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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO 109/2021. 

Processo n.º 5.519/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL DE ENFERMAGEM, DA CLASSE DE AGULHAS E SERINGAS 
PARA A SECRETARIA DE SAÚDE". 

  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico n.º 109/2021 para a seguinte 
empresa:

MATERIAL MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 
ITEM 05 R$ 0,48, ITEM 10 R$ 0,48. 

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

Americana, 21 de Setembro de 2021.

 

DECRETO Nº 12.792, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021.

"Outorga ao empresário individual Wilson Alves da Costa permissão 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 no Decreto n° 9.706, de 3 de julho de 2012;

  Considerando o que consta do protocolo digital PMA nº 19.107/2020,

  D E C R E T A :

  Art. 1º. Fica outorgada ao empresário individual Wilson Alves da Costa, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº 36.839.896/0001-44, e no Cadastro de Ati-
vidades do Município sob nº 106.994, com endereço residencial na Rua 
Aurea Zanetti Penachione, nº 199, Jardim Terramérica I, na Cidade de 
Americana, Estado de São Paulo, permissão de uso de área pública a 
seguir descrita:

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana.

  Local: Rua Fernando de Camargo - Centro - Americana/SP. 

  Cadastro: 01.0069.0152.0000.

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua Fer-
nando Camargo e segue em reta pelo referido alinhamento numa distân-
cia de 2,90m (dois metros e noventa centímetros); deste deflete à direita 
e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 
2,60m (dois metros e sessenta centímetros); deste deflete à direita e se-
gue em reta divisando com área remanescente numa distância de 2,90m 

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

PORTARIA Nº 10.487, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021.

"Que exonera servidora comissionada."

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, a servidora comissionada THAIS SABIÃO TIBÉRIO, do 
cargo de ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO, em 17 de se-
tembro de 2021.

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

   Prefeitura   Municipal de Americana, aos 17 de setembro 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 HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO 101/2021. 

Processo n.º 4.763/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS MANIPULADOS PARA AS FARMÁCIAS MUNICIPAIS E UNI-
DADES DE SAÚDE". 

  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLO-
GADO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico n.º 101/2021 para as se-
guintes empresas:

FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA ME - ITEM 
01 R$ 3,49, ITEM 09 R$ 5,50, ITEM 10 R$ 50,38, ITEM 13 R$ 3,49, 
ITEM 21 R$ 5,50, ITEM 22 R$ 50,38. PABLO PEIXOTO DOS SANTOS 
ME - ITEM 02 R$ 11,40, ITEM 03 R$ 14,00, ITEM 04 R$ 14,98, ITEM 05 
R$ 17,40, ITEM 06 R$ 6,50, ITEM 07 R$ 3,715, ITEM 08 R$ 29,00, ITEM 
11 R$ 51,00, ITEM 14 R$ 11,40, ITEM 15 R$ 14,00, ITEM 16 R$ 14,98, 
ITEM 17 R$ 17,40, ITEM 18 R$ 6,50, ITEM 19 R$ 3,715, ITEM 20 R$ 
29,00, ITEM 23 R$ 51,00.

LICITAÇÕES
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www.americana.sp.gov.br
Unidade de Imprensa e Comunicação 

Avenida Brasil, 85 - Centro - Americana 
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(dois metros e noventa centímetros); deste deflete à direita e segue em 
reta divisando com área remanescente numa distância de 2,60m (dois 
metros e sessenta centímetros) até o ponto inicial perfazendo uma área 
superficial de 7,54m² (sete metros quadrados e cinquenta e quatro cen-
tímetros quadrados)."

  Parágrafo único. A área objeto da permissão de uso outorgada por este 
decreto deverá ser utilizada pelo permissionário, exclusivamente, para 
o comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos 
de áudio e vídeo.
  Art. 2º. Em decorrência da permissão de uso outorgada, o permissioná-
rio 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$-171,34 (cento e setenta e um reais e trinta e quatro 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 
o permissionário 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, o permissio-
nário 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 o permissionário 
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;

  IX - cumprir todas as demais determinações legais e regulamentares 
vigentes.

  Art. 5º. Caberá exclusivamente ao permissionário suportar os danos 
pessoais ou patrimoniais originados de caso fortuito, força maior, ou de-
corrente da ação de terceiros, contra as edificações, melhoramentos e 
demais benfeitorias a serem instaladas no imóvel objeto desta permis-
são. 

  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 
ao permissionário qualquer direito de indenização ou retenção.

  Art. 7º. Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais 

órgãos da Prefeitura Municipal, o permissionário será especialmente fis-
calizado pela Unidade de Serviços Urbanos da Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos, cujo Diretor deverá encaminhar relatório semestral 
ao Gabinete do Prefeito, informando se estão sendo fielmente cumpridas 
todas as exigências e obrigações estabelecidas neste decreto e na legis-
lação aplicável, 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.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 20 de setembro 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 12.793, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021.

"Que revoga o Decreto nº 12.230, de 23 de abril 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 digital PMA n° 
81.617/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1° Fica revogada a permissão de uso de área pública outorgada 
através do Decreto nº 12.230, de 23 de abril de 2019, à Francisco Amaro.

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

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 20 de setembro 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 12.791, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021.

"Outorga ao empresário individual Robson Pedro de Oliveira permissão 
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 no Decreto n° 9.706, de 3 de julho de 2012;

  Considerando o que consta do protocolo digital PMA nº 51.707/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1º. Fica outorgada ao empresário individual Robson Pedro de Oli-
veira, inscrito no CNPJ/MF sob nº 42.582.393/0001-39, e no Cadastro 
de Atividades do Município sob nº 111.646, com endereço residencial 
na Rua Heitor Santon, nº 523, Jardim da Paz, na Cidade de America-
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na, Estado de São Paulo, permissão de uso de áreas públicas a seguir 
descritas:

  Quiosque 1.

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana.

  Rua da União - Praça da Fraternidade - Jardim da Paz, Americana/SP. 

  Cadastro: 19.0246.0215.0000

  Descrição: "Inicia-se num ponto localizado em uma reta e segue pela 
referida reta numa distância de 3,00m (três metros); deste deflete à direi-
ta e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 
3,50m (três metros e cinquenta centímetros); deste deflete à direita e se-
gue em reta divisando com área remanescente numa distância de 3,00m 
(três metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área 
remanescente numa distância de 3,50m (três metros e cinquenta centí-
metros); até o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 10,50m² 
(dez metros quadrados e cinquenta centímetros quadrados)."

  Quiosque 2.

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana.

  Local: Rua da União - Praça da Fraternidade - Jardim da Paz, Ameri-
cana/SP. 

  Cadastro: 19.0246.0215.0000.

  Descrição: "Inicia-se num ponto localizado em uma reta e segue pela 
referida reta numa distância de 3,00m (três metros); deste deflete à direi-
ta e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 
3,50m (três metros e cinquenta centímetros); deste deflete à direita e se-
gue em reta divisando com área remanescente numa distância de 3,00m 
(três metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área 
remanescente numa distância de 3,50m (três metros e cinquenta centí-
metros); até o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 10,50m² 
(dez metros quadrados e cinquenta centímetros quadrados)."

  Parágrafo único. As áreas objeto da permissão de uso outorgadas por 
este decreto deverão ser utilizadas pelo permissionário, exclusivamente, 
para a exploração da atividade de lanchonete, casa de chá, de sucos e 
similares.

 Art. 2º. Em decorrência da permissão de uso outorgada, o permissioná-
rio 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$-
222,24 (duzentos e vinte e dois reais e vinte e quatro 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 os imóveis e sobre as atividades ali desenvolvidas, 
ficando o permissionário responsável, também, pelo pagamento das ta-
rifas 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, o permissio-
nário deverá observar e cumprir, sob pena de revogação, as seguintes 
condições:

  I - manter os bens públicos 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 os bens públicos 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 os imóveis ou as atividades ali desenvolvidas, 
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 o permissionário 
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;

  IX - cumprir todas as demais determinações legais e regulamentares 
vigentes.

  Art. 5º. Caberá exclusivamente ao permissionário suportar os danos 
pessoais ou patrimoniais originados de caso fortuito, força maior, ou de-
corrente da ação de terceiros, contra as edificações, melhoramentos e 
demais benfeitorias a serem instaladas nos imóveis objeto desta per-
missão. 

  Art. 6º. Toda e qualquer benfeitoria que vier a ser introduzida nos bens 
públicos objeto da permissão de uso a eles ficarão incorporadas, não 
gerando ao permissionário qualquer direito de indenização ou retenção.

  Art. 7º. Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais 
órgãos da Prefeitura Municipal, o permissionário será especialmente fis-
calizado pela Unidade de Vigilância da Secretaria de Saúde, cujo Diretor 
deverá encaminhar relatório semestral ao Gabinete do Prefeito, infor-
mando se estão sendo fielmente cumpridas todas as exigências e obri-
gações estabelecidas neste decreto e na legislação aplicável, 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.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 20 de setembro 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

   

SECRETARIA DE FAZENDA
 

UniDaDe De TribUTação

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NA-
CIONAL  (RESULTADO PUBLICADO NO PORTAL DO SIMPLES 

NACIONAL EM 06/09/2021)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 25/2021 dos contribuintes relaciona-
dos no anexo I. A Unidade de Tributação da Secretaria de Fazenda do 
Município de  Americana, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e a quem mais pos-
sa interessar, que, com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei Comple-
mentar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, e nos artigos 6º, 14 e 122 
da Resolução CGSN nº. 140 de 22 de maio de 2018, os contribuintes 
relacionados no Anexo I ficam impedidos de optarem pelo Simples 
Nacional em razão de não estarem inscritos no Cadastro de Atividades. 
Pelo presente EDITAL os contribuintes relacionados no anexo I ficam 
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NOTIFICADOS de que poderão impugnar o indeferimento no prazo de 
30 (trinta) dias, contados da data da ciência desse Termo de Indeferi-
mento, observado o disposto nos artigos 238, 239, 265 e 266 da Lei nº. 
4.930/2009, com redação das Leis nº 5.432/2012 e 6.079/2017. Do des-
pacho de primeira instância caberá recurso no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data da ciência da decisão, observado o disposto no artigo 269 
da Lei nº. 4.930/2009. As impugnações e recursos devem ser realizadas 
por meio de petição, formalizada através de protocolo digital, acompa-
nhada dos seguintes documentos digitalizados: a) RG e CPF/CNPJ do 
interessado; b) procuração, acompanhada dos documentos pessoais do 
procurador (RG e CPF), quando o signatário do requerimento for procu-
rador; c) se pessoa jurídica, instrumento de constituição e, se for o caso, 
suas alterações posteriores ou o instrumento de constituição consolida-
do, regularmente registrado no órgão competente; d) outros documentos 
auxiliares na fundamentação do pedido. A Unidade de Julgamento de 
Processos Administrativos, responsável pela análise do pedido, poderá 
a seu critério solicitar outros documentos ou esclarecimentos que julgar 
necessário. Para que produza seus efeitos jurídicos e legais, e ignorân-
cia não possa ser alegada, expediu-se o presente edital, devidamente 
publicado na forma da Lei. 

 
ANEXO I 

 
CNPJ NOME EMPRESARIAL 

43.288.712/0001-60 EAEVARIEDADES ONLINE LTDA 

42.886.587/0001-28 PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LCM LTDA 

43.305.094/0001-10 BRASIL BIKE E SPORTS LTDA 

 
 

Americana, 21 de setembro de 2021

EDER FÁBIO BUOSI
Agente Fiscal de Rendas Municipais

 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/21

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.512/2021

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil, objetivando a 
prestação de serviços de manutenção em redes e ligações de água e 
esgoto, execução de ligações de água e esgoto por método destruti-
vo, ligações de água por método não destrutivo, mudanças de cavalete, 
substituição de redes de água e serviços correlatos, conforme quantida-
des e especificações constantes no termo de referência

Entrega da documentação e propostas: Até as 10h00 do dia 
26/10/2021 no Setor de Protocolo.

Data da Abertura: 26/10/2021

Início da Sessão Pública: 10h15

Local: Pça Fernando Costa, s/nº, Bairro Cordenonsi ( ETA)

Fones: (19) 3471 2904 / 2948

Email: adm@daeamericana.com.br

  O Edital está disponível através do site: www.daeamericana.com.br 
link: Editais e Licitações- Concorrência.
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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/21

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.428/2021

OBJETO: : Contratação de empresa especializada para realização de 
leituras em hidrômetros com impressão e entrega simultânea de con-
tas e comunicados, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência 

EMPRESA VENCEDORA
MDA MEDIÇÕES E CONCESSÃO EIRELI EPP

  Lote único: R$241.200,00.

OBS.: Tornamos público à adjudicação pelo Pregoeiro à mencionada lici-
tante e a homologação do procedimento licitatório pelo Superintendente.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/19

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.555/2019

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de do-
sagem de 324 toneladas de cloro líquido, gás comprimido liquefeito, 
utilizado como desinfetante no tratamento de água destinada ao abas-
tecimento público, acondicionado em cilindros de 900 kg de capacidade 
com fornecimento de equipamentos de dosagem novos em regime de 
comodato, incluindo manutenções preventivas e corretivas. A utilização 
do produto no tratamento de água deverá atender as especificações 
constantes na NBR 15784 e não poderá liberar nenhum residual, sob ne-
nhuma circunstância de aplicação, que altere os padrões de potabilidade 
definidos pela Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Ministério 
da Saúde ou outra que a substitua. Para entrega parcelada durante 24 
(vinte e quatro) meses, conforme quantidades e especificações constan-
tes no Termo de Referência.

CONTRATO: Nº 30/19

CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto

CONTRATADA: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A

FINALIDADE: Reajuste de 8,346900% pelo Índice IPCA do item 01 e 
redução de valor do item 02 a partir de 26/07/2021.

ASSINATURA DO TERMO: 14/09/2021
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