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Diário oficial

Processo n.º 2.471/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUI-
NAS, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS, COM OPERADORES E MO-
TORISTAS PARA MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO"
  Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas 
e documentos: 22 de Abril de 2021, às 08h30, na Sala da Unidade de 
Suprimentos, sito a Av. Brasil, nº 85,1º andar.

Início da sessão de disputa de preços:22 de Abril de 2021, às 08h30.
  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, 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 07 de Abril de 
2021.

- PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2021. 

Processo n.º 733/2021.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERA-
PÊUTICA/CASA DE REPOUSO OU INSTITUIÇÃO DE LONGA PER-
MANÊNCIA PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL".

  Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas 
e documentos: 22 de Abril de 2021, às 14h00, na Sala da Unidade de 
Suprimentos, sito a Av. Brasil, nº 85,1º andar.

Início da sessão de disputa de preços:22 de Abril de 2021, às 14h00.
  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, 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 07 de Abril de 
2021.

- PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2021. 

Processo n.º 3.284/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE 
ALIMENTAÇÃO (CONTENDO 9 ITENS) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PERÍODO DE PAN-
DEMIA, ENQUANTO AS AULAS PRESENCIAIS ESTIVEREM SUS-
PENSAS".

  Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas 
e documentos: 19 de Abril de 2021, às 14h00, na Sala da Unidade de 
Suprimentos, sito a Av. Brasil, nº 85,1º andar.

Início da sessão de disputa de preços:19 de Abril de 2021, às 14h00.

Terça-feira, Americana, terça-feira, Americana, terça-feira, 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

LICITAÇÕES

EDITAL DE ABERTURA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

- CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2021 

 Processo n.º 76.784/2019.

OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE 
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, COM OU SEM FINS 
LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR, DE FORMA COM-
PLEMENTAR, DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO.

  A Prefeitura Municipal de Americana torna público para ciência dos 
interessados, que o presente Chamamento estará aberto a partir do dia 
07 de Abril de 2021 até o dia 06 de Maio de 2021, das 09h00 às 16h00 
horas.

  O Edital estará a disposição dos interessados na Unidade de Suprimen-
tos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 ho-
ras, ou no site www.americana.sp.gov.br, à partir de 07 de Abril de 2021.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

- PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2021. 

Processo n.º 1.018/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE ESCAVA-
DEIRA MECÂNICA, TIPO DRAG-LINE, PARA A REALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREMAENTO EM DIVERSOS 
LOCAIS DO MUNICÍPIO"

  Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas 
e documentos: 20 de Abril de 2021, às 08h30, na Sala da Unidade de 
Suprimentos, sito a Av. Brasil, nº 85,1º andar.

Início da sessão de disputa de preços:20 de Abril de 2021, às 08h30.
  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, 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 07 de Abril de 
2021.

-PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2021. 
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  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, 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 07 de Abril de 
2021.

EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 004/2021

 Processo n.º 2.908/2021.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA 
ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL".
  Contratante: "PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA".

  Contratada: "ATOS MEDICAL BRASIL COM. DIST. PROD. MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA" - VALOR TOTAL R$ 146.969,76.

Prazo: 12 (doze) meses de consumo.

  Fundamento legal: Art. 25, I da Lei Federal nº 8.666/93.

  Ratificação: Secretário de Administração, em 05 de Abril de 2021.

  Eu, Luciane Carloni, matrícula n.º 11.215, conferi o presente. Eu, Fabio 
Beretta Rossi, Secretário de Administração, autorizei a publicação ofi-
cial. Americana, 05 de Abril de 2021. 

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

- CONVITE Nº 005/2021. 

 Processo nº 2.092/2021

OBJETO:"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE REFORMA DO VELÓRIO E DAS DEPENDÊNCIAS DO 
CEMITÉRIO DA SAUDADE, NESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMEN-
TO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS". 

  Data da entrega das Propostas: 16/Abril/2021, das 08:00h às 13h30.
  Sessão de abertura dos Envelopes: 16/Abril/2021, às 14h00. 

