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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LICITAÇÕES

EDITAL DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019 

Processo nº 62.841/2018

OBJETO: “OUTORGA ONEROSA DA CONCESSÃO COMUM DO SER-
VIÇO REGULAR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSA-
GEIROS DO MUNICÍPIO DE AMERICANA”
Entrega dos Envelopes: 18 DE MAIO DE 2020, das 08h00 às 09h15 
horas.
Sessão de abertura dos Envelopes: 18 DE MAIO DE 2020, às 09h30 
horas.
Prazo para retirada do Edital: A partir do dia 16 de Abril de 2020 até o 
dia 15 de Maio de 2020, o Edital estará à disposição dos interessados 
na Unidade de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Americana, no 
horário das 12h00 às 16h00 horas, ou no site www.americana.sp.gov.br. 
Mais informações poderão ser obtidas, junto a Unidade de Suprimentos 
da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Brasil, nº 85, 1.º andar - centro, no 
horário das 09h00 às 16h00 horas – telefone (19) 3475-9046.

Eu, Luciane Carloni, matrícula nº 11.215, conferi o presente. Eu, José 
Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interi-
no, autorizei a publicação oficial. Americana, 07 de Abril de 2020.

DECRETO Nº 12.427, DE 7 DE ABRIL DE 2020

“Revoga os parágrafos 1º a 3º do artigo 6º e os artigos 7º e 8º todos do 
Decreto Municipal 12.412 de 19 de março de 2020, altera a redação 
do inciso III do artigo 6º, determina a abertura do paço municipal para 
atendimento ao público, restabelece horário normal de funcionamento 
de todos os órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta e dá 
outras providências.”

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei;
Considerando a necessidade de garantir o funcionamento de todas as 
unidades do serviço público municipal, como meio de assegurar maior 
eficiência no enfrentamento da crise causada pela pandemia do corona-
vírus causador da COVID-19 e; 
Considerando a necessidade de evitar perdas na arrecadação munici-
pal, o que poderia incapacitar as forças de saúde ao enfrentamento da 
crise já mencionada,
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EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA
D E C R E T A :

Art. 1º Ficam revogados: 

I – os parágrafos 1º a 3º do artigo 6º do Decreto Municipal n° 12.412 de 
19 de março de 2020;

II – o artigo 7º do Decreto Municipal n° 12.412 de 19 de março de 2020;

III – o artigo 8º do Decreto Municipal n° 12.412 de 19 de março de 2020;

Art. 2º O inciso III do artigo 6º do Decreto Municipal nº 12.412 de 19 de 
março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação; 

“Art. 6º--------------------------------------------------------------------------------------

I ----------------------------------------------------------------------------------------------

II ---------------------------------------------------------------------------------------------

III – o fechamento ao público dos seguintes espaços e próprios munici-
pais:

a) praças de esportes;
b) Parque ecológico;
c) Jardim Botânico; 
d) Centro Cívico; “

Art. 3º. Restabelecem-se em todos os órgãos da administração direta e 
indireta, ressalvados aqueles expressamente dispostos no Inciso III do 
parágrafo 6º do Decreto Municipal n° 12.412 de 19 de março de 2.020, 
com redação alterada pelo presente instrumento, os horários normais de 
expediente e atendimento ao público. 

Art. 4º. O atendimento ao público nos órgãos municipais deverá obser-
var, minimamente, às seguintes medidas: 

I – manutenção de ambientes abertos e ventilados; 

II – impedimento de aglomeração de pessoas, de forma que seja pos-
sível manter distanciamento mínimo de 2m (dois metros) entre os cida-
dãos atendidos ou que aguardam por atendimento;

III – disponibilização de embalagem contendo álcool gel em concentra-
ção de 70 º INPM para servidores e cidadãos; 

IV – disponibilização de equipamentos de proteção individual aos servi-
dores, atendendo a orientação da Secretaria de Saúde e; 

V – realização de higienização diária dos locais de atendimento e de 
trabalho, observando orientações da Secretaria de Saúde. 
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Parágrafo único: outras medidas eventualmente sugeridas pela Secreta-
ria de Saúde poderão ser implantadas de forma a garantir a segurança 
sanitária dos servidores e cidadãos.  

Art. 5º. Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 7 de abril 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
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