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SECRETARIA DE FAZENDA
 

UniDaDe De TribUTação

TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
(RESULTADO PUBLICADO NO PORTAL DO SIMPLES NACIONAL EM 06/10/2020)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 46/2020 dos contribuintes relacionados no anexo I. A Unidade de Tributação da Secretaria de Fazenda do Mu-
nicípio de  Americana, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos o presente edital 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 dis-
posto 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 realizadas por meio de petição, formalizada através de protocolo digital, acompanhada dos seguintes documen-
tos digitalizados: a) RG e CPF/CNPJ do interessado; b) procuração, acompanhada dos documentos pessoais do procurador (RG e CPF), quando o 
signatário do requerimento for procurador; c) se pessoa jurídica, instrumento de constituição e, se for o caso, suas alterações posteriores ou o ins-
trumento de constituição 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 
esclarecimentos que julgar necessário. Para que produza seus efeitos jurídicos e legais, e ignorância não possa ser alegada, expediu-se o presente 
edital, devidamente publicado na forma da Lei. 
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ANEXO I 
 

CNPJ NOME EMPRESARIAL 
37.427.870/0001-51 ANNA CARRION EXTENSAO DE CILIOS LTDA 

38.538.834/0001-28 CAZATEX DISTRIBUIDORA EIRELI 

38.714.235/0001-18 EMPREITEIRA ARS EIRELI 

38.495.766/0001-67 VMC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 

 

Americana, 19 de outubro de 2020

EDER FÁBIO BUOSI
Agente Fiscal de Rendas Municipais

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 
AMERICANA
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 03/2020

Processo n.º 75/2020
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL".
Contratado: "CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA"
Contratante: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana - AMERIPREV.
Valor: R$ 6.960,00 (seis mil novecentos e sessenta reais).
Fundamento legal: Art. 24, II da Lei Federal n.º 8.666/93.

Americana, 19 de outubro de 2020

SARA CRISTIANE PINTO  
Superintendente do AMERIPREV

 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Processo n.º 65/2020.
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO CON-
TÁBIL E FINANCEIRA, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E FOLHA DE PAGAMENTOS."
O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana - AMERIPREV torna público que foi HOMOLOGADO e ADJUDICADO o 
Pregão Presencial n.º 02/2020 para a seguinte empresa: CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA 
no valor de: R$ 48.200,00 anual.

Americana, 19 de outubro de 2020

SARA CRISTIANE PINTO  
Superintendente do AMERIPREV

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
 

EDITAL DE ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL 40/20

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 40/20
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.487/20
OBJETO:Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de uso de softwares (cessão de uso mensal) dos Sistemas de Sa-
neamento Básico, Atendimento ao Cidadão, Coleta de Dados com impressão e entrega simultânea, Ordem de Serviços Eletrônica, Agência Virtual, 
Administração de Pessoal, Portal do Servidor, Compras e Licitação, Almoxarifado, Patrimônio, Controle interno, Portal de Transparência, Protocolo, 
Orçamento, Ouvidoria, Frota, incluindo serviços de conversão de banco de dados, implantação e treinamento, de acordo com o Anexo I do Edital.
JUSTIFICATIVA: Considerando o teor dos questionamentos 1 e 3 regularmente processados e publicados na forma da lei e, em que pese os argu-
mentos ofertados pela licitante ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA, serem pertinentes e válidos, sob a ótica do artigo 21, § 4.º da Lei 8.666/93, 
a exceção nele prevista torna desnecessário a republicação do edital quando, a alteração não afetar a formulação das propostas, entendendo o 
termo "proposta" como sendo o conjunto formado pela documentação de habilitação, a proposta técnica, quanto houver, e a proposta comercial. 
  Assim, visto que em relação ao questionamento 01, ocorreu simples erro de digitação, não ocasionando prejuízos a formalização de proposta nos 
termos da exceção do artigo 21, §4o da Lei 8.666/93 e, quanto ao questionamento 03 , a anotação da página 300 conforme consta os indicadores 
estão corretos bastando que se desconsidere o teor descrito na pagina 414., não se vislumbra alteração significativa que implique em republicação 
do edital, com devolução de prazo, não havendo prejuízo a formulação da proposta comercial, ou mesmo violação a ampla concorrência, prejuízo 
a competitividade e ou falta de publicidade, o que nos remete a manter a data agendada para realização da sessão pública, a saber em 21/10/2020 
as 9:00.