  O Edital estará a disposição dos interessados na Unidade de Suprimen-
tos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 ho-
ras, ou no site www.americana.sp.gov.br, à partir de 07 de Abril de 2021.

EDITAL DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

- CONVITE Nº 002/2021.
 
 Processo nº 5.453/2020

OBJETO:"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RE-
FORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CABINE DE TRANSFOR-
MAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL LULU BENENCASE". 

  Data da entrega das Propostas: 16/Abril/2021, das 08:00h às 13h30.
  Sessão de abertura dos Envelopes: 16/Abril/2021, às 15h00. 

  O Edital estará a disposição dos interessados na Unidade de Suprimen-
tos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 ho-
ras, ou no site www.americana.sp.gov.br, à partir de 07 de Abril de 2021.

- CONVITE Nº 003/2021. 

 Processo nº 33.991/2020

OBJETO:"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE GINÁS-

TICA DO COMPLEXO ESPORTIVO MILTON FENLEY AZENHA (CEN-
TRO CÍVICO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-
-OBRA E EQUIPAMENTOS". 

  Data da entrega das Propostas: 22/Abril/2021, das 08:00h às 13h30.
  Sessão de abertura dos Envelopes: 22/Abril/2021, às 15h00. 

  O Edital estará a disposição dos interessados na Unidade de Suprimen-
tos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 ho-
ras, ou no site www.americana.sp.gov.br, à partir de 07 de Abril de 2021.
  Eu, Luciane Carloni, matrícula n.º 11.215, conferi o presente. Eu, Fabio 
Beretta Rossi, Secretário de Administração, autorizei a publicação ofi-
cial. Americana, 05 de Abril de 2021.

SECRETARIA DE CULTURA E 
TURISMO

 

ADENDO AO EDITAL   DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO 
DA ELEIÇÃO DO COMCULT - CONSELHO MUNICIPAL DE 

CULTURA - PUBLICADO NO DOM Nº 676, PÁGINA 03 NA DATA 
DE 09/03/2021

A Comissão Eleitoral instituída pela Portaria n° 10.326, de 4 de março 
de 2021, torna público que considerando a persistência do quadro emer-
gencial decorrente da pandemia de covid-19, com severas limitações e 
restrições ao exercício da grande maioria das atividades cotidianas pre-
senciais, resolve suspender temporariamente a eleição. A Secretaria 
de Cultura e Turismo de Americana fará a publicação de edital com os 
novos prazos e datas para a eleição.

Americana, 31 de março de 2021

VALTERCI MARTINS DE MOURA
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL

FERNANDO JOSÉ GIULIANI
SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO

SECRETARIA DE FAZENDA
 

UniDaDe De TribUTação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMERICANA ESTADO DE SÃO 
PAULO  EDITAL Nº 14/2021

AVISO DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 
QUALQUER NATUREZA - ISSQN, DAS PESSOAS NATURAIS PRES-

TADORAS DE SERVIÇOS SUJEITAS À TRIBUTAÇÃO MEDIANTE 
IMPORTÂNCIAS FIXAS - EXERCÍCIO 2021

O DIRETOR DA UNIDADE DE TRIBUTAÇÃO, de acordo com o inciso IV 
do artigo 238 da Lei nº 4.930/2009, torna público o seguinte AVISO DE 
LANÇAMENTO do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS-
QN, relativo ao exercício de 2021, CONSIDERANDO-SE NOTIFICADOS 
OS CONTRIBUINTES E LANÇADOS OS RESPECTIVOS IMPOSTOS.

  1 - Ficam as pessoas naturais prestadoras de serviços sujeitas à tribu-
tação mediante importâncias fixas e inscritas no Cadastro de Atividades 
da Prefeitura Municipal de Americana -SP nas atividades constantes dos 
subitens a seguir discriminados, notificadas do lançamento do impos-
to sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN, relativo ao exercí-
cio de 2021.

  2 - O valor do ISSQN lançado para cada atividade abaixo relacionada, 
está expresso em REAIS e consta no Documento de Arrecadação - DAR.

