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Câmara Municipal de Americana 

Estado de São Paulo 

EDITAL DE REDESIGNAÇÃO DE HORÁRIO 

 

 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 172, de 17 de julho de 2019. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Valor Global. 

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei 

Municipal nº 3.940, de 8 de dezembro de 2003; Decreto Legislativo 

Municipal nº 316, de 6 de abril de 2006; Lei Complementar Federal 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com as alterações introduzidas 

pelas Leis Complementares nº 147, de 7 de agosto de 2014, e nº 155, 

de 27 de outubro de 2016; e aplicação subsidiária, no que couber, das 

disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços técnicos de planejamento, organização e execução de 

concurso público de provas objetivas e práticas a ser promovido para 

a Câmara Municipal de Americana, destinado ao provimento de vagas 

para diversos cargos públicos, conforme especificações constantes 

nos Anexos I e II deste Edital.  

 

LOCAL: Câmara Municipal de Americana, Praça Divino Salvador, 

nº 5, Bairro Jardim Girassol. 

 

 

Comunicamos que em virtude do Ato da Presidência nº 002/2020, que 

em seu Artigo 2º alterou o horário de expediente da Câmara Municipal de Americana 

passando a ser das 12hrs (doze horas) até as 17hrs (dezessete horas), fica redesignado o 

horário da presente licitação para as 14:00hrs (quatorze horas) do dia 30 (trinta) de 

março de 2020. 
 

Cópia do Edital pode ser obtida pelo site www.camara-

americana.sp.gov.br ou solicitada através do email licitacao@camara-americana.sp.gov.br 

ou, ainda, retirada no prédio da Câmara Municipal de Americana, localizado na Praça Divino 

Salvador, nº 5, Bairro Jardim Girassol, das 9h às 16h, até o dia anterior à data de entrega das 

propostas. 

 

 

Americana (SP), aos 20 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

JULIANA NANDIN DE CAMARGO SECCO 

SECRETÁRIA GERAL 
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