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  Considerando a Convocação da 13ª Conferência Nacional de Assis-
tência Social, pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, a 
qual ocorrerá nos dias 25 de agosto de 2021, em formato virtual, com o 
tema "Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado, com finan-
ciamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção 
social";

  Considerando, ainda, o que consta do memorando digital PMA n° 
6.030/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica convocada a 13ª Conferência Municipal de Assistência So-
cial, com a finalidade de avaliar a situação atual da Assistência Social 
e propor novas diretrizes para o seu aperfeiçoamento, em especial os 
avanços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, reafirmando o 
debate do tema nacional.

  Art. 2º A 13º Conferência Municipal de Assistência Social terá:

  I - como tema central: "A Assistência Social: Direito do Povo e Dever do 
Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e 
garantir proteção social", 

  II - como eixos norteadores:

  a) Eixo 1: A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade 
como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfren-
tamento das desigualdades;

  b) Eixo 2: Financiamento e orçamento como instrumento para uma 
gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos 
para a garantia dos direitos socioassistenciais.

  c) Eixo 3: Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a impor-
tância da participação dos usuários.

  d) Eixo 4: Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articu-
lação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias 
de direitos socioassistenciais e proteção social.

  e) Eixo 5: Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública e 
Emergências. A definição de cada um dos Eixos e seus conteúdos fora.

  Art. 3º A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social será organi-
zada pela Comissão da Conferência, instituída através de RESOLUÇÃO 
nº 213, de 29 de julho de 2021, do Conselho Municipal de Assistência 
Social - CMAS.

  Art. 4º A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, fornecerá 
apoio necessário ao desenvolvimento das atividades inerentes à Confe-
rência Municipal de Assistência Social. 

  Art. 5º 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. 6º Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

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

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

PORTARIA Nº 10.465, DE 17 DE AGOSTO DE 2021.

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

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

  Considerando o que consta do processo administrativo n° 6.380/2021, 

  R E S O L V E :

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

  Publique-se na forma da Lei. 

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 17 de agosto de 2021.

  Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

DECRETO Nº 12.761, DE 16 DE AGOSTO DE 2021.

"Convoca a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social, 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 o disposto na NOB SUAS, no inciso XX do Art. 2º do 
Regimento Interno do CMAS Resolução nº 48/2015, na Lei Municipal 
nº 2.996, de 19 de agosto de 1996, reestruturada pela Lei Municipal nº 
6422, de 21 de maio de 2020;

  Considerando as deliberações adotadas pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social , em reunião realizada no dia 28 de julho de 2021;

  Considerando que o processo de Conferências de Assistência Social 
são espaços amplos e democráticos de discussão e articulação coletivas 
em torno de propostas e estratégias de organização, cuja principal ca-
racterística é reunir governo e sociedade civil organizada para debater e 
decidir as prioridades na Política de Assistência Social para os próximos 
anos;

  Considerando o objetivo da Conferência Municipal de Assistência So-
cial, consubstanciado em avaliar a situação da assistência social e pro-
por diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema Único da Assistência 
Social;
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DECRETO Nº 12.762, DE 17 DE AGOSTO DE 2021.

  "Altera o Decreto n° 12.310, de 23 de agosto de 2019, 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 n° 5.825/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1º O artigo 2º do Decreto n° 12.310, de 23 de agosto de 2019, passa 
a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 2° O Núcleo de Apoio Técnico - NAT será composto pelos seguintes 
membros:

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

  II - farmacêuticos:
  - ...................................................................;
  - João Barroca Neto;

  III - ..............................................................;

  IV - assistente administrativo:

  - Flávia Patrícia Calvi;
  - Felipe Veiga Filho;

  V - enfermeiro:
  - Silvana Alves Teixeira;

  VI - .............................................................;

  VII - médicos: 

  - ..................................................................;
  - André Luiz da Silva Mello. "

  Art. 2° Ficam mantidas as demais disposições contidas no Decreto n° 
12.310, de 23 de agosto de 2019.