  2.1 - R$ 828,33 (oitocentos e vinte oito reais e trinta e três centavos), 
para os subitens:
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  2.2 R$ 687,22 (seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), para os subitens:

Subitem Serviços  
Valor 

1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas. R$ 828,33 
1.02 Programação. R$ 828,33 
1.03 Processamento de dados e congêneres. R$ 828,33 
1.04 Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos. R$ 828,33 
1.05 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. R$ 828,33 
1.06 Assessoria e consultaria em informática. R$ 828,33 

1.07 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e 
manutenção de programas de computação e bancos de dados. 

R$ 828,33 

1.08 Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. R$ 828,33 
2.01 Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. R$ 828,33 
4.01 Medicina e biomedicina. R$ 828,33 

4.02 Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, 
ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. 

R$ 828,33 

4.04 Instrumentação cirúrgica. R$ 828,33 
4.05 Acupuntura. R$ 828,33 
4.07 Serviços farmacêuticos. R$ 828,33 
4.08 Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. R$ 828,33 

4.09 Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e 
mental. 

R$ 828,33 

4.10 Nutrição. R$ 828,33 
4.12 Odontologia. R$ 828,33 
4.15 Psicanálise. R$ 828,33 
4.16 Psicologia. R$ 828,33 

7.01 Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, 
paisagismo e congêneres. 

R$ 828,33 

7.21 

Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, 
testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a 
exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos 
minerais.  

R$ 828,33 

17.01 
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens 
desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de 
dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.  

R$ 828,33 

17.03 Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira 
ou administrativa. 

R$ 828,33 

17.10 Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos 
e congêneres. 

R$ 828,33 

17.11 Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de 
alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 

R$ 828,33 

17.14 Advocacia. R$ 828,33 

19.01 
Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, 
bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os 
decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 

R$ 828,33 

Outros Profissionais liberais, de nível superior ou equivalente, de profissão 
regulamentada e não previstos nos outros subitens. 

R$ 828,33 

 

Subitem Serviços  
Valor 

5.01 Medicina veterinária e zootecnia. R$ 687,22 

7.20 
Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, 
levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, 
geofísicos e congêneres.  

R$ 687,22 

10.01 agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões 
de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. 

R$ 687,22 

10.02 Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores 
mobiliários e contratos quaisquer. 

R$ 687,22 

10.03 Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade 
industrial, artística ou literária. 

R$ 687,22 

10.04 Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento 
mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring).  

R$ 687,22 

10.05 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não 
abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito 
de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. 

R$ 687,22 

10.06 Agenciamento marítimo. R$ 687,22 
10.07 Agenciamento de notícias. R$ 687,22 

10.08 Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de 
veiculação por quaisquer meios. 

R$ 687,22 

17.06 
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de 
campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e 
demais materiais publicitários.  

R$ 687,22 

17.09 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. R$ 687,22 
17.19 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. R$ 687,22 
17.20 Consultoria e assessoria econômica ou financeira. R$ 687,22 
33.01 Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.  R$ 687,22 
Outros Profissionais de nível técnico não previstos nos outros subitens R$ 687,22 
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  3 - Conforme o disposto no artigo 61 da lei 4.930/2009 os prazos para pagamento são os seguintes:

  I - primeira parcela, 30 de abril de 2021;

  II - segunda parcela, 31 de agosto de 2021; e

  III - terceira parcela, 30 de dezembro de 2021.

  4 - Os Documentos de Arrecadação - DAR relativos às pessoas naturais prestadoras de serviços sujeitas à tributação mediante importâncias fixas 
serão encaminhados para o endereço informado pelos contribuintes no Cadastro de Atividades da Prefeitura Municipal de Americana-SP.

  5 - A falta do recebimento do DAR não desobriga o sujeito passivo do pagamento dos tributos nos respectivos vencimentos. Os contribuintes que 
não tiverem recebido os respectivos documentos devem acessar a página oficial da Prefeitura Municipal de Americana no endereço eletrônico http://
www.americana.sp.gov.br, para emissão da 2ª via.

