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UniDaDe De Direitos HUmanos

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO - N° 01/2019

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 117/2019

"Aprova o Plano de Aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), arrecadados no exercício 
de 2018"

Considerando o § 2º do Artigo 260 da Lei nº 8.069/90 (ECA), que esta-
belece que os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente, fixarão critérios de utilização, através de plano de aplicação 
das doações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente 
percentual para incentivo ao acolhimento, sob forma de guarda, de crian-
ça ou adolescente, órfão ou abandonado,

Considerando o Inciso IV do Artigo 98 da Lei Municipal nº 5.299/2012, 
que estabelece que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) deverá elaborar anualmente o plano de aplicação 
dos recursos do FMDCA, considerando as metas estabelecidas para o 
período, em conformidade com o Plano de Ação, 

Considerando o Artigo 104 da Lei Municipal nº 5.299/2012, que estabe-
lece que a aplicação dos recursos do FMDCA deliberada pelo CMDCA 
deverá ser destinada para o financiamento de ações governamentais e 
não governamentais,

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ame-
ricana (CMDCA), no uso das suas atribuições previstas na Lei Federal 
nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Lei Muni-
cipal nº 5.299 de 08 de fevereiro de 2012, e no exercício de sua função 
deliberativa e controladora das ações da Política Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de Americana, em reunião ordinária reali-
zada no dia 29 de janeiro de 2019, no Plenarinho localizado no 3° andar 
da Câmara Municipal de Americana, praça Divino Salvador n° 5 - Bairro 
Girassol, RESOLVE:

Art. 1º - Os recursos arrecadados pelo Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (FMDCA), com base no incentivo fiscal do 
imposto de renda durante o exercício de 2018, acrescido de outras re-
ceitas e do saldo remanescente do ano anterior, deverão ser aplicados 
no financiamento de ações governamentais e não governamentais, para 
as finalidades e nos percentuais abaixo descritas:

I - 34% (trinta e quatro por cento) no desenvolvimento de programas e 
serviços comunitários ou inovadores, por tempo determinado, não ex-
cedendo a 03 (três) anos da política de promoção, proteção, defesa e 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente;

II - 36% (trinta e seis por cento) no acolhimento, sob forma de guarda, 
de criança e adolescente, órfão ou abandonado, observado a Política 
Municipal de Convivência Familiar e Comunitária;

III - 15% (quinze por cento) em programas e projetos de pesquisa, de 
estudos, elaboração de diagnósticos, sistema de informações, monitora-
mento e avaliação de políticas públicas de promoção, proteção, defesa e 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 

IV - 5% (cinco por cento) em programa e projetos de formação continua-
da dos operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conselheiros de Direitos e Tutelares);

V - 10% (dez por cento) no desenvolvimento de programas e projetos de 
campanhas educativas, publicações, divulgação das ações de promo-

ção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adoles-
cente, incluindo campanhas de arrecadação de recursos para o FMDCA.

Parágrafo Único. No caso de não apresentação de projetos e progra-
mas, ou em que os valores dos projetos ou programas apresentados se-
jam inferiores ao valor previsto para qualquer um dos Incisos, os recur-
sos excedentes serão remanejados entre os demais Incisos, mediante 
deliberação do Plenário do CMDCA.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua aprovação revogan-
do as disposições em contrário.

  Americana (SP), 29 de janeiro de 2019.

GIULIANA MEIRA BRANDÃO 
Vice-Presidente

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

DECRETO Nº 12.162, DE 29 DE JANEIRO DE 2019

"Dispõe sobre a criação do Centro de Operações Integradas - COI, nos 
termos 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 no inciso I do art. 44 da Lei n° 5.838, de 17 de 
dezembro de 2015;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
57.562/2018,

D E C R E T A :

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituído o Centro de Operações Integradas - COI, cons-
tituído por um conjunto de setores específicos da Guarda Municipal, 
responsável pela vigilância permanente do espaço público, por meio de 
câmeras de vídeo e alarmes instalados nos bens patrimoniais, vias e 
logradouros municipais, bem como pela coordenação das informações 
captadas pelos referidos equipamentos.

Art. 2º Os servidores designados para atuar no Centro de Operações 
Integradas deverão desempenhar seu trabalho observando os seguintes 
preceitos:

I - agir com discrição;

II - falar somente o necessário;
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III - manter o sigilo das informações;

IV - conferir agilidade na resolução das ocorrências;

V- ser cortês no atendimento ao cidadão;

VI - ter zelo e atenção com os sistemas, câmeras e demais equipamen-
tos utilizados para o desempenho das funções.

CAPÍTULO II
DOS SETORES

Art. 3º O Centro de Operações Integradas fica vinculado à Guarda Muni-
cipal de Americana, e será constituído pelos seguintes setores:

I - Setor de Videomonitoramento;

II - Setor de Inteligência;

III - Central de Atendimento e Despacho.

Seção I

Do Setor de Videomonitoramento e da Central de Atendimento e 
Despacho

Art. 4° O Setor de Videomonitoramento é o órgão responsável por operar 
e monitorar as câmeras de vídeo e alarmes instalados nos bens patrimo-
niais, vias e logradouros públicos municipais.

Art. 5º A Central de Atendimento e Despacho é responsável pelo recebi-
mento da informações e seu encaminhamento aos servidores responsá-
veis pelo atendimento das ocorrências.

Art. 6º O Setor de Videomonitoramento e a Central de Atendimento e 
Despacho deverão observar os seguintes procedimentos:

I - as portas de acesso à sala (externa e copa) deverão permanecer 
fechadas;

II - a comunicação entre os servidores externos e os servidores das Cen-
trais deverá ocorrer por meio de interfone, radiocomunicador, telefone ou 
outro meio autorizado pelo superior responsável da Central;

III - durante o período noturno, os superiores hierárquicos responsáveis 
por cada setor deverão manter as portas e janelas abertas, em horário 
definido pelo Diretor-Comandante, para que haja a ventilação e conse-
quente troca do ar ambiente;

IV - as anormalidades ocorridas no turno de trabalho deverão ser anota-
das em livro específico;

V - a comunicação e a troca de informações entre os superiores hierár-
quicos responsáveis pelas unidades é indispensável;

VI - os superiores hierárquicos devem observar os seguintes procedi-
mentos:

a) zelar para que os trabalhos ocorram com respeito, ordem e disciplina;

b) verificar todos os equipamentos e sistemas, quanto à operacionalida-
de e eficácia, anotando em livro próprio as anormalidades constatadas;

c) caso a anormalidade não possa ser sanada durante o turno de traba-
lho, o Diretor-Comandante deverá ser comunicado;

d) verificar, no mínimo 3 (três) vezes por turno de serviço, o servidor da 
rede mundial de computadores (internet), anotando no livro a situação 
constatada;

e) organizar, no decorrer do turno de trabalho, os intervalos de descanso 
de 30 (trinta) minutos para cada servidor do setor;

f) verificar a sala do servidor no caso de indisponibilidade do forneci-
mento de energia elétrica, anotando as anormalidades em livro próprio;

VII - as câmeras de vídeo e os alarmes não poderão ficar sem a super-
visão de um servidor, exceto em casos de extrema necessidade, sob 
autorização do supervisor hierárquico responsável.

Parágrafo único. Nos casos definidos neste artigo, ocorrendo falta, au-
sência, licença ou férias do superior hierárquico responsável, assumirá 
a função o Inspetor ou Subinspetor operacional, que deverá permanecer 
na sala.

Seção II

Do Setor de Inteligência
 

Art. 7º Cabe ao Setor de Inteligência a análise, estudo e levantamento 
das informações criminais no âmbito do Município, com a finalidade de 
estabelecer medidas para o patrulhamento preventivo, objetivando com-
bater a criminalidade e garantir a ordem pública.

Art. 8º Qualquer procedimento a ser adotado pelo Setor de Inteligência 
deverá ser previamente comunicado ao Diretor-Comandante.

