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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE REDESIGNAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO
LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que, em função de diEDITAL DE REDESIGNAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO

vergências entre a publicação do dia 19/10/2021, onde consta o horário
da abertura da licitação abaixo, às 14h00 e o horário descrito no Edital

A Prefeitura Municipal de Americana torna público que, em função de divergências entre a publicação do dia 19/10/2021, onde consta o horário

às 08h30, para que não haja prejuízo às partes, fica redesignada a data
do presente Edital, conforme segue:

da abertura da licitação abaixo, às 14h00 e o horário descrito no Edital
às 08h30, para que não haja prejuízo às partes, fica redesignada a data
do presente Edital, conforme segue:
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2021.
Processo nº 6.569/2021
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020.
OBJETO: "AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE BACKUP LTO8 E SWIProcesso nº 81.824/2019

TCHES PARA MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE TI E CORE DE
REDE"

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CUIDADOR PARA ATENDIMENTO

Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas e

A NECESSIDADES ESPECÍFICAS DOS ALUNOS MATRICULADOS

documentos: 25 de Novembro de 2021, às 14h00, na Sala da Unidade

NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO"

de Suprimentos, sito a Av. Brasil, nº 85,1º andar.

Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas
e documentos: 24 de Novembro de 2021, às 08h30, na Sala da Unida-

Início da sessão de disputa de preços: 25 de Novembro de 2021,
às 14h00.

de de Suprimentos, sito a Av. Brasil, nº 85,1º andar.
O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de SupriInício da sessão de disputa de preços: 24 de Novembro de 2021,

mentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00

às 08h30.

horas, ou no site www.americana.sp.gov.br, a partir de 11 de Novembro
de 2021.

O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Suprimentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00

Eu, Luciane Carloni, matrícula n.º 11.215, conferi o presente. Eu, Fabio

horas, ou no site www.americana.sp.gov.br, a partir de 11 de Novembro

Beretta Rossi, Secretário de Administração, autorizei a publicação oficial.

de 2021.
Americana, 09 de Novembro de 2021.
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PORTARIA Nº 10.523, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2021.
Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, na forma do Decreto n° 8.384, de 4 de

Diário Oficial

Publicado na mesma data na
Secretaria de Administração

FRANCISCO ANTONIO
SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
NEGÓCIOS JURÍDICOS

maio de 2010 e;
Considerando a Portaria nº 8.776, de 4 de agosto de 2017;
Considerando o que consta do processo administrativo n° 9.189/2021,
RESOLVE:

PORTARIA Nº 10.526, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2021.
"Que nomeia Secretário Adjunto."

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 narrados nos autos administrativos, mediante abertura de Sindicância.
Publique-se na forma da Lei.
Prefeitura Municipal de Americana, aos 9 de novembro de 2021.
Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Francisco Antonio Sardelli,Prefeito Municipal de Americana, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
I - Nomear em comissão, conforme proc.adm.digital nº 11.212/2021,
FABIO CORREIA BARTOLOMEU JONER, para exercer o cargo de SECRETÁRIO ADJUNTO.
II - Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FABIO BERETTA ROSSI

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

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 10.525, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2021.

Publicado na mesma data na
Secretaria de Administração

FRANCISCO ANTONIO
SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
NEGÓCIOS JURÍDICOS

"Que exonera servidora comissionada."
Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por lei;
RESOLVE:
I - Exonerar, conforme proc.adm.digital nº 11.218/2021, a servidora comissionada LILIAN FRANCO DE GODOI DOS SANTOS, do cargo de
ASSESSOR INSTITUCIONAL, em 5 de novembro de 2021.
II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a
data de ocorrência dos fatos.
Prefeitura Municipal de Americana, aos 9 de novembro de 2021.

DECRETO N. º 12830, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021.
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Prefeitura Municipal de Americana
Estado de São Paulo
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N. º 12830, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021.
“Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial,
autorizado pela Lei nº 6.568, de 05 de novembro de 2021”
Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por lei:
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto na Secretaria de Fazenda, da Prefeitura Municipal de Americana, um crédito adicional
especial no valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), conforme a seguir discriminado:
02 – Órgão – Prefeitura Municipal de Americana
02.16 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
02.16.03 – Unidade Executora – Unidade de Obras Públicas
Classificação Geral
4.4.90.51.15.452.128.1.049

Fonte

Especificação

Valor em R$

07

Obras e Instalações

25.000.000,00

Total da Unidade

25.000.000,00

Total do Órgão

25.000.000,00

Total Geral

25.000.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes de operação de Crédito, no âmbito
do programa Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo, nos termos do inciso IV, do parágrafo
1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Americana, aos 09 de novembro de 2021.