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

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 17 de agosto de 2021.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

DECRETO Nº 12.763, DE 17 DE AGOSTO DE 2021.

  "Aprova o plano de retalhamento de gleba de propriedade de AMZ De-
senvolvimento Imobiliário Ltda., e dá outras providências."

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

  Considerando, ainda, o que consta da análise de projeto PMA nº 
199/2020,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica aprovado o plano de retalhamento de gleba com 610.911,89 
metros quadrados, localizada na Avenida Doosan, S/N, Gleba B1D2A, 
Bairro São Jerônimo, cadastrada sob n° 19.0950.0110.0000, de proprie-
dade de AMZ Desenvolvimento Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ sob n° 

48.436.687/0001-39, conforme planta aprovada sob n° 95.712, de 11 de 
agosto de 2021, que passa a ser constituída por:

  I - Gleba B1D2A-1, com 429.145,92 metros quadrados;

  II - Gleba B1D2A-2, com 181.765,97 metros quadrados.

  Art. 2º Na execução do plano de retalhamento deverá ser observada a 
legislação pertinente, em especial, a Lei n° 6.492, de 18 de dezembro 
de 2020.

  Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 17 de agosto de 2021.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

DECRETO Nº 12.760, DE 9 DE AGOSTO DE 2021.

  "Outorga permissão de uso de imóvel público municipal à empresária 
individual Rosalina Aparecida Aisa Pastorini, 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 que dispõem as Leis nº 4.299, de 4 de janeiro de 2006, 
e n° 6.258, de 21 de dezembro de 2018;

  Considerando o que consta do Decreto nº 9.706, de 3 de julho de 2012; 

  Considerando, ainda, o que consta do processo administrativo PMA nº 
4.003/2020,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica outorgada a empresária individual Rosalina Aparecida Aisa 
Pastorini, inscrita no C.N.P.J. sob n° 28.431.382/0001-27, e no Cadas-
tro de Atividades do Município sob n° 99.363, com endereço residencial 
na Rua Fernando Luiz Baldin, nº 1597, Parque Residencial Jaguari, na 
Cidade de Americana/SP, permissão de uso da área pública municipal a 
seguir descrita:

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana

  Local: Rua Olivindo Fonseca - Loteamento Vila Mariana - Americana 
- SP 

  Cadastro: 13.0016.0344.0000 

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua 
Antonio Fernandes Moreno onde faz divisa com área de cadastro 
13.0016.0237.0000 e segue em reta pelo referido alinhamento numa dis-
tância de 43,08m (quarenta e três metros e oito centímetros); deste se-
gue em curva à direita na confluência da Rua Antonio Fernandes Moreno 
com Rua Olivindo Fonseca numa distância de 14,14m (quatorze metros 
e quatorze centímetros); deste segue em reta pelo alinhamento da Rua 
Olivindo Fonseca numa distância de 41,40m (quarenta e um metros e 
quarenta centímetros); deste segue em curva à direita na confluência da 
Rua Olivindo Fonseca com Rua Fernando Luiz Baldin numa distância 
de 14,14m (quatorze metros e quatorze centímetros); deste segue em 
reta pelo alinhamento da Rua Fernando Luiz Baldin numa distância de 
43,08m (quarenta e três metros e oito centímetros); deste deflete à direi-
ta e segue em reta divisando com área de cadastro 13.0016.0237.0000 
numa distância de 59,40m (cinquenta e nove metros e quarenta centíme-
tros) até o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 3.072,00m² 
(três mil e setenta e dois metros quadrados)."

  Parágrafo único. A permissão de uso de que trata este decreto é outor-
gada para a exploração, no local, da atividade de horta. 

  Art. 2º Em decorrência da permissão de uso, o permissionário pagará 
à Prefeitura Municipal, mensalmente, na Unidade de Arrecadação ou na 
rede bancária, por meio de guias, carnês ou boletos, a critério exclusivo 
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do Poder Público, preço público no valor de R$151,33 (cento e cinquenta 
e um reais e trinta e três centavos), cujo recolhimento deverá ser efetu-
ado até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente ao de referência.