CAPÍTULO III
DO CADASTRO DE OCORRÊNCIAS

Art. 9º O cadastro de ocorrências tem por finalidade exclusiva obter in-
dícios e provas que confirmem a materialidade e autoria de crimes e 
infrações penais, sendo vedada sua utilização para finalidade diversa.

Art. 10. Para fins do disposto no artigo anterior, serão objeto do cadastro 
de ocorrências:

I - furtos e roubos de veículos, residências, cargas, estabelecimentos 
comerciais e de demais bens móveis;

II - homicídios e latrocínios;

III - extorsão mediante sequestro;

IV - tráfico de drogas e substâncias entorpecentes.

Parágrafo único. Os demais tipos penais poderão ser cadastrados em 
casos de necessidade ou mediante solicitação de autoridade policial ou 
judiciária, com a apresentação de Boletim de Ocorrência. 

Art. 11. A solicitação efetuada por outras forças de segurança para o 
cadastro, monitoramento e abordagem de veículo, bem como para a 
prestação de informações inseridas no sistema, deverá ser efetuada por 
meio de ofício endereçado ao Centro de Operações Integradas, ou por 
meio de correspondência eletrônica, enviada ao endereço eletrônico ins-
titucional.

Art. 12. A solicitação de cadastro de veículo, efetuada por outras institui-
ções ou por particular, deverá ser instruída com o Boletim de Ocorrência 
lavrado, e será encaminhada à análise do Setor de Inteligência, para 
verificar sua viabilidade.

Art. 13. As ocorrências com veículos utilizados para a prática de crimes 
contra a vida, contra o patrimônio ou que sejam de propriedade de pes-
soas desaparecidas, poderão ser cadastradas, observando os seguintes 
critérios:

I - análise da confiabilidade da fonte;

II - contato com o solicitante para verificação da informação fornecida;

III - apuração da veracidade da informação, e confirmação se o fato ocor-
reu;

IV - análise dos riscos operacionais.

§ 1º Poderão também ser cadastradas as ocorrências que apurem sus-
peitas de utilização de veículos para a prática dos crimes definidos no 
caput deste artigo.

§ 2º Para o cadastro de ocorrências envolvendo veículos de propriedade 
de pessoas desaparecidas, será exigido o Boletim de Ocorrência refe-
rente ao desaparecimento.

§ 3º Poderão ser cadastradas as informações recebidas por aplicativo 
de celular, correspondência eletrônica ou origem similar, disponibilizadas 
por grupos policiais ou outras instituições, observando os critérios esta-
belecidos nos incisos do caput deste artigo.

Art. 14. As ocorrências relativas a furtos e roubos de veículos deverão 
ser imediatamente cadastradas no sistema, por seu operador, ainda que 
o Boletim de Ocorrência não tenha sido lavrado.

Art. 15. Para a realização do cadastro, são exigidos, no mínimo, os se-
guintes dados:

I - número de contato telefônico da vítima ou solicitante;

II - marca e modelo do veículo, cor e placa, quando a ocorrência envolver 
sua utilização;

III - data e horário do fato;

IV - motivo da inserção.

Parágrafo único. Além das informações previstas no caput deste artigo, 



3 Diário oficial Americana, sábado, 02 de fevereiro de 2019

o superior deverá buscar, sempre que necessário, informações comple-
mentares com o Setor de Inteligência, repassando-as às equipes desig-
nadas ao atendimento da ocorrência.

Art. 16. Deverão ser anexados ao cadastro, na forma digital, os docu-
mentos relacionados à ocorrência, tais como ofícios, notificações de 
multa e similares.

Art. 17. Quando a ocorrência envolver veículo com restrição de furto 
ou roubo, lançado em sistema de compartilhamento de informações, o 
operador deverá apenas dar baixa no alarme sem gerar uma ocorrência 
de localização ou entrega, pois esta última ficará a cargo do Setor de 
Inteligência.

