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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

PORTARIA Nº 10.781, DE 19 DE AGOSTO DE 2022.

"Que designa em confiança servidoras públicas municipais concursa-

das."

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 

GABRIELA SPADACIO DE OLIVEIRA, matrícula 13304, no cargo de EN-

CARREGADO DE SERVIÇOS II.

  II - Designar em confiança, a servidora pública municipal concursada 

FERNANDA DOS SANTOS, matrícula 13764, no cargo de ENCARRE-

GADO DE SERVIÇOS II.

  III - Designar em confiança, a servidora pública municipal concursada 

SIUMARA CRISTINA SEGATELLI, matrícula 914333, no cargo de EN-

CARREGADO DE SERVIÇOS II.

  IV - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos 

a partir de 1º de agosto de 2022.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 19 de agosto 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

 

PORTARIA Nº 10.782, DE 22 DE AGOSTO DE 2022.

"Que exonera a pedido 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 - Exonerar, a pedido, conforme protocolo digital nº 86.411/2022, a ser-

vidora pública municipal concursada SUZI BACHIÃO MARCELINO DE 

OLIVEIRA, matrícula 16304, do cargo de ENFERMEIRO.

  II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-

ção, retroagindo seus efeitos a partir de 21 de agosto de 2022.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 22 de agosto 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 13.052, DE 19 DE AGOSTO DE 2022.

"Outorga a JRJ Investimentos e Participações Ltda., permissão de uso 
do bem público municipal constituído pelo hangar nº 30, localizado no 
Aeroporto Municipal de Americana, 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 artigos 62, inciso VI, e 82, § 4º, da Lei 
Orgânica do Município de Americana;

  Considerando o que consta do protocolo digital PMA nº 74.975/2022,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica outorgada à empresa JRJ Investimentos e Participações 
Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 39.258.662/0001-00 e Inscrição Mu-
nicipal nº 114.431, com sede na Rua José de Alencar, nº 136, sala 01, 
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Jardim da Colina, nesta cidade de Americana/SP, a permissão de uso de 
imóvel público sobre o qual está edificado o Hangar de aeronaves nº 30 
(trinta) do Aeroporto Municipal Augusto de Oliveira Salvação, que possui 
a seguinte descrição:

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana.

  Local: Hangar n° 30, localizado na Rodovia Luiz de Queiroz Km. 125, 
Bairro da Lagoa, Americana/SP.

  Cadastro: 25.0840.0040.0004.

  Descrição: "Hangar nº 30 (trinta), objeto da área de terreno localizada 
no Aeroporto Municipal, com a seguinte descrição: partindo de um ponto, 
segue em reta numa distância de 45,00m (quarenta e cinco metros); 
daí deflete à direita e segue em reta numa distância de 30,00m (trin-
ta metros); deste deflete à direita e segue em reta numa distância de 
45,00m (quarenta e cinco metros); daí deflete à direita e segue em reta 
numa distância de 30,00m (trinta metros), até o ponto inicial, perfazendo 
uma área superficial de 1.350,00m² (mil, trezentos e cinquenta metros 
quadrados)."

  Art. 2º Pela utilização do imóvel descrito no art. 1º deste decreto, a 
permissionária 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 de 
R$ 9.947,38 (nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e oito 
centavos), cujo recolhimento deverá ser efetuado até o dia 25 (vinte e 
cinco) do mês subsequente ao de referência.

  § 1º O preço público decorrente da permissão 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.

  III - destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico.

  § 2º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no caput 
deste artigo, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos in-
cidentes sobre o imóvel e sobre as atividades ali desenvolvidas, ficando 
a permissionária responsável, também, pelo pagamento das tarifas ou 
taxas devidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à CPFL - 
Companhia Paulista de Força e Luz, decorrentes da utilização de seus 
respectivos serviços.

  Art. 3º A permissionária poderá implantar benfeitorias no imóvel, para 
o exercício de suas atividades e guarda de aeronave, mediante requeri-
mento escrito e planta previamente aprovada pela Municipalidade e de-
mais órgãos públicos competentes, bem como promover a ampliação ou 
reforma das existentes, observadas as disposições legais pertinentes.