  § 1º 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. 

  § 2º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no 
"caput"deste artigo, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tribu-
tos incidentes sobre o imóvel e sobre a atividade ali desenvolvida, fican-
do o permissionário 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 Durante a vigência da permissão de uso, a permissionário fica 
obrigada 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 à Prefeitura Municipal, imediatamente e por escrito, 
qualquer ocorrência que represente risco à segurança e preservação 
do imóvel; 

  III - atender as 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 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 de 2 (dois) meses consecutivos, caso em que a permissionária 
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. 4º Caberá exclusivamente a permissionário suportar os danos pes-
soais ou patrimoniais originados de caso fortuito, força maior, ou decor-
rentes da ação de terceiros, relativos ao imóvel objeto desta permissão.

  Art. 5º Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais 
órgãos da Prefeitura Municipal, a permissionária será especialmente 
fiscalizada pela Secretaria de Meio Ambiente, cujo Secretário deverá 
encaminhar relatório semestral ao Prefeito, informando se estão sendo 
fielmente cumpridas todas as exigências e obrigações estabelecidas no 
presente decreto e na legislação aplicável, sendo que a informação de 
não cumprimento ensejará a imediata revogação da permissão de uso.

  Art. 6º 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. 7º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

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

 

 

LEI Nº 6.538, DE 17 DE AGOSTO DE 2021.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 81/2021 - Poder Executivo - Francisco 
Antonio Sardelli.   
  "Altera a Lei nº 5.111, de 23 de novembro de 2010, que "Cria o Regime 
Próprio de Previdência Social - RPPS do Município e o Instituto de Pre-
vidência Social dos Servidores Municipais de Americana - AMERIPREV, 
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 O artigo 1º da Lei nº 5.111, de 23 de novembro de 2010, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

  "Art. 1º Fica criado o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 
do Município de Americana, que tem por finalidade assegurar, median-
te contribuição, aos servidores municipais titulares de cargos efetivos e 
seus dependentes, os meios de subsistência nos eventos de invalidez, 
idade avançada e morte."

  Art. 2º O caput do artigo 128 da Lei nº 5.111, de 2010, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

  "Art. 128. O AMERIPREV tem por finalidade administrar o RPPS do 
Município de Americana, com base nas normas gerais de contabilidade e 
atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, gerindo 
os seus recursos financeiros e dando cobertura aos riscos decorrentes 
da invalidez e da idade avançada para os funcionários efetivos, e da 
morte para os dependentes destes últimos, mediante plano de custeio 
específico."

  Art. 3º Ficam revogados a alínea "e" do inciso I e a alínea "b" do inciso 
II, do artigo 39; os artigos 57 a 64; os artigos 79 a 82; o inciso III do artigo 
166 e o artigo 214 e seu parágrafo único, todos da Lei nº 5.111, de 2010.

  Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 17 de agosto de 2021.

   Ref. Prot. Digital PMA nº 69.815/2021.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
 

PORTARIA Nº 10.454, DE 12 DE AGOSTO DE 2021.

  "Constitui subcomissão técnica para análise e julgamento das propos-
tas técnicas da licitação para contratação de empresa para prestação de 
serviços de publicidade."

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

  Considerando o que consta do processo administrativo PMA nº 
4.038/2021;

  R E S O L V E :

  I - Constituir subcomissão técnica para análise e julgamento das pro-
postas técnicas da licitação para contratação de empresa para presta-
ção de serviços de publicidade.

  II - Designar, para compor a referida subcomissão, os seguintes profis-
sionais sorteados dentre os previamente cadastrados:
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  - Thomaz Farias Fernandes;
  - Beatriz Aparecida da Costa;
  - Marcelo Luis Pendezza.