Art. 18. O Setor de Inteligência poderá cadastrar ocorrências de aborda-
gem preventiva, caracterizadas por abordagem de veículos que tenham 
sido utilizados, supostamente, para a prática de ilícito penal, ainda que 
exista apenas denúncia, sem formalização de Boletim de Ocorrência.

Art. 19. O Setor de Inteligência tem autonomia para mudar o status ou 
remover as ocorrências cadastradas, visando à maior efetividade do tra-
balho.

CAPÍTULO IV
DA COMUNICAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DAS INFORMAÇÕES

Art. 20. Para fins de instrução de inquérito policial ou processo judicial, 
poderão ser disponibilizadas imagens ou informações, mediante solicita-
ção efetuada pela autoridade policial ou judiciária.

Art. 21. As imagens poderão ser disponibilizadas a outras instituições 
públicas, desde que haja solicitação devidamente fundamentada.

Art. 22. Caso a imagem do veículo suspeito de utilização para a prática 
criminal seja fundamental à sua identificação, a informação poderá ser 
compartilhada entre integrantes da Corporação ou de outras forças de 
segurança, por meio eletrônico ou mediante aplicativo de celular, desde 
que não contenha identificação do sistema.

Art. 23. Fica vedada a utilização de meios eletrônicos ou de quaisquer 
outros recursos para captar ou gravar imagens, vídeos ou documentos, 
digitais ou de outra natureza, inseridos em sistemas de cruzamento de 
informações ou oriundos de câmeras de videomonitoramento e demais 
equipamentos pertencentes ao Centro de Operações Integradas.

Art. 24. A cessão, captação ou gravação de imagens, vídeos ou qualquer 
outro documento somente poderá ser realizada mediante autorização 
expressa do Diretor-Comandante.

CAPÍTULO V
DO PROCEDIMENTO A SER OBSERVADO QUANDO HOUVER DIS-
PARO DE ALARMES EM PRÉDIOS PÚBLICOS

Art. 25. Sempre que forem disparados alarmes nos prédios públicos, 
deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

I - verificação do local e endereço;

II - designação de equipe para atendimento;

III - constatação se o alarme ou outro equipamento foi danificado.

§ 1º Nos casos em que ocorrer flagrante delito ou situação em que seja 
necessária a apresentação perante a Central de Polícia Judiciária, o ins-
trutor de policiamento deverá ser informado, imediatamente, mediante 
correspondência eletrônica ou aplicativo de mensagem celular.

§ 2º As ocorrências só poderão ser encerradas após verificação e levan-
tamento de todas as informações necessárias.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 26. Os trabalhos desenvolvidos pelos setores integrantes do Centro 
de Operações Integradas poderão ser monitorados, por meio de câme-
ras de vídeo.

Art. 27. O uso de aplicativo celular constitui meio extraoficial de comu-
nicação, e poderá servir como meio complementar a outras iniciativas.

Art. 28. O Diretor-Comandante da Guarda Municipal deverá encaminhar 
ao Prefeito Municipal, até o dia 30 de cada mês, um relatório das ativida-
des realizadas pelo Centro de Operações Integradas.

Art. 29. Fica a Guarda Municipal autorizada a editar outras normas regu-
lamentares para a execução do disposto neste decreto.

Art. 30. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 29 de janeiro de 2019.
Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019

Processo nº 69.155/2018

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO 
PARA CÃES E GATOS DO CCZ - CENTRO DE CONTROLE DE ZO-
ONOSES".
Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas e 
documentos: 14 de Fevereiro de 2019, às 08h30, na Sala da Unidade 
de Suprimentos, sito à Av. Brasil, nº 85,1º andar.
Início da sessão de disputa de preços: 14 de Fevereiro de 2019, às 
08h30.
O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Suprimen-
tos, sito à Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, ou no site www.americana.sp.gov.br, a partir de 04 de Fevereiro 
de 2019.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 
Processo nº 63.989/2018