  6 - O contribuinte que não concordar com o lançamento do imposto poderá apresentar reclamação por escrito no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da publicação do presente edital, dirigido ao Subsecretário da Unidade de Julgamento de Processos Administrativos, contendo:

  I - Qualificação do reclamante;

  II - Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta; e

  III - Documentos probatórios.

  7 - O imposto não recolhido até a data do vencimento sujeita o contribuinte, conforme legislação em vigor, às seguintes penalidades e acréscimos: 

  I - Atualização monetária a partir da data do vencimento do imposto até a data do efetivo pagamento;

  II - Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor corrigido monetariamente se o atraso for inferior a 30 (trinta) dias;

  III - Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor corrigido monetariamente se o atraso for superior a 30 (trinta) dias; e

  IV - Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data de vencimento do imposto até a data do efetivo pagamento.

Americana, 05 de abril de 2021

FLAVIO HENRIQUE FACHINI
Diretor da Unidade de Tributação

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMERICANA ESTADO DE SÃO PAULO  EDITAL Nº 15/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  AVISO DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DAS 

SOCIEDADES PROFISSIONAIS - EXERCÍCIO DE 2021
O DIRETOR DA UNIDADE DE TRIBUTAÇÃO, de acordo com o inciso IV do artigo 238 da Lei nº 4.930/2009, torna público o seguinte AVISO DE 
LANÇAMENTO do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN, relativo ao exercício de 2021, CONSIDERANDO-SE NOTIFICADOS OS 
CONTRIBUINTES E LANÇADOS OS RESPECTIVOS IMPOSTOS.

  1 - Ficam as sociedades profissionais sujeitas à tributação mediante importância fixa, nos termos da Lei Nº 5.803/2015, inscritas no Cadastro de 
Atividades da Prefeitura Municipal de Americana  - SP nas atividades constantes dos subitens a seguir discriminados, notificadas do lançamento 
do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN, relativo ao exercício de 2021.

  2 - O valor do ISSQN lançado para as Sociedades profissionais será apurado com base no valor individual previsto para o profissional autônomo, 
multiplicado pela quantidade de profissionais que prestem serviços em nome da sociedade. Os valores abaixo relacionados estão expressos em 
REAIS e constam no Documento de Arrecadação - DAR.

  2.1 - R$ 828,33 (oitocentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos), para os subitens:

Subitem Serviços  
Valor 

4.01 Medicina e biomedicina. R$ 828,33 

4.02 Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, 
ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. 

R$ 828,33 

4.08 Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. R$ 828,33 
4.12 Odontologia. R$ 828,33 
4.15 Psicanálise. R$ 828,33 
4.16 Psicologia. R$ 828,33 

7.01 Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, 
paisagismo e congêneres. 

R$ 828,33 

17.14 Advocacia. R$ 828,33 
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  2.2 R$ 687,22 (seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), para os subitens:

Subitem Serviços  
Valor 

5.01 Medicina veterinária e zootecnia. R$ 687,22 
17.19 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. R$ 687,22 
17.20 Consultoria e assessoria econômica ou financeira. R$ 687,22 
 

  2.3 - R$ 568,07 (quinhentos e sessenta e oito reais e sete centavos), para os subitens:

Subitem Serviços  
Valor 

4.06 Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. R$ 568,07 
4.11 Obstetrícia. R$ 568,07 
4.13 Ortóptica. R$ 568,07 
4.14 Próteses sob encomenda. R$ 568,07 
17.16 Auditoria. R$ 568,07 
17.18 Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. R$ 568,07 

 
  2.4 - R$ 284,06 (duzentos e oitenta e quatro reais e seis centavos), para o subitem:

Subitem Serviços  
Valor 

32.01 Serviços de desenhos técnicos. R$ 284,06 
 

  3 - Terá direito ao tratamento previsto no item 2 deste edital, a sociedade de profissionais habilitada, regularmente cadastrada, que preste serviços 
especializados, de cunho personalíssimo.

