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SEcrETaria DE aDMiNiSTraÇÃo
LICITAÇÕES

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 099/2018. 

Processo n.º 37.244/2018.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL PARA CASTRAÇÃO 
DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE - CASTRAMÓVEL PARA O CEN-
TRO DE CONTROLE DE ZOONOSES".
Abertura das Propostas: 05 de Novembro de 2018, a partir das 08h00 
horas.
Início da sessão de disputa de preços: 05 de Novembro de 2018, a 
partir das 08h30 horas. 
O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Suprimen-
tos, 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 23 de Outubro de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2018. 
Processo nº 39.874/2018.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE LAVADORAS EXTRATORAS DE ROUPA 
HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL "DR. WALDEMAR TE-
BALDI".
Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas e 
documentos: 06 de Novembro de 2018, às 08h30, na Sala da Unidade 
de Suprimentos, sito a Av. Brasil, nº 85,1º andar.
Início da sessão de disputa de preços: 06 de Novembro de 2018, às 
08h30.
O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Suprimen-
tos, 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 23 de Outubro 
de 2018.

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que a Comissão de 
Licitações julgou a licitação abaixo, proferindo a seguinte classificação:

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018
Processo n.º 30.057/2018.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRAS 
DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. 
ADALQUE GELMINI" - VILA ELVIRA, NESTA CIDADE".
EMPRESA CLASSIFICADA: ENGMAX CONSTRUÇÕES MÁXIMAS 
LTDA -VALOR TOTAL R$ 588.853,95. 
Na forma do Capítulo V da Lei Federal n.º 8.666/93, fica concedido o 
prazo legal para a interposição de recursos administrativos, a contar do 
dia útil imediatamente seguinte ao da presente publicação. Na inocorrên-
cia de recursos, o processo seguirá para homologação do Secretário e 
adjudicação de seu objeto ao vencedor.

Eu, Iris Martins, matrícula n.º 16.830 conferi o presente. Eu, José Edu-
ardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Inte-
rino, autorizei a publicação oficial. Americana, 19 de Outubro de 2018.

GUarDa MUNiciPal DE aMEricaNa
ACADEMIA DA GUARDA MUNICIPAL DE  

AMERICANA EDITAL N° 01, 19 DE OUTUBRO DE 2018.

"Estabelece o procedimento para expedição do comprovante de capaci-
tação técnica no manuseio de arma de fogo para a renovação do porte 
institucional dos Guardas Civis Municipais."

MARCOS GUILHERME, Diretor Comandante da Guarda Municipal de 
Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;
Considerando o artigo 6°, inciso IV da Lei Federal 10.826 de 2003 c/c 
artigos 40, 41, 42, 43 e 44 do Decreto Federal 5.123 de 2004;
Considerando o parágrafo único do artigo 7° da Lei Municipal 6.178 de 
2018;
Considerando a Lei Municipal 5.453 de 2013 que estabelece o convênio 
com a Superintendência Regional de São Paulo da Polícia Federal. Re-
novação n° 03/2018/SR/DPF/SP;
Considerando §1° do artigo 21 da IN n° 23/05, nos moldes da IN n° 
111/17 e Portaria n° 365/06, todos os diplomas do Departamento de Po-
lícia Federal;
Por fim, considerando o Termo de Cooperação Técnica nº 01/2018 com 
a Guarda Municipal de Nova Odessa - SP.

R E S O L V E:
Art. 1°. Em consonância aos princípios da administração pública, a 
Guarda Municipal de Americana dá publicidade ao Termo de Coopera-
ção Técnica nº 01/2018, entre a Guarda Municipal de Americana, por 
meio da Academia da Guarda Municipal e a Guarda Municipal de Nova 
Odessa, com a finalidade de cooperar com a capacitação profissional 
dos agentes das instituições nos termos ajustados. 

Art. 2º. Este edital tem a finalidade em estabelecer o procedimento para 
a expedição do comprovante de capacidade técnica para a renovação 
do porte de arma de fogo institucional dos Guardas Civis Municipais de 
Americana. 

Art. 3°. A aplicação do teste de capacidade técnica será realizada em 
duas etapas, na aplicação da prova teórica e prova prática de tiro.

