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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

ATO ADMINISTRATIVO Nº. 600, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020
"Dispõe sobre as atividades político-partidárias e propaganda eleito-

ral no âmbito do Departamento de Água e Esgoto de Americana."

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA, Superintendente do Departamen-
to de Água e Esgoto de Americana, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais e considerando:

O disposto na Lei Federal nº9.504, de 30 de setembro de 1997, e na Lei 
Complementar Federal nº64, de 18 de maio de 1990, e suas alterações, 
que determina as condutas a serem observadas em face das eleições 
do corrente ano;

A necessidade de orientar os servidores para a fiel observância da le-
gislação eleitoral com vista a assegurar igualdade de tratamento entre 
todos os que concorrem ao pleito do ano de 2020; 

ESTABELECE:

Art. 1º.É expressamente vedado aos agentes e servidores públicos:

I - afixar ou permitir a afixação de material que veicule propaganda elei-
toral nas dependências da Autarquia;

II - distribuir ou permitir a distribuição, no âmbito da Autarquia, de mate-
rial que veicule propaganda de candidato, partido político ou coligação, 
bem como o depósito deste material;

III - transportar, nos veículos oficiais, próprios, locados ou provenientes 
de convênios ou contratos com outros níveis do poder público ou com 
entidades de caráter privado que sirvam, a qualquer título, à Autarquia 
Municipal, material que veicule propaganda eleitoral de candidatos, par-
tidos políticos ou coligações;

IV - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coli-
gação, bens móveis ou imóveis pertencentes à Administração Direta ou 
Indireta, ressalvada a realização de convenção partidária;

V - usar em benefício de candidato, partido político ou coligação, mate-
riais ou serviços, custeados pela Autarquia, que excedam as prerrogati-
vas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que a integram, 
tais como internet, correio eletrônico, fax, telefone, cópias reprográficas 
e demais equipamentos públicos;

VI - ceder servidor ou empregado da Autarquia, ou usar de seus servi-
ços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou 
coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor 
ou empregado estiver licenciado;

VII - estacionar veículos particulares adesivados com propaganda eleito-
ral de candidatos em vagas destinadas a veículos oficiais;
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1º Inclui-se na proibição do caput deste artigo a utilização, por servidores 
públicos, de camisetas, faixas ou quaisquer outras vestes, adereços e 
materiais que envolvam propaganda ou atividade político-partidária nos 
órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município.

§ 2º A vedação de atividades político-partidárias e de propaganda eleito-
ral abrange tanto os setores e espaços destinados ao atendimento exter-
no, como, também, aqueles destinados aos serviços internos dos órgãos 
e entidades do Departamento.

§ 3º A infringência ao disposto neste artigo deve ser comunicada à chefia 
imediata, que adotará as medidas cabíveis. 

Art. 2º. Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Americana, 20 de outubro de 2020

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
SUPERINTENDENTE

 

EDITAL DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/20
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.869/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
licenças de uso de softwares (cessão de uso mensal) dos Sistemas de 
Saneamento Básico, Atendimento ao Cidadão, Coleta de Dados com 
impressão e entrega simultânea, Ordem de Serviços Eletrônica, Agên-
cia Virtual, Administração de Pessoal, Portal do Servidor, Compras e 
Licitação, Almoxarifado, Patrimônio, Controle interno, Portal de Trans-
parência, Protocolo, Orçamento, Ouvidoria, Frota, incluindo serviços de 
conversão de banco de dados, implantação e treinamento, de acordo 
com o Anexo I do Edital.
OBS: Levamos ao conhecimento dos interessados que o Sr. Diretor de 
Unidade Executiva INDEFERIU a impugnação administrativa interpos-
ta pelo Dr. Gustavo da Costa Ferreira OAB/SC 38.481, nos termos do 
parecer jurídico constantes do processo administrativo n.º 7.869/2020. 
Fica portanto mantida a sessão pública agendada para o dia 21/10/2020 
as 9h00.

Americana, 20 de outubro de 2020

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
CHEFE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

 

EDITAL DE ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL 40/20

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 40/20
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.869/20
OBJETO:Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
licenças de uso de softwares (cessão de uso mensal) dos Sistemas de 
Saneamento Básico, Atendimento ao Cidadão, Coleta de Dados com im-
pressão e entrega simultânea, Ordem de Serviços Eletrônica, Agência 
Virtual, Administração de Pessoal, Portal do Servidor, Compras e Licita-
ção, Almoxarifado, Patrimônio, Controle interno, Portal de Transparên-
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cia, Protocolo, Orçamento, Ouvidoria, Frota, incluindo serviços de conversão de banco de dados, implantação e treinamento, de acordo com o Anexo 
I do Edital.
JUSTIFICATIVA: Considerando o teor dos questionamentos 1 e 3 regularmente processados e publicados na forma da lei e, em que pese os argu-
mentos ofertados pela licitante ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA, serem pertinentes e válidos, sob a ótica do artigo 21, § 4.º da Lei 8.666/93, 
a exceção nele prevista torna desnecessário a republicação do edital quando, a alteração não afetar a formulação das propostas, entendendo o 
termo "proposta" como sendo o conjunto formado pela documentação de habilitação, a proposta técnica, quanto houver, e a proposta comercial. 
Assim, visto que em relação ao questionamento 01, ocorreu simples erro de digitação, não ocasionando prejuízos a formalização de proposta nos 
termos da exceção do artigo 21, §4o da Lei 8.666/93 e, quanto ao questionamento 03 , a anotação da página 300 conforme consta os indicadores 
estão corretos bastando que se desconsidere o teor descrito na pagina 414., não se vislumbra alteração significativa que implique em republicação 
do edital, com devolução de prazo, não havendo prejuízo a formulação da proposta comercial, ou mesmo violação a ampla concorrência, prejuízo 
a competitividade e ou falta de publicidade, o que nos remete a manter a data agendada para realização da sessão pública, a saber em 21/10/2020 
as 9:00.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

DECRETO Nº 12.556, DE 19 DE OUTUBRO DE 2020.