Publicado na mesma data na
Secretaria de Administração.

Fábio Beretta Rossi
Secretário Municipal de Administração

Francisco Antonio Sardelli
Prefeito Municipal

Diego de Barros Guidolin
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

Avenida Brasil,nº 85 – Centro – Tel. (19) 3475.9030
CEP – 13465-901 – Americana- SP – e-mail: administração@americana.sp.gov.gov.br
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CONSIDERANDO que o art. 191 da Lei Federal nº 14.133, de 2021 não

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE AMERICANA

pode ser lido ou interpretado descontextualizado do princípio do planejamento, expressamente destacado no art. 5º da Lei Federal nº 14.133,
de 2021;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação de vários dispo-

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 04/2021

sitivos da Lei Federal nº 14.133, de 2021 pela Autarquia Municipal de
Saneamento;
CONSIDERANDO a necessidade de orientação e treinamento dos

Processo n.º 61/2021
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO

servidores públicos municipais para adaptação às normas inseridas na

PREVENTINA E CORETIVA DOS COMPUTADORES, SERVIDOR E

Nova Lei de Licitações e Contratos;

IMPRESSORAS DO AMERIPREV, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS".
Contratado: "AÇÃO EDUCAR MULTINEGÓCIOS LTDA".
Contratante: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais

CONSIDERANDO o teor do comunicado SDG nº 31/2021, emanado
pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, recomendando que
independente da possibilidade conferida de utilização das Leis nº 8.666

de Americana - AMERIPREV.
Valor: R$ 9.744,00 (nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais).

de 1993 e nº 14.133, de 2021, vedadas a combinação de preceitos de

Fundamento legal: Art. 24, II da Lei Federal n.º 8.666/93.

uma e de outra em um mesmo procedimento administrativo;

Homologação: Superintendente do Instituto, em 08 de novembro de
CONSIDERANDO a disponibilização do Portal Nacional de Contrata-

2021.

ções Públicas (PNCP) em agosto do corrente ano;
Americana, 09 de novembro de 2021

ERICH HETZL JUNIOR
SUPERINTENDENTE

CONSIDERANDO a Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021, emanada pela Advocacia Geral da União, que por ora autorizou a aplicação
da Nova Lei de Licitações apenas para as contratações diretas em âmbito federal;

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO
ATO ADMINISTRATIVO Nº 613, DE 31 DE OUTUBRO DE 2021.

RESOLVE:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

"Dispões sobre o procedimento administrativo para a realização de
pesquisa de preços para aquisição direta de bens e contratação de

OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

serviços, no âmbito do Departamento de Água e Esgoto de Americana."
CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA, Superintendente do Departamen-

Art. 1º. Este Ato Administrativo dispõe sobre o procedimento administra-

to de Água e Esgoto de Americana, no uso das atribuições que lhe são

tivo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e

conferidas por lei, e

contratação de serviços em geral, no âmbito do Departamento de Água
e Esgoto de Americana, observados os procedimentos instituídos pela

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril
de 2021, que estabelece novas normas gerais de licitação e contratação

Lei nº 14.133/21.
DEFINIÇÕES

para as Administrações Pública Diretas, autárquicas e fundacionais da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

Art. 2º Para fins do disposto neste Ato Administrativo, considera-se:
I - preço estimado: valor obtido a partir de método matemático aplicado

CONSIDERANDO o disposto no art. 191 e no inciso II do art. 193 da

em série de preços coletados, devendo desconsiderar, na sua formação,

Lei Federal nº 14.133, de 2021, que asseguram a possibilidade de a Ad-

os valores inexeqüíveis, os inconsistentes e os excessivamente eleva-

ministração Pública optar, até o decurso do prazo de 02 (dois) anos da

dos; e

publicação da mencionada legislação, por licitar ou contratar diretamen-

II - sobrepreço: preço orçado para licitação ou contratado em valor

te de acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ou por

expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de

meio das Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nº 10.520, de

apenas 1 (um) item, se a licitação ou a contratação for por preços unitá-

17 de julho de 2002, e legislações correlatas até então vigentes;

rios de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral.
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meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data
CAPÍTULO II
ELABORAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇO
FORMALIZAÇÃO

e a hora de acesso;
IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante
solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que
seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não

Art. 3º A pesquisa de preços será materializada em documento que
conterá, no mínimo:
I - descrição do objeto a ser contratado;
II - identificação do(s) agente(s) responsável(is) pela pesquisa ou, se for
o caso, da equipe de planejamento;

tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou
V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que
a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um)
ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Ca-

III - caracterização das fontes consultadas;

derno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria

IV - série de preços coletados;

Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério

V - método estatístico aplicado para a definição do valor estimado;

da Economia, a ser utilizado como referência.