  Art. 4º Durante a vigência da permissão de uso obriga-se a permissio-
nária a cumprir, sob pena de revogação, as seguintes condições:

  I - manter o bem público em boas condições de segurança, limpeza, 
conservação e uso, livre de lixo, detritos ou entulhos, executando as 
reformas ou construções que se fizerem necessárias, sem que delas 
resulte qualquer direito a indenização ou retenção;

  II - comunicar imediatamente e por escrito, à Prefeitura Municipal, 
qualquer ocorrência que represente risco à segurança e preservação 
do imóvel;

  III - atender as exigências dos Poderes Públicos, especialmente quanto 
à prevenção de incêndio;

  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 se houver prévia 
e expressa autorização do Poder Executivo;

  VI - apresentar à Municipalidade, quando exigido, os comprovantes 
de pagamento dos preços públicos decorrentes da permissão de uso, 
bem como, quando for o caso, 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 por 2 (dois) meses consecutivos, caso em que as permissioná-
rias não poderão se valer desta tolerância por mais de uma vez a cada 
ano do calendário civil;

  VIII - fornecer ao encarregado administrativo do Aeroporto Municipal, 
cópia dos documentos de propriedade da aeronave que permanecerá 
no hangar;

  IX - observar e cumprir as leis federais, estaduais e municipais pertinen-
tes, especialmente as que regulam a segurança e o tráfego de aerona-
ves, bem como os demais atos que disciplinam os serviços e a utilização 
do aeroporto.

  Art. 5º As construções ou benfeitorias de caráter permanente, mesmo 
que executadas pela permissionária, ficarão incorporadas ao imóvel e 
passarão a integrar o patrimônio público municipal.

  Parágrafo único. No caso de revogação da permissão, a permissionária 
deverá entregar o imóvel com todas as benfeitorias permanentes nele 
introduzidas, independentemente do cumprimento de formalidades e do 
pagamento de qualquer indenização.

  Art. 6º Caberá exclusivamente à permissionária suportar os danos pes-
soais ou patrimoniais decorrentes de caso fortuito ou de força maior, 
bem como decorrentes da ação de terceiros contra as edificações, me-
lhoramentos e demais benfeitorias instaladas no imóvel objeto desta 
permissão.

  Art. 7º Aplicam-se subsidiariamente à presente permissão, no que cou-
ber, as disposições regulamentares emanadas do Ministério da Aeronáu-
tica, relativas às permissões e concessões de uso de áreas e instalações 
aeroportuárias.

  Art. 8º Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais 
órgãos da Prefeitura Municipal, a permissionária será especialmente 
fiscalizada, quanto à correta utilização do imóvel, pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, cujo Secretário, deverá verificar, elaborar 
e encaminhar relatório semestral à Comissão Consultiva do Aeroporto 
Municipal, atestando se estão sendo fielmente cumpridas todas as exi-
gências e obrigações estabelecidas no presente decreto e na legislação 
aplicável, sem o que será a permissão revogada.

  Art. 9º A permissão de uso de que trata este decreto é outorgada a título 
precário e por tempo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer 
tempo pela Administração Municipal.

  Art. 10. Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 19 de agosto 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
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DECRETO Nº 13.053, DE 22 DE AGOSTO DE 2022.

"Que revoga os Decretos nº 6.205, de 18 de junho de 2004, e 7.665, de 

16 de julho de 2008."

Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por lei;

  Considerando o que consta do protocolo digital PMA n° 50.975/2022,

  D E C R E T A :

  Art. 1° Fica revogada a permissão de uso de área pública outorgada 

através dos Decretos nº 6.205, de 18 de junho de 2004, e 7.665, de 16 

de julho de 2008, à Jacira de Souza.

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

das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 22 de agosto 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 13.054, DE 22 DE AGOSTO DE 2022.

"Outorga ao empresário individual Rogério Silvestre 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 88.371/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica outorgada ao empresário individual Rogério Silvestre, ins-
crito no CNPJ sob o nº 42.452.358/0001-03 e Inscrição Municipal nº 
111.498, com endereço estabelecido na Rua Joaquim Rocha Junior, nº 
547, Parque Residencial Boa Vista, nesta cidade de Americana/SP., per-
missão de uso de área pública a seguir descrita:

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana.