Na página 414 do Edital Anexo 9 Prova de Conceito e Avaliação de Software., ao fim, onde se lê: 
Quant. Itens do Lote 1 - Módulo de Saneamento = 232
Quant. Itens do Lote 2 - Módulo de Gestão = 1.092

Leia-se:
Quant. Itens do Lote 1 - Módulo de Saneamento = 1.092
Quant. Itens do Lote 2 - Módulo de Gestão = 232
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Americana, 19 de outubro de 2020

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
CHEFE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

DECRETO Nº 12.554, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020

"Altera o Decreto nº 12.547, de 1º de outubro de 2020, na forma que 
especifica."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei;

Considerando o que consta do procedimento administrativo digital PMA 
nº 29.352/2020,

D E C R E T A :

Art. 1º A ementa do Decreto nº 12.547, de 1º de outubro de 2020, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

"Suspende o pagamento dos preços públicos decorrentes das permis-
sões de uso outorgadas pelos Decretos nº 2.434, de 16 de setembro 
de 1986; nº 7.132, de 4 de janeiro de 2007; nº 7.134, de 4 de janeiro de 
2007; nº 10.536, de 6 de fevereiro de 2014; nº 11.619, de 20 de março 
de 2017; nº 12.138, de 17 de dezembro de 2018, nº 12.330, de 19 de 
setembro de 2019; nº 12.381, de 18 de dezembro de 2019, e n° 12.455, 
de 13 de maio de 2020, durante o período que menciona, e dá outras 
providências."

Art. 2º O art. 1º do Decreto n° 12.547, de 2020, passa a vigorar com a 
seguinte alteração:

"Art. 1º Ficam suspensos os pagamentos dos preços públicos decorren-
tes das permissões de uso outorgadas pelos Decretos nº 2.434, de 16 
de setembro de 1986; nº 7.132, de 4 de janeiro de 2007; nº 7.134, de 4 
de janeiro de 2007; nº 10.536, de 6 de fevereiro de 2014; nº 11.619, de 
20 de março de 2017; nº 12.138, de 17 de dezembro de 2018, nº 12.330, 
de 19 de setembro de 2019, nº 12.381, de 18 de dezembro de 2019, 
e n°12.455, de 13 de maio de 2020, por prazo indeterminado, até que 
esses salões tenham condições de abrigar as atividades ali previstas, 
mediante atestado assinado pelas Secretarias de Obras e Serviços Ur-
banos e de Planejamento.

§ 1º .....................................................................................................

§ 2º .....................................................................................................

§ 3º ...................................................................................................."

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do efeitos a 5 de setembro de 2020.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 15 de outubro 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

 

DECRETO Nº 12.553, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020

"Dispõe sobre o tombamento da Casa de Cultura Hermann Müller, e dá 
outras providências."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei;

Considerando que, nos termos do inciso VIII do artigo 4º da Lei Orgâ-
nica do Município, compete a ele promover a proteção do patrimônio 
histórico-cultural local e do meio ambiente;

Considerando o disposto na Lei nº 3.787, de 25 de março de 2003, que 
trata da proteção e preservação do patrimônio histórico e cultural do Mu-

nicípio;

Considerando que, em reunião realizada no dia 23 de setembro de 2020, 
o CONDEPHAM - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural 
de Americana, à vista de tudo o que se contém nos autos do Processo 
Administrativo de Tombamento nº 26.759/2007, aprovou por unanimi-
dade e emitiu parecer favorável ao tombamento do prédio da Casa de 
Cultura Hermann Müller;