  III - Estabelecer à Comissão ora constituída, a competência para anali-
sar e julgar as propostas técnicas, aplicando as regras contidas no edital 
do certame licitatório.

  IV - Reconhecer que os serviços serão prestados a título gratuito e 
considerados de relevância para o Município.

  V - Estabelecer que esta portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2021. 

 Processo nº 3.379/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS 
BÁSICAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO 
DE TUBERCULOSE".

  Abertura das Propostas: 09 de Setembro de 2021, a partir das 08h00 
horas.

  Início da sessão de disputa de preços: 09 de Setembro de 2021, 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 20 de Agosto de 2021.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021. 

 Processo nº 3.998/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JU-
DICIAIS".

  Abertura das Propostas: 10 de Setembro de 2021, a partir das 08h00 
horas.

  Início da sessão de disputa de preços: 10 de Setembro de 2021, 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 20 de Agosto de 2021.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021. 

 Processo nº 5.651/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TELAS 
DE ALAMBRADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 
NOS RECINTOS DOS ANIMAIS DO PARQUE ECOLÓGICO".

  Abertura das Propostas: 13 de Setembro de 2021, a partir das 08h00 
horas.

  Início da sessão de disputa de preços: 13 de Setembro de 2021, 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 20 de Agosto de 2021.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2021. 

 Processo nº 4.063/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL DE COLOSTOMIA, SONDA E DISPOSITIVO URINÁRIO PARA 
ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS".

  Abertura das Propostas: 14 de Setembro de 2021, a partir das 08h00 
horas.

  Início da sessão de disputa de preços: 14 de Setembro de 2021, 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 20 de Agosto de 2021.

EDITAL DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2021. 

 Processo nº 4.081/2021.

OBJETO: "FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E NITROGÊ-
NIO LÍQUIDO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NÚCLEO 
DE ESPECIALIDADES, CAPS E PRONTO ANTEDIMENTO DO BAIR-
RO ANTONIO ZANAGA"

  Abertura das Propostas: 09 de Setembro de 2021, a partir das 13h30 
horas.

  Início da sessão de disputa de preços: 09 de Setembro 2021, 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 20 de Agosto de 2021.

  Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula n.º 14.676, conferi o 
presente. Eu, Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração, autori-
zei a publicação oficial. 

Americana, 17 de Agosto de 2021.

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

- CONVITE Nº 013/2021. 

Processo n.º 4.001/2021.

OBJETO:"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DOS SERVIDORES 
DE BANCO DE DADOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE TI". 

  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DO e ADJUDICADO o Convite n.º 013/2021 para a seguinte empresa:
"SS JUNIOR & CIA LTDA - ME" - VALOR TOTAL - R$ 8.820,00.

  Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula n.º 14.676, conferi o 
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FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
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PREFEITO MUNICIPAL
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presente. Eu, Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração, autori-
zei a publicação oficial. 

Americana, 17 de Agosto de 2021.

 

PORTARIA Nº 10.452, DE 11 DE AGOSTO DE 2021.

"Que nomeia CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO."

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

  R E S O L V E :

  I - Nomear em comissão SALETE BOMEDIANO DA COSTA, para exer-
cer o cargo de CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO, em substi-
tuição.

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

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 11 de agosto de 2021.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração 

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE 
AMERICANA

 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 31/2021 (Proc. Adm. nº 001.319/2021).

Objeto: Fornecimento de fios de sutura.

Entrega da documentação, das propostas e início do credenciamento 
dos interessados às 09h00min do dia 02 de setembro (quinta-feira) de 
2021, no auditório da FUSAME, na Avenida da Saúde, nº 415, Jd. Nos-
sa Senhora de Fátima, Americana/SP - entrada da Administração/Dire-
toria. O Edital poderá ser adquirido gratuitamente no site da FUSAME 
(www.fusame.com.br). O processo na íntegra estará à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações da FUSAME, no horário das 08h00 
às 16h00 horas. 

Demais informações pelo telefone (19) 3471-6750 - Ramal 301. 
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