VI - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inconsistentes, inexeqüíveis ou excessivamente elevados, se aplicável;
VII - memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão
suporte; e
VIII - justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa
direta de que dispõe o inciso IV do art. 5º.

§ 1º Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, nos
termos do inciso IV, deverá ser observado:
I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado;
II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:
a) descrição do objeto, valor unitário e total;
b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;

CRITÉRIOS

c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato;
d) data de emissão; e

Art. 4º Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser ob-

e) nome completo e identificação do responsável.

servadas as condições comerciais praticadas, incluindo prazos e locais

III - informação aos fornecedores das características da contratação

de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço,

contidas no art. 4º, com vistas à melhor caracterização das condições

quantidade contratada, formas e prazos de pagamento, fretes, garantias

comerciais praticadas para o objeto a ser contratado; e

exigidas e marcas e modelos, quando for o caso, observadas a potencial

IV - registro, nos autos do processo da contratação correspondente, da

economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propos-

Parágrafo único. No caso de previsão de matriz de alocação de riscos

tas como resposta à solicitação de que trata o inciso IV do caput.

entre o contratante e o contratado, o cálculo do valor estimado da con-

§ 2º Excepcionalmente, será admitido o preço estimado com base em

tratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da

orçamento fora do prazo estipulado no inciso II do caput, desde que de-

licitação e os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com a metodolo-

vidamente justificado nos autos pelo agente responsável e observado o

gia estabelecida no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de

índice de atualização de preços correspondente.

Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital do Ministério da Economia, a ser utilizado como referência.
PARÂMETROS

METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO
Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço esti-

preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais

mado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de

preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º,

serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes

desconsiderados os valores inexeqüíveis, inconsistentes e os excessi-

parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

vamente elevados.

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item

§ 1º Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que

correspondente nos sistemas oficiais, como Painel de Preços ou banco

devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados

de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

pela autoridade competente.

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execu-

§ 2º Com base no tratamento de que trata o caput, o preço estimado

ção ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa

da contratação poderá ser obtido, ainda, acrescentando ou subtraindo

de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado

determinado percentual, de forma a aliar a atratividade do mercado e

o índice de atualização de preços correspondente;

mitigar o risco de sobrepreço.

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela

§ 3º Para desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo e de sítios

excessivamente elevados, deverão ser adotados critérios fundamenta-

eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados

dos e descritos no processo administrativo.

no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis)
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§ 4º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em

Lei nº 14.133/2021 serão preferencialmente precedidas de divulgação

especial, quando houver grande variação entre os valores apresentados.

de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias

§ 5º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço es-

úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação

timado com base em menos de três preços, desde que devidamente

de interesse da Administração em obter propostas adicionais de even-

justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade

tuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

competente.

Art. 11 Não se aplica o disposto no art. 8º às contratações de até R$

§ 6º Quando o preço estimado for obtido com base única no inciso I do

8.000,00 (oito mil reais) de serviços de manutenção de veículos auto-

art. 5º, o valor não poderá ser superior à mediana do item nos sistemas

motores de propriedade da Autarquia, incluído o fornecimento de peças.

consultados.

Art. 12. O processo de contratação direta, que compreende os casos
de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os
seguintes documentos:

CAPÍTULO III

I - documento de formalização de demanda conforme anexo I e, se for

REGRAS ESPECÍFICAS

o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência,

CONTRATAÇÃO DIRETA

projeto básico ou projeto executivo;
II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabele-

Art. 7º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa de
licitação, aplica-se o disposto no art. 5º.
§ 1º Quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no art. 5º, a justificativa de preços será dada com base em valores
de contratações de objetos idênticos, comercializados pela futura contratada, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros
contratantes, públicos ou privados, no período de até 1 (um) ano anterior
à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.
§ 2º Excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha comerciali-

cida no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/21;
III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;
IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;
V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;
VI - razão da escolha do contratado;
VII - justificativa de preço;

zado o objeto anteriormente, a justificativa de preço de que trata o pará-

VIII - autorização da autoridade competente.

grafo anterior poderá ser realizada com objetos semelhantes de mesma

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato

natureza, devendo apresentar especificações técnicas que demonstrem

decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do

similaridade com o objeto pretendido.

público em sítio eletrônico oficial.