"Outorga a empresária individual Janete Helena Frederico Rodrigues Camargo permissão de uso da área que especifica, e dá outras providências."

Omar Najar, 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 Orgânica 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 28.005/2020,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica outorgada a empresária individual Janete Helena Frederico Rodrigues Camargo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.662.550/0001-31, e no 
Cadastro de Atividades do Município sob nº88.586, com endereço residencial na Rua das Dálias, n° 267, Bairro Cidade Jardim, na cidade de Ameri-
cana, Estado de São Paulo, permissão de uso de área pública a seguir descrita:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana

Local: Avenida da Saudade - Praça Fernando Costa - Bairro Cariobinha - Americana - SP

Cadastro: 03.0100.0034.0000

Descrição: "Inicia-se no ponto e segue em reta numa distância de 5,50m (cinco metros e cinqüenta centímetros); deste deflete à direita e segue em 
reta numa distância de 3,50m (três metros e cinqüenta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta numa distância de 5,50m (cinco metros 
e cinqüenta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta numa distância de 3,50m (três metros e cinqüenta centímetros) até o ponto inicial, 
perfazendo uma área superficial de 19,25m2 (dezenove metros quadrados e vinte e cinco centímetros quadrados).






    
  
  



 

  
  
  
  
  
      


 

  
  
  
    
  

 
  







    
    
     

    


  

    


  

    


  

    
    
    
    

 


  

    
    
    
    
    

  
 

 

Americana, 20 de outubro de 2020

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
CHEFE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA (GAMA)
 

EXTRATOS

EXTRATO TERMO ADITIVO
PA 9.047/2020
Contrato nº 006/2018
Processo Original nº 5.239/2018 - Pregão Presencial nº 002/2018 
OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A GAMA"
Contratada: Germânica Locadora de Veículos Ltda. 
Valor: R$ 454.954,68 - Vigência 12 meses- Assinatura - 08/10/2020

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
O Diretor Comandante da Guarda Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Ratifica o o Objeto do Processo 
nº 9.047/2020 para a empresa Germânica Locadora de Veículos Ltda

Americana, 20 de outubro de 2020

MARCOS GUILHERME
DIRETOR - COMANDANTE
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Parágrafo único. A área objeto da permissão de uso outorgada por este 
decreto deverá ser utilizada pelo permissionário para fins de comerciali-
zação dejornais e revistas.

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$ 164,40 
(cento e sessenta e quatro reais e quarenta 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, exe-
cutando 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, emprestar, arrendar, locar ou estabelecer parceria, a 
qualquer título, total ou parcialmente, sobre o objeto da permissão 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, po-
dendo, a exclusivo critério do Poder Executivo, ser tolerado atraso máxi-
mo 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 Ca-
dastro de Atividades da Prefeitura Municipal;

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

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

Art. 7° Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais 
órgãos da Prefeitura Municipal, o permissionário será especialmente fis-
calizado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, cuja Unidade 
responsável deverá encaminhar relatório semestral ao Gabinete do Pre-

feito, informando se estão sendo fielmente cumpridas todas as exigên-
cias e obrigações estabelecidas neste decreto e na legislação aplicável, 
sendo que a informação de não cumprimento ensejará a revogação da 
permissão. 

Art. 8° 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. 9° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 19 de outubro de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secreta-
ria de Negócios Jurídicos 

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
Secretário Municipal de Administração - Interino

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2020 
Processo nº 29.082/2020

OBJETO:"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHA 
EMPILHÁVEL PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-
NO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO"
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que, conforme soli-
citação da Secretaria requisitante, fica SUSPENSA a presente licitação 
para readequação do Edital.

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2020 
Processo nº 29.394/2020

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSULI-
NAS PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS"
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico n.º 157/2020 para a seguinte 
empresa: 
INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA - ITEM 01 R$ 74,76, ITEM 02 R$ 
24,48, ITEM 03 R$ 35,04, ITEM 04 R$ 35,04.

EDITAL DE RESCISÃO PARCIAL
PREGÃO PRESENCIAL 004/2018
Processo n.º 75.039/2017

OBJETO: "FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 
GESTÃO PÚBLICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO ANE-
XO IX".

A Prefeitura Municipal de Americana torna pública a rescisão contratu-
al unilateral parcial, com a empresa SMARAPD INFORMATICA LTDA, 
conforme manifestação da Secretaria de Negócios Jurídicos e aprova-
ção do Sr. Prefeito Municipal, fundamentada no artigo 78, incisos I c/c 
artigo 79, inciso I da Lei Federal nº 8666/93, com aplicação das penali-
dades, a saber:

- Multa de 10% do valor do contrato para os itens 06, 07, 11, 12 e 13, nos 
termos da cláusula sétima, inciso I.

Eu, Luciane Carloni, matrícula n.º 11.215, conferi o presente. Eu, José 
Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Inte-
rino, autorizei a publicação oficial. Americana, 20 de Outubro de 2020.
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