Art. 4°. Antes da aplicação da prova teórica, haverá a instrução prepara-
tória para as avaliações.
Parágrafo único. A instrução preparatória será na sede da Guarda Muni-
cipal de Americana e iniciará às 07h.

Art. 5º. A prova teórica será aplicada na sede da Guarda Municipal de 
Americana e iniciará às 10h.
§1º. A prova teórica compreende na aplicação de 20 questões, cada uma 
com 4 alternativas de resposta, sendo uma delas a correta.
§2º. O conteúdo da prova será composto de:
I. 06 questões sobre Normas de Segurança;
II. 06 questões sobre Nomenclatura e Funcionamento de Peças;
III. 03 questões sobre Conduta no Estande; e
IV. 05 questões sobre Legislação Brasileira sobre armas de fogo.
§2º. O conteúdo das disciplinas acima consta na Cartilha de Armamento 
e Tiro da Polícia Federal.
§3º. O conteúdo da disciplina Legislação Brasileira sobre armas de fogo 
será:
I. Lei Federal 10.826 de 2003 (artigos 4º, 6º e 10); e
II. Decreto Federal 5.123 de 2004 (artigos 12, 22, 23, 33-A, 34, 40, 41, 
42, 43 e 44).
§4º. O material das disciplinas da prova teórica poderá ser solicitado na 
Central de Ensino.
§5º. Para a prova teórica adotar-se-á o mesmo percentual de acertos 
(60%).

Art. 6º. A prova prática de tiro será aplicada no estande do Clube Ameri-
canense de Tiro e iniciará às 13h.
§1º. A prova prática de tiro compreende na aferição de habilidade de tiro 
real em estande, conforme adotado pelo Instrutor.
§2º. O alvo adotado será o padrão ANP/DGP/PF;
§3º. Será aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta 
por cento) da pontuação máxima do alvo;
§4º. Caso o avaliando infrinja as normas de segurança e/ou conduta no 
estande de tiro, a critério do instrutor avaliador, dada a gravidade do fato, 
o candidato poderá ser reprovado no exame.
§5º. Todos deverão utilizar os equipamentos de proteção individual no 
recinto do estande (colete balístico, óculos de proteção e abafadores 
de ruído).
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Art. 7º. Na reprova do candidato, uma nova avaliação só poderá ser 
aplicada após 30 dias.

Art. 8º. As escalas serão elaboradas pelos Inspetores coordenadores 
das equipes operacionais que ficarão disponíveis na sede da Guarda 
Municipal.

Art. 9º. Os Guardas Municipais deverão se apresentar devidamente uni-
formizados e portando a carteira funcional e carteira nacional de habili-
tação - CNH.

Art. 10. Se houver a ausência do servidor, deverá ser protocolada a 
justificativa por meio de documento legal no prazo de 24 horas e enca-
minhada à Central de Ensino.

Art. 11. Caso não apresente a justificativa conforme artigo 6º, o fato será 
apurado através de Processo Administrativo Disciplinar.

Art. 12. Serão responsáveis pela organização e aplicação dos testes:
- Coordenador: EEI Mikolay;
- Instrutor Credenciado DPF Luciel Carlos de Oliveira (Guarda Municipal 
de Nova Odessa). Portaria de Credenciamento: 002/2017 - DREX/SR/
PF/SP;
- Instrutores: GCM Alexandre; GCM Dorcílio e GCM Teodoro;
- Logística: GCM Rossi e GCM Nilton.

Hariel Mikolay
Coordenador da Central de Ensino da Academia da Guarda Municipal.