§ 3º Fica vedada a contratação direta por inexigibilidade caso a justificativa de preços demonstre a possibilidade de competição.
§ 4º Na hipótese de dispensa de licitação com base nos incisos I e II do

CAPÍTULO IV

art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a estimativa de preços

DISPOSIÇÕES FINAIS

de que trata o caput poderá ser realizada concomitantemente à seleção

ORIENTAÇÕES GERAIS

da proposta economicamente mais vantajosa.
§ 5º O procedimento do § 4º será realizado por meio de solicitação
formal de cotações a fornecedores.

Art. 13. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação
poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento
dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, salvo na hipótese de licitação cujo critério de julga-

DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
Art. 8º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites refe-

mento for por maior desconto.
VIGÊNCIA

ridos nos incisos I e II do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, deverão ser
observados:
I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;
II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza,
entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo
de atividade.
Art. 9º Os valores referidos nos incisos I e II do artigo 75 da Lei nº
14.133/2021 serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas
como agências executivas na forma da lei.
Art. 10 As contratações de que tratam os incisos I e II do artigo 75 da

Art. 14. Este Ato Administrativo entra em vigor na data de sua publicação.
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA-SP
Rua dos Estudantes, nº 333 – Cordenonsi/SP – CEP 13.472-510 – Fone: 3471.2903

ANEXO I
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

Departamento Requisitante (Seção/Setor):
Servidor Responsável pela Demanda:

Matrícula:

E-mail:

Telefone:

Objeto:
(

) Serviço não continuado

(

) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra

(

) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra

(

) Material de consumo

(

) Material permanente / equipamento

Forma de Contratação Sugerida:
(

) Modalidade da Lei nº 8.666/93: (especificar modalidade)

(

) Pregão (especificar)

(

) Dispensa/Inexigibilidade

1. Justificativa da Necessidade de Contratação da solução, considerando o planejamento estratégico, se o caso

2. Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada
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Rua dos Estudantes, nº 333 – Cordenonsi/SP – CEP 13.472-510 – Fone: 3471.2903

3. Previsão de data em que deve ser assinado o instrumento contratual

4. Créditos Orçamentários

4.1. Valor estimado da contratação:
4.1.1.

Valor estimado custeio:

4.1.2.

Valor estimado investimento:

4.2. Ficha
4.3. Plano Orçamentário:

5. Indicação do(s) integrantes da equipe de planejamento:

Submete-se documento de formalização de demanda para avaliação.

RESPONSÁVEL
(Função)

De acordo, encaminhe-se à Gestão de Contratos para ciência e encaminhamentos.

AUTORIDADE RESPONSAVEL PELA ASSINATURA
(Função)
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Americana, 31 de outubro de 2021
Americana, 03 de novembro de 2021

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
SUPERINTENDENTE

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

Levamos ao conhecimento dos interessados, que o Sr. Superintenden-

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA
(GAMA)

te do Departamento de Água e Esgoto autorizou a prorrogação do prazo
de validade do Credenciamento nº 01/2017, para contratação de leilo-

PORTARIA N° 185, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021

eiros oficiais, pelo período de 12 (meses), a contar de 13 de novembro

"Que Instaura Sindicância."

de 2021, conforme consta do respectivo processo administrativo protocolizado sob nº 15.020/17.

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

Americana, 08 de novembro de 2021

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

EDITAL DE RATIFICAÇÃO

Considerando o PROCESSO ADMINISTRATIVO/1DOC nº 11.166/2021
R E S O L V E:
I- INSTAURAR SINDICÂNCIA, para apurar suposta infração disciplinar.
II- A condução da SINDICÂNCIA, será realizado pela CORREGEDO-

O Superintendente do DAE - Departamento de Água e Esgoto de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Ratifica
por Dispensa de Licitação o objeto do Processo nº 9.890/21 para a
empresa CEL ENGENHARIA LTDA, estabelecida à Rua Anhanguera,
nº 1025, Conserva, em Americana, Estado de São Paulo, com base no

RIA da GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA
III- O prazo para conclusão desta SINDICÂNCIA é de 30 (TRINTA) dias
a contar desta data, podendo ser prorrogado a pedido da CORREGEDORIA

artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
IV- Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário
Americana, 03 de novembro de 2021
Americana, 09 de novembro de 2021

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA

MARCO AURÉLIO DA SILVA

SUPERINTENDENTE

DIRETOR-COMANDANTE
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PORTARIA N° 186, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021

"Que Prorroga a Portaria nº 149, de 10 de setembro de 2021."
PROCESSO: 9.890/21
MODALIDADE: Dispensa de Licitação, Lei 8.666/93, art. 24, inc. IV.
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção em redes e ligações
de água e esgoto, execução de ligações de água e esgoto por método

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

destrutivo, ligações de água por método não destrutivo, mudanças de
cavalete, substituição de redes de esgoto e serviços correlatos, conforme as especificações do termo de referência.
CONTRATADA: CEL ENGENHARIA LTDA
VALOR: R$ 1.076.115,00
AMPARO LEGAL: Lei 8.666/93, art. 24, inc. IV

Considerando o teor do PROCESSO ADMINISTRATIVO - 1 DOC nº
11.167/2021
R E S O L V E:
I- Prorrogar o prazo da Portaria nº 149 de 10 de setembro de 2021,
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por mais 60 (SESSENTA) dias, conforme SOLICITAÇÃO da CORREAVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

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

Pregão Eletrônico nº 09/2021 (Proc. Adm. nº 001.673/2021).
Objeto: Materiais de enfermagem (fracassados PP 01/2021 e 13/2021.
Abertura das Propostas: 26 de Novembro de 2021, a partir das 08h00

Americana, 09 de novembro de 2021

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

horas. Início da sessão de disputa de preços: 26 de Novembro de 2021,
a partir das 08h30min.
O Edital poderá ser adquirido gratuitamente no site da FUSAME (www.
fusame.com.br) ou www.bbmnetlicitacoes.com. br, a partir de 11 de novembro de 2021.
O processo na íntegra estará à disposição dos interessados no Setor de

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE
AMERICANA

Licitações da FUSAME, no horário das 08h00 às 16h00 horas. Demais

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Americana, 09 de novembro de 2021

Pregão Presencial nº 46/2021 (Proc. Adm. nº 001.706/2021).

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

SR. DOUGLAS HENRIQUE MAGALHÃES FERREIRA
PRESIDENTE DA FUSAME

Objeto: Material de órtese e prótese para atendimento de ordem judicial.
Entrega da documentação, das propostas e início do credenciamento
dos interessados às 09h00min do dia 25 de novembro (quinta-feira) de
2021, no auditório da FUSAME, na Avenida da Saúde, nº 415, Jd. Nossa
Senhora de Fátima, Americana/SP - entrada da Administração/Diretoria.
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.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 11/2021 (Proc. Adm. nº 001.850/2021).
Objeto: Materiais descartáveis (fracassados PP 07/2021).
Abertura das Propostas: 29 de Novembro de 2021, a partir das 08h00
horas. Início da sessão de disputa de preços: 29 de Novembro de 2021,
a partir das 08h30min.
O Edital poderá ser adquirido gratuitamente no site da FUSAME (www.

Americana, 09 de novembro de 2021

SR. DOUGLAS HENRIQUE MAGALHÃES FERREIRA
PRESIDENTE DA FUSAME

fusame.com.br) ou www.bbmnetlicitacoes.com. br, a partir de 11 de novembro de 2021.
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.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 12/2021 (Proc. Adm. nº 001.851/2021).
Objeto: Dietas enterais (fracassados do PP 29-2021).
Abertura das Propostas: 24 de Novembro de 2021, a partir das 08h00
horas. Início da sessão de disputa de preços: 24 de Novembro de 2021,
a partir das 08h30min.
O Edital poderá ser adquirido gratuitamente no site da FUSAME (www.
fusame.com.br) ou www.bbmnetlicitacoes.com. br, a partir de 10 de novembro de 2021.
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.
Americana, 09 de novembro de 2021

SR. DOUGLAS HENRIQUE MAGALHÃES FERREIRA
PRESIDENTE DA FUSAME

Americana, 09 de novembro de 2021

SR. DOUGLAS HENRIQUE MAGALHÃES FERREIRA
PRESIDENTE DA FUSAME