  4 - Ficará descaracterizada como sociedade profissional, para fins de obtenção do tratamento diferenciado previsto no item 2 deste edital, a socie-
dade que não se adequar às disposições do item 3 deste edital ou apresentar alguma das situações descritas a seguir: 

  I - tenham como sócia pessoa jurídica; 

  II - sejam sócias de outra sociedade; 

  III - desenvolvam atividade diversa daquela a que estejam habilitados profissionalmente os sócios, ou que possuam sócios não habilitados para o 
exercício da atividade pertinente ao objeto social da sociedade; 

  IV - tenham sócio que delas participe tão somente para aportar capital ou administrar, ou, ainda, que não atue na prestação do serviço pertinente 
ao objeto social da sociedade; 

  V - explorem mais de uma atividade de prestação de serviços; 

  VI - terceirizem ou repassem a terceiros os serviços relacionados à atividade da sociedade; 

  VII - se caracterizem como empresárias ou cuja atividade constitua elemento de empresa;

 VIII - sejam filiais, sucursais, agências, escritórios de representação ou contato, ou qualquer outro estabelecimento descentralizado ou relacionado 
à sociedade sediada no exterior; 

  IX - não tenham efetuado o registro em conselho ou órgão de registro de classe;

  X - não tenham efetuado o registro dos atos constitutivos e alterações no órgão competente de registro das sociedades; 

  XI - não tenham promovido sua inscrição ou que, mesmo inscritas, tenham deixado de promover as devidas alterações contratuais junto ao Cadas-
tro de Atividades deste Município.

  5 - A sociedade que não se enquadrar no tratamento disciplinado, ficará sujeita ao recolhimento mensal do imposto, calculado sobre o preço do 
serviço, nos termos do art. 48 da Lei nº 4.930, de 24 de dezembro de 2009.

  6 - Os prazos para pagamento do imposto são os seguintes: 

  I - primeira parcela, 30 de abril de 2021;

  II - segunda parcela, 31 de agosto de 2021; e

  III - terceira parcela, 30 de dezembro de 2021.

  7 - Os Documentos de Arrecadação - DAR, relativos ao ISSQN - Sociedades Profissionais serão encaminhados para o endereço informado pelos 
contribuintes no Cadastro de Atividades da Prefeitura Municipal de Americana -SP.
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  8 - A falta do recebimento do DAR não desobriga o sujeito passivo do pagamento dos tributos nos respectivos vencimentos. Os contribuintes que 
não tiverem recebido os respectivos documentos devem acessar a página oficial da Prefeitura Municipal de Americana no endereço eletrônico http://
www.americana.sp.gov.br, para emissão da 2ª via. 

  9 - O contribuinte que não concordar com o lançamento do imposto poderá apresentar reclamação por escrito no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da publicação do presente edital, dirigida ao Subsecretário da Unidade de Julgamento de Processos Administrativos, contendo: 

  I - qualificação do reclamante; 

  II - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta; e

  III - documentos probatórios.

  10 - O imposto não recolhido até a data do vencimento sujeita o contribuinte, conforme legislação em vigor, às seguintes penalidades e acréscimos: 

  I - Atualização monetária a partir da data do vencimento do imposto até a data do efetivo pagamento;

  II - Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor corrigido monetariamente se o atraso for inferior a 30 (trinta) dias;

  III - Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor corrigido monetariamente se o atraso for superior a 30 (trinta) dias; e

  IV - Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data de vencimento do imposto até a data do efetivo pagamento.

Americana, 05 de abril de 2021

FLAVIO HENRIQUE FACHINI
Diretor da Unidade de Tributação

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 

UniDaDe De TransporTes e sisTema Viário

SETOR DE MULTAS

Fica o interessado cientificado do julgamento proferido pela JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infração - 1ª Instância.
 
 

Processo Placa Nº Auto Resultado 
200615/2021 GER7199 Z000025494-1 INDEFERIDO 
200617/2021 DXY2147 E010101192-1 INDEFERIDO 

 
 
 
 

  Para os processos INDEFERIDOS, cabe recurso para o CETRAN (2ª Instância), no prazo de 30 dias do julgamento do processo.

Americana, 05 de abril de 2021

PEDRO DO NASCIMENