO LTDA - ITEM 01 R$ 80.500,00.

ERRATA DE EDITAL

n CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2022 

 Processo n.º 9.457/2022.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE TECNOLOGIA 
DAS LUMINÁRIAS DO MUNICÍPIO DE AMERICANA/SP, COMPREEN-
DENDO: O PROJETO, A EXPANSÃO, REVITALIZAÇÃO E MELHO-
RIA E A DESTINAÇÃO FINAL DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES EM 
AVENIDAS, RUAS, TRAVESSIAS, VIELAS, BECOS, PRAÇAS, PAS-
SEIOS, FACHADAS, FAIXAS DE PEDESTRES, TREVOS, PONTES E 
VIADUTOS, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO- 
DE- OBRA"
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que, considerando 
ter havido erro de digitação no ANEXO 05 - PROPOSTA COMERCIAL, 
do Edital, onde se lê "6. A presente Proposta é válida pelo prazo de 
90 (noventa) dias" leia-se "6. A presente Proposta é válida pelo pra-
zo de 60 (Sessenta) dias".

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2022. 

 Processo nº 2.208/2022.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA-
NENTES PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREI-
TOS HUMANOS".
  Abertura das Propostas: 15 de Dezembro de 2022, a partir das 08h00 
horas.
  Início da sessão de disputa de preços: 15 de Dezembro de 2022, a 
partir das 08h30 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 05 de Dezembro de 2022.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2022. 

 Processo nº 12.543/2022.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MA-
TERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA TODAS AS SECRE-
TARIAS MUNICIPAIS".
  Abertura das Propostas: 16 de Dezembro de 2022, a partir das 08h00 
horas.
  Início da sessão de disputa de preços: 16 de Dezembro de 2022, a 
partir das 08h30 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 06 de Dezembro de 2022.
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EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2022. 

 Processo nº 11.955/2022.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE LICENÇA FORTIGATE-201E UNIFIED 

(UTM) PROTECTION (APPLICATION CONTROL, IPS, AV, WEB FIL-

TERING AND ANTISPAM, FORTISANDBOXCLOUD) PART NUMBER: 

FC-10-00208-900-02-12".

  Abertura das Propostas: 15 de Dezembro de 2022, a partir das 13h30 

horas.

  Início da sessão de disputa de preços: 15 de Dezembro de 2022, 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 05 de Dezembro de 2022.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO PRESENCIAL N.º 078/2022. 

Processo n.º 12.133/2022.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO 

DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAL PARA A ADMI-

NISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA"

  Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas 

e documentos: 16 de Dezembro de 2022, às 09h00, no Auditório "Villa 

Americana", no Paço Municipal, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar.

Início da sessão de disputa de preços: 16 de Dezembro de 2022, 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 06 de Dezembro 

de 2022.

  Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula 14.676, conferi o pre-

sente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário Adjunto 

de Administração, autorizei a publicação oficial. Americana, 02 de De-

zembro de 2022.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 

CONVITE

ELEIÇÃO COMPOSIÇÃO CACS-FUNDEB - REPRESENTANTES 
DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

  Em atendimento à Lei nº 6.514 de 26 de maio de 2021, que no Artigo 

2º, § 1º, dispõe sobre a Composição do Conselho de Acompanhamento 

e Controle Social - CACS-FUNDEB, e em seu artigo 7º, § único dispõe 

que o "O 1º (primeiro) mandato dos conselheiros municipais extinguir-

-se-á em 31 de dezembro de 2022", vimos respeitosamente através 

deste, solicitar que as Organizações da Sociedade Civil participem do 

processo eletivo de ampla divulgação, no qual será eleito 01 (um) re-

presentante titular e seu respectivo suplente para compor o CACS- 

FUNDEB.

  Os interessados deverão comparecer em local, data e horário, abaixo 

descritos:

Local: Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

  Endereço: Rua dos Professores, nº 40, Centro - sala 5

Dia 07/12 (quarta -feira) - às 14h

  Conforme a lei supracitada são critérios para a participação do pro-

cesso eletivo;

§ 2º As organizações da sociedade civil a que se refere o § 1º:

  I - são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos 

termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

  II - desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo 

conselho;

  III - devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano 

contado da data de publicação do edital;

  IV - desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle 

social dos gastos públicos;

V - não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo 

conselho ou como contratadas da Administração da localidade a 

título oneroso.

Americana, 24 de novembro de 2022

VINICIUS GHIZINI
Secretário de Educação
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE AMERICANA
 

RELAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

No qual figura como contratante o Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Municipais de Americana - AMERIPREV, Cadastro de Con-
trato: 09/22, Pregão Presencial: 02/20, Processo Administrativo: 65/20, 
Contratado: Cecam - Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa 
Ltda, Objeto: Prestação de serviços para fornecimento e manutenção 
de sistemas informatizados de gestão contábil e financeira, conces-
são de benefícios e folha de pagamentos, Prazo: 12 meses, Valor: R$ 
55.386,84, dotação orçamentária: 06.20.01.09.122.0126.3.3.90.40.00, 

Data da assinatura: 30 de novembro de 2022. 

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 

PORTARIA N° 344, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022

"Que Prorroga a Portaria nº 223, de 08 de agosto de 2022."

MARCO AURÉLIO DA SILVA, DIRETOR-COMANDANTE da GUARDA 
MUNICIPAL DE AMERICANA, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei e pela Portaria nº 10.236 de 01 de janeiro de 2021. 

  Considerando o PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO no PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO/1DOC nº 9.701/2022

R E S O L V E:

  I- Prorrogar o prazo da Portaria nº 223 de 08 de agosto de 2022, por 
mais 120 (CENTO E VINTE) dias, conforme SOLICITAÇÃO da COMIS-
SÃO PROCESSANTE

  II- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
-se as disposições em contrário.

Americana, 02 de dezembro de 2022

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

 

PORTARIA N° 345, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022

"Que Prorroga a Portaria nº 286, de 03 de outubro de 2022."

MARCO AURÉLIO DA SILVA, DIRETOR-COMANDANTE da GUARDA 
MUNICIPAL DE AMERICANA, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei e pela Portaria nº 10.236 de 01 de janeiro de 2021. 

  Considerando o PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO no PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO/1DOC nº 9.700/2022

R E S O L V E:

  I- Prorrogar o prazo da Portaria nº 286 de 03 de outubro de 2022, por 
mais 60 (SESSENTA) dias, conforme SOLICITAÇÃO da COMISSÃO 
PROCESSANTE

  II- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
-se as disposições em contrário.

Americana, 02 de dezembro de 2022

MARCO AURÉLIO DA SILVA

DIRETOR-COMANDANTE
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