Considerando que é manifesto o interesse público na preservação do 
prédio da Casa de Cultura Hermann Müller, dado o valor histórico, cultu-
ral, arquitetônico e turístico para a comunidade americanense,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica tombado a Casa de Cultura Hermann Müller, de proprie-
dade da Prefeitura Municipal de Americana, localizado na Avenida 
Carioba, nº 2001, Bairro Carioba, nesta cidade, cadastro municipal nº 
15.0680.0021.0042.

Art. 2º O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Ame-
ricana - CONDEPHAM, desde logo, fica autorizado a inscrever no Livro 
do Tombo competente, o bem tombado na forma do artigo anterior, para 
os devidos e legais efeitos.

Art. 3º A Secretaria de Planejamento se encarregará de promover a ano-
tação de tombamento no cadastro do imóvel, bem como providenciar as 
necessárias averbações no Registro de Imóveis desta cidade.

Art. 4º O bem tombado fica sujeito às normas de proteção e conservação 
previstas nos artigos 17 a 32 da Lei nº3.787, de 25 de março de 2003, e 
de outras normas que venham a ampliá-las, substituí-las ou modificá-las.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 15 de outubro 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

 

DECRETO Nº 12.555, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020

"Aprova o plano de destacamento de gleba de propriedade de LBO Em-
preendimentos Imobiliários Ltda., e dá outras providências."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei;

Considerando a aprovação, em 24 de setembro de 2020, pela Secretaria 
de Planejamento, da planta n° 95.562;

Considerando, ainda, o que consta do processo administrativo PMA n° 
92.923/2019,

D E C R E T A :

Art. 1° Fica aprovado o plano de destacamento da Gleba 1A3, situada 
na Rua Djalma Rogério Cerioni, Bairro Bom Recreio, cadastrada sob n° 
11.0780.0090.0000, de propriedade de LBO Empreendimentos Imobiliá-
rios Ltda., conforme planta aprovada sob n° 95.562, de 24 de setembro 
de 2020, que passa a ser constituída por:

I - Gleba 1A3A (Uso Institucional), com 5.033,74m² (cinco mil e trinta e 
três metros quadrados e setenta e quatro centímetros quadrados);

II - Sistema Viário 01, com 3.465,28m² (três mil, quatrocentos e sessenta 
e cinco metros quadrados e vinte e oito centímetros quadrados);

III - Sistema Viário 02, com 778,81m² (setecentos e setenta e oito metros 
quadrados e oitenta e um centímetros quadrados);

IV - Gleba 1A3 (Remanescente), com 65.637,62m² (sessenta e cinco mil 
e seiscentos e trinta e sete metros quadrados e sessenta e dois centí-
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metros quadrados).

Art. 2° Na execução do plano de destacamento, deverá ser observada a 
legislação pertinente, em especial, o disposto na Lei n° 6.264, de 21 de 
dezembro de 2018.

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 16 de outubro 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

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2020 
Processo nº 27.831/2020

OBJETO:"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE NOTE-
BOOK PARA USO DOS PROFESSORES EM TELETRABALHO EDU-
CACIONAL, NA REDE MUNICIPAL DE AMERICANA"
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que, conforme soli-
citação da Secretaria requisitante, fica SUSPENSA a presente licitação 
para readequação do Edital.

EDITAL DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020
Processo nº 30.340/2020

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA 
REFORMA DA CASA DA CRIANÇA ARAUNA, COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS."
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que a Comissão Per-
manente de Licitações julgou, conforme motivos constantes nos autos, 
HABILITADA a empresa: "R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÕES LTDA" e INABILITADAS as empresas: "PEX INCORPORA-
DORA E CONSTRUÇÕES LTDA", "FFL SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO 
E SERVIÇOS EIRELI", "JPM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - 
ME", "A.C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA e "VÉRTICE EDIFICA-
ÇÕES EIRELI EPP" .
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. 