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE 
PADARIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL".
Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas e 
documentos: 15 de Fevereiro de 2019, às 08h30, na Sala da Unidade 
de Suprimentos, sito à Av. Brasil, nº 85,1º andar.
Início da sessão de disputa de preços: 15 de Fevereiro de 2019, às 
08h30.
O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Suprimen-
tos, sito à Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, ou no site www.americana.sp.gov.br, a partir de 05 de Fevereiro 
de 2019.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 
Processo nº 52.259/2018

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
PEÇAS UTILIZADAS EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, ELETRO-
DOMÉSTICOS E DE REFRIGERAÇÃO, COM SERVIÇO DE MÃO-DE-
-OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, PARA AS UNIDADES ES-
COLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO" 
Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas e 
documentos: 18 de Fevereiro de 2019, às 08h30, na Sala da Unidade 
de Suprimentos, sito à Av. Brasil, nº 85,1º andar.
Início da sessão de disputa de preços: 18 de Fevereiro de 2019, às 
08h30.
O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Suprimen-
tos, sito à Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, ou no site www.americana.sp.gov.br, a partir de 05 de Fevereiro 
de 2019.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019 
Processo nº 81.484/2018

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DO MEDICA-
MENTO AZACITIDINA PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDI-
CIAIS"
Abertura das Propostas: 14 de Fevereiro de 2019, a partir das 13h30 
horas.
Início da sessão de disputa de preços: 14 de Fevereiro de 2019, a partir 



4 Diário oficial Americana, sábado, 02 de fevereiro de 2019

das 14h00 horas. 
O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Suprimen-
tos, sito à 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 04 de Fevereiro de 2019.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019 
Processo nº 67.482/2018

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS"
Abertura das Propostas: 14 de Fevereiro de 2019, a partir das 13h30 
horas.
Início da sessão de disputa de preços: 14 de Fevereiro de 2019, a partir 
das 14h00 horas. 
O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Suprimen-
tos, sito à 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 04 de Fevereiro de 2019.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019 
Processo nº 67.079/2018

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO HATCHBACK ZERO QUILÔ-
METRO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE"
Abertura das Propostas: 19 de Fevereiro de 2019, a partir das 08h00 
horas.
Início da sessão de disputa de preços: 19 de Fevereiro de 2019, a partir 
das 08h30 horas. 
O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Suprimen-
tos, sito à 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 05 de Fevereiro de 2019.

EDITAL DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019 

Processo nº 57.559/2018

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE"
Abertura das Propostas: 18 de Fevereiro de 2019, a partir das 08h00 
horas.
Início da sessão de disputa de preços: 1 8de Fevereiro de 2019, a partir 
das 08h30 horas. 
O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Suprimen-
tos, sito à 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 05 de Fevereiro de 2019.

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 

Processo nº 72.255/2018

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO PARA A SECRE-
TARIA DE OBRAS"
 A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DO e ADJUDICADO o Pregão Presencial nº 057/2018 para a seguinte 
empresa: CARUEME CAMINHÕES LTDA. - VALOR R$ 296.500,00

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, 01 de Fevereiro de 2019.

SECRETARIA DE FAZENDA

UniDaDe De tribUtação

EDITAL Nº 05/2019 - NOTIFICAÇÃO DOS CONTRIBUINTES 
RELACIONADOS NO ANEXO I.

TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NA-
CIONAL (RESULTADO PUBLICADO NO PORTAL DO SIMPLES 

NACIONAL EM 26/01/2019)

A Unidade de Tributação da Secretaria de Fazenda do Município  de 
Americana, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos o presente edi-
tal virem ou dele tiverem conhecimento e a quem mais possa interessar, 