Americana, 19 de outubro de 2018

MARCOS GUILHERME
DIRETOR - COMANDANTE

SEcrETaria DE aÇÃo Social E 
DESENVolViMENTo HUMaNo 

UNiDaDE DE aSSiSTêNcia Social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS -  
Dia 25/10/2018

A Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, 
no uso das suas atribuições, convoca os (as) Conselheiros (as), para 
a reunião ordinária pública a ser realizada no dia 25 de Outubro de 
2018, às 8h Plenária, na sala 61 na Câmara Municipal de Americana, 
localizada na Praça Divino Salvador, n° 5 - Jd. Girassol - Americana, 
cuja Pauta segue:
I. Abertura; 
II. Justificativas das ausências;
III. Leitura, discussão e votação das atas das reuniões anteriores;
IV. Leitura do expediente das comunicações da ORDEM DO DIA:
1- Ciência dos convites e documentos;
2- Deliberações:
2.1 - Proposta de regulamentação conjunta dos índices de referência 
para Cofinanciamento das ofertas socioassistenciais;
2.2 - Proposta de regulamentação dos programas socioassistenciais mu-
nicipais.
V. Matérias para deliberação - PAUTA DO DIA:
a. Comissão de Política da Assistência Social:
i. Ciência dos Ofícios CMAS enviados e recebidos em resposta;
ii. Respostas SASDH sobre acolhimento de pessoas idosas - grau de 
dependência III (complemento de resposta ao Ofício Promotoria de Jus-
tiça);
iii. Deliberação sobre execução direta do Serviço Especializado em 
Abordagem Social;
iv. Visitas de Fiscalização Rede Pública;
v. Análise das propostas de regulamentação conjunta dos índices de 
referência para Cofinanciamento das ofertas socioassistenciais munici-
pais;
vi. Análise da Proposta de regulamentação dos programas socioassis-
tenciais municipais. 
b. Comissão de Financiamento e Orçamento:   

i. Ciência dos Ofícios CMAS enviados e recebidos em resposta;
ii. Análise das propostas de regulamentação conjunta dos índices de 
referência para Cofinanciamento das ofertas socioassistenciais munici-
pais;
iii. Análise da Proposta de regulamentação dos programas socioassis-
tenciais municipais;
iv. Deliberação sobre proposta Orçamentária 2019;
v. Análise das Prestações de Contas do FMAS 2018;
vi. Análise das Prestações de Contas das Entidades 2017/2018.
c. Comissão de Normas da Assistência Social: 
i. Ciência dos Ofícios CMAS enviados e recebidos em resposta; 
ii. Proposta de minuta para alteração da composição do Fórum dos Tra-
balhadores; 
iii. Proposta de minuta para composição da Comissão Organizadora da 
Conferência Municipal 2019;
iv. Substituição de representante Sociedade Civil na CMI-PMCFC;
v. Análise das propostas de regulamentação conjunta dos índices de 
referência para Cofinanciamento das ofertas socioassistenciais munici-
pais;
vi. Análise da Proposta de regulamentação dos programas socioassis-
tenciais municipais. 
d. Comissão de Gestão Integrada de Serviços, Programas, Projetos, 
Benefícios e Transferência de Renda:
i. Ciência dos Ofícios CMAS enviados e recebidos em resposta;
ii. Resposta sobre acesso aos sistemas do Programa Bolsa Família;
iii. Análise das propostas de regulamentação conjunta dos índices de 
referência para Cofinanciamento das ofertas socioassistenciais munici-
pais;
iv. Análise da Proposta de regulamentação dos programas socioassis-
tenciais municipais.
V - Encerramento.
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DANIELA CRISTINA DE RIZZO BORDIGNON
Vice-Presidente

SEcrETaria DE faZENDa
UNiDaDE DE GESTÃo fiNaNcEira

JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO DA ORDEM  
CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

A Prefeitura Municipal de Americana, CNPJ/MF 45.781.176/0001-66, em 
cumprimento ao disposto no art. 5º da Lei Federal nº 8.666/1993, justi-
fica a alteração da ordem cronológica dos pagamentos das obrigações 
relacionadas "à fornecimento de alimentos", em observância das neces-
sidades do Município, e considerando, ainda, o fluxo de caixa municipal, 
posto que o descumprimento dessas obrigações pode acarretar na des-
continuidade da atuação assertiva do Poder Público, a saber:
CNPJ/MF 05.781.994/0001-44, Emp. nº 22470, ref. Nf 001, no valor de 
R$1.414,96, vcto 18/10/2018.
Estando presentes as relevantes razões de interesse público, autorizo o 
pagamento das obrigações com alteração da ordem cronológica.

Americana, 19 de outubro de 2018

RICARDO LOPES FERNANDES
Secretário Municipal de Fazenda
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