Eu, Luciane Carloni, matrícula n.º 11.215, conferi o presente. Eu, José 
Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Inte-
rino, autorizei a publicação oficial. Americana, 19 de Outubro de 2020.

_________________________________________________________

PORTARIA Nº 10.155, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020

"Que revoga a Portaria nº 8.392, de 28 de junho de 2016."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei;

Considerando o que consta no procedimento administrativo nº 
3.156/2020,

R E S O L V E :

I - Revogar a Portaria nº 8.392, de 28 de junho de 2016, que designou o 
senhor Rodrigo Scalquo Fonseca para exercer as funções de Assessor 
Jurídico da Guarda Municipal de Americana - GAMA, autarquia munici-
pal.

II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 16 de outubro 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

 

PORTARIA Nº 10.156, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020

"Que revoga os incisos I e II da Portaria nº 8.391, de 28 de junho de 
2016."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei; 

Considerando o que consta nas Leis nº 5.110, de 23 de novembro de 
2010 e 5.111, de 23 de novembro de 2010,

R E S O L V E :

I - Revogar os incisos I e II da Portaria nº 8.391, de 28 de junho de 2016.

II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 16 de outubro 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

 

PORTARIA Nº 10.157, DE 19 DE OUTUBRO DE 2020

"Que nomeia assessor institucional."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei; 

Considerando o que consta nas Leis nº 5.110, de 23 de novembro de 
2010 e 5.130, de 20 dedezembro de 2010, alterada pela Lei n° 5.423, de 
20 de novembro de 2012,

R E S O L V E :

I - Nomear em comissão RODRIGO SCALQUO FONSECA, para exercer 
o cargo de ASSESSOR INSTITUCIONAL, em caráter de substituição.

II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 19 de outubro 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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PORTARIA Nº 10.158, DE 19 DE OUTUBRO DE 2020

"Que designa servidor municipal para exercer a função de Assessor Ju-
rídico junto ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 
de Americana - AMERIPREV."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei; 

R E S O L V E :

I - Fica designado o servidor municipal Rodrigo Scalquo Fonseca para 
exercer a função de Assessor Jurídico junto ao Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Municipais de Americana - AMERIPREV.

II - Fica estabelecido que o referido servidor será remunerado apenas 
pelo exercício do cargo de Assessor Institucional, de acordo com a Por-
taria nº 10.157, de 19 de outubro de 2020.

III - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 19 de outubro 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 Ecoponto Nova Carioba - Rua José

Nicoletti, 110 
Ecoponto Jd. dos Lírios - Rua das
Seriemas, 550, Vila Mathiensen
Ecoponto Jd. da Mata - Rua dos
Pinhais, 61
Ecoponto Jd. Bertoni - Av. Roma x
Rua Madri
Ecoponto do Antonio Zanaga – Rua
Rayon Viscose, 209 (atrás do

Ecoponto Jardim da Paz – Rua
Estevão Carlos Vicentini, 175   
Ecoponto Catharina Zanaga – Rua
Carmine Feola, 1.327
Jardim Werner Plaas e Machadinho -
Rua do Mecânico, 45

    distrito policial)

DESCARTE CORRETO
DE MATERIAIS NOS 
ECOPONTOS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda a sexta-feira, das 7h às 18h

Sábados, das 8h às 17h
Domingos, das 8h às 12h

MÓVEIS E
MADEIRAS

 

LOCAIS:

RESTO DE 
PODA

 

RECICLÁVEIS 
 

ENTULHOS
 

após tossir ou espirrar;
ao voltar para casa;
antes e depois do preparo
dos alimentos;
antes das refeições;
após ir ao banheiro;
depois de lidar com animais
e seus dejetos

LAVE AS MÃOS
SEMPRE:
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