que, com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei Complementar nº. 123, 
de 14 de dezembro de 2006, e nos artigos 6º, 14 e 122 da Resolução 
CGSN nº. 140 de 22 de maio de 2018, os contribuintes relacionados 
no Anexo I ficam impedidos de optarem pelo Simples Nacional em 
razão de não estarem inscritos no Cadastro de Atividades. Pelo presente 
EDITAL os contribuintes relacionados no anexo I ficam NOTIFICADOS 
de que poderão impugnar o indeferimento no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da data da ciência desse Termo de Indeferimento, observado 
o disposto nos artigos 238, 239, 265 e 266 da Lei nº. 4.930/2009, com 
redação das Leis nº 5.432/2012 e 6.079/2017. Do despacho de primeira 
instância caberá recurso no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data 
da ciência da decisão, observado o disposto no artigo 269 da Lei nº. 
4.930/2009. As impugnações e recursos devem ser formalizados por 
meio de petição escrita e entregues no Serviço de Protocolo da Secreta-
ria de Administração - Av. Brasil nº. 85, acompanhadas dos seguintes do-
cumentos: a) cópia do RG e CPF/CNPJ do interessado; b) procuração, 
com firma reconhecida, acompanhada dos documentos pessoais do pro-
curador (cópia do RG e CPF), quando o signatário do requerimento for 
procurador; c) se pessoa jurídica, cópia do instrumento de constituição 
e, se for o caso, suas alterações posteriores ou o instrumento de cons-
tituição consolidado, regularmente registrado no órgão competente; d) 
outros documentos auxiliares na fundamentação do pedido. A Unidade 
de Julgamento de Processos Administrativos, responsável pela análise 
do pedido, poderá a seu critério solicitar outros documentos ou esclareci-
mentos que julgar necessário. Após regularizada a pendência (Inscrição 
Municipal no Cadastro de Atividades), dentro do prazo de 30 (trinta) dias 
da data da inscrição, o interessado poderá realizar nova Opção pelo 
Simples Nacional, caso esteja dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias da data de abertura constante do CNPJ, nos termos do artigo 6º da 
resolução CGSN nº 140/2018. Para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, e ignorância não possa ser alegada, expediu-se o presente edi-
tal, devidamente publicado na forma da Lei. 

ANEXO I 

CNPJ NOME EMPRESARIAL
32.422.598/0001-01 CROSS LIFE CARMINE FEOLA CONDICIONAMENTO FISICO LTDA 
31.958.380/0001-03 G CABRAL GANDOLFO 
32.168.383/0001-06 FERNANDA DE AZEVEDO MARTINS 
32.256.373/0001-14 V.LOUREIRO - ACADEMIA 
32.462.280/0001-46 E QUADRADO JUNIOR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

Americana, 01 de fevereiro de 2019

GERALDO LOPES VIEIRA
Subsecretário da Unidade de Tributação

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

  
PORTARIA Nº 954, DE 29 DE JANEIRO DE 2019 

"Que constitui Comissão de Sindicância"

O Diretor Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Ameri-
cana, Marcos Eduardo Morelli, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,

RESOLVE:
Artigo 1º - Constituir Comissão de Sindicância ref. Processo Administra-
tivo nº 18.073/2018. 

Artigo 2º - A Comissão será composta pelos servidores: 

- Guilherme Thiago Maziviero
- João Marco Alves de Oliveira
- Marcio Roberto Pinto de Oliveira
- Gilberto de Souza Gonçalves
- Keyla Regina Bento

Artigo 3º - A presidência da Comissão poderá ser exercida pelo primei-
ro membro indicado, que terá prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 
relatório final.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publicada no quadro de editais, na mesma data.
Americana, 01 de fevereiro de 2019

MARCOS EDUARDO MORELLI
Diretor Administrativo 
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/17
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.844/17

OBJETO: Prestação de serviços de execução de barragem de elevação 
do Rio Piracicaba, com fornecimento de mão de obra, materiais e equi-
pamentos, localizada no Rio Piracicaba, conforme mapa anexo, entre os 
limites dos municípios de Americana-SP e Limeira-SP, conforme quanti-
dades e especificações constantes no Termo de Referência.
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto
CONTRATADA: KGP CONSTRUTORA LTDA
FINALIDADE: Prorrogação do prazo contratual por mais 90 (noventa) 
dias. 
ASSINATURA DO TERMO: 03/01/2019.

Americana, 01 de fevereiro de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração 
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