  Local: Rua Sergipe - Jardim da Colina - Americana/SP.

  Cadastro: 07.0015.0449.0000.

  Descrição: "Um quiosque de alvenaria com as seguintes medidas: 
Inicia-se num ponto localizado em uma reta e segue pela referida reta 
numa distância de 6,00m (seis metros); deste deflete a direita e segue 
em reta divisando com área remanescente numa distância de 4,00m 
(quatro metros); deste deflete a direita e segue em reta divisando com 
área remanescente numa distância de 6,00m (seis metros); deste de-
flete a direita e segue em reta divisando com área remanescente numa 
distância de 4,00m (quatro metros) até o ponto inicial perfazendo uma 
área superficial de 24,00m² (vinte e quatro metros quadrados) sendo 
que anexo a esta área existe uma cobertura leve com 6,00m x 2,00m 
perfazendo uma área de 12,00m² (doze metros quadrados) totalizando 
as duas áreas 36,00m² (trinta e seis metros quadrados)."

  Parágrafo único. A área objeto da permissão de uso outorgada por 
este decreto deverá ser utilizada pelo permissionário, exclusivamente, 
para 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 de R$427,11 
(quatrocentos e vinte e sete reais e onze 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 sobre 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; 
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  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 
público objeto da permissão de uso a ele ficará incorporada, não ge-
rando à permissionária qualquer direito de indenização ou retenção ao 
permissionário.

  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 título 
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, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 22 de agosto 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 13.055, DE 22 DE AGOSTO DE 2022.

"Que altera o Decreto nº 12.673, de 13 de abril 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 memorando digital PMA n° 8.588/2022,

  D E C R E T A :

  Art. 1º O artigo 1º do Decreto n° 12.673, de 13 de abril de 2021, passa 

a vigorar com a seguinte alteração:

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

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

  a) ..........................................................................;

  b) ..........................................................................;

  c) ..........................................................................;

  d) ..........................................................................;

  e) ..........................................................................;

  f) ..........................................................................;

  g) ..........................................................................;

  h) ..........................................................................;

  i) Conselho de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA):

 - Vânia Roque Marinheiro;

  j) ..........................................................................;

  II - ........................................................................:"

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

das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 22 de agosto 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
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LICITAÇÕES

ERRATA DE EDITAL

n PREGÃO ELETRÔNICO N.º 076/2022. 

Processo n.º 2.989/2022.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS".
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que, considerando 
ter havido erro de digitação no ANEXO 01 - MODELO DE PROPOS-
TA FINANCEIRA, na coluna de "Qtde Min." dos seguintes itens, ITEM 
15onde se lê 120,leia-se 360 e ITEM 16onde se lê 360,leia-se 120.

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

n PREGÃO ELETRÔNICO N.º 111/2022. 

 Processo nº 6.563/2022.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GRAMA 
ESMERALDA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS".
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico n.º 111/2022 para a seguinte 
empresa:
AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI - EPP - ITEM 01 R$ 
8,89, ITEM 02 R$ 8,89.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO PRESENCIAL N.º 048/2022. 

Processo n.º 5.873/2022.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SEGURO TOTAL, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, 
PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DIREI-
TOS HUMANOS"
  Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas 
e documentos: 08 de Setembro de 2022, às 14h00, no Auditório "Villa 
Americana", no Paço Municipal, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar.
Início da sessão de disputa de preços: 08 de Setembro de 2022, às 
14h00.
  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 Agosto 
de 2022.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2022. 

Processo n.º 6.841/2022.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E 
GALERIAS PLUVAIS, COM EQUIPAMENTOS COMBINADOS DE HI-
DROJATO DE ALTA PRESSÃO E SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA, 

NO MUNICÍPIO"
  Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas 
e documentos: 09 de Setembro 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: 09 de Setembro 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 25 de Agosto 
de 2022.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO PRESENCIAL N.º 050/2022. 

Processo n.º 5.201/2022.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O MANEJO DAS 
ÁREAS VERDES MUNICIPAIS, INCLUINDO TRATAMENTO DE RESÍ-
DUOS GERADOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO 
IX"
  Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas 
e documentos: 14 de Setembro 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: 14 de Setembro 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 25 de Agosto 
de 2022.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO PRESENCIAL N.º 051/2022. 

Processo n.º 6.536/2022.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE EXAMES DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA PARA A SECRE-
TARIA DE SAÚDE"
  Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas 
e documentos: 15 de Setembro 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: 15 de Setembro 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 25 de Agosto 
de 2022.

  Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula n.º 14.676, conferi o 
presente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário Ad-
junto de Administração, autorizei a publicação oficial. Americana, 23 de 
Agosto de 2022.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA

A Presidente do Conselho Municipal de Educação de Americana, no uso 
das suas atribuições, convoca os senhores membros do Conselho Pleno 
e Suplentes para Reunião Ordinária, a realizar-se no dia 29 de agosto 
(segunda-feira), às 16h, na Sala 5 da Secretaria de Educação (Rua dos 
Professores, 40 - Centro), para deliberarem sobre a seguinte pauta:

  1- Apreciação de justificativas de ausência;
  2- Aprovação da Ata da reunião anterior;
  3- Votação e escolha de 1º(a) secretário(a) para o registro das Atas e 
Comunicações Oficiais;
  4- Informações referentes à Portaria nº 1.071, de 24 de dezembro de 
2.020, que regulamenta a implantação do Programa Nacional das Esco-
las Cívico-Militares;
  5- Outros assuntos.

Americana, 23 de agosto de 2022

PATRICIA OLIVA CAVICCHIOLI
Presidente do Conselho Municipal de Educação de Americana

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UniDaDe De fiscalização, licenciamento ambiental 
e Projetos

PUBLICAÇÃO

Considerando que o AR retornou sem êxito na entrega ao interessado, 
sobre Ocupação Irregular de Área Pública, conforme legislação munici-
pal vigente, Artigo 12, inciso III, Artigo 13, § 2º inciso VI, Artigo 18 inciso 
I da Lei nº 5.133/2010, fica notificado sobre Auto de Penalidade de Multa 
(APM) Nº 035/2022.

Fiscalização GPA: 1460/2021- Ocupação Irregular de Área Publica
Nome: Ana Lucia de Oliveira
 Endereço da Infração: Rua Joaquim Ângelo do Nascimento, 106 C 
-Americana/SP. 
 Prazo para interposição de recurso: 30 dias

Americana, 23 de agosto de 2022

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194

SECRETARIA DE SAÚDE
 

UniDaDe De Vigilância em saúDe

PUBLICAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

A UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE AMERICANA, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI ESTADUAL N.º 10.083/98 
QUE DISPÕE SOBRE O CÓDIGO SANITÁRIO E EM FACE DA MU-
NICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LEVA AO 
CONHECIMENTO DO PÚBLICO EM GERAL:

COMUNICADO: AGOSTO/2022
ESTABELECIMENTOS RELACIONADOS À SAÚDE: 

A - CIÊNCIA DE AIPM: PRAZO DE 10 DIAS PARA RECOLHIMENTO
PROC. 704/2022 MÁRIO JOSÉ NUNES PEDROSA - AIPM 0542/UVISA 
DE 28/07/2022

Americana, 23 de agosto de 2022

ANTONIO DONIZETI BORGES
Diretor- Vigilância em Saúde

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 

EXTRATO DE EDITAL DE ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 06/2022 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
003/2022

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊ-
NEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, CARNEOS, FRIOS, PEIXE E 
HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA A GAMA"

  A Guarda Municipal de Americana, torna público aos interessados que a 
licitação supra foi Adjudicada pelo Pregoeiro e Homologada pelo Diretor 
Comandante da GAMA, a empresa:

M. S. FREITAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS ME, os Lotes 001 - R$ 
800,00 - 003 R$ 1.299,69 - 004 R$ 940,00 - 009 R$ 9,00 - 010 R$ 84,00, 
e a empresa;

COMERCIAL AGRICOLA DO MESTRE LTDA EPP os Lotes 002 R$ 
163,00 - 005 R$ 184,20 - 006 R$ 179,20 - 007 R$ 79,10 - 008 R$ 102,00. 

Americana, 23 de agosto de 2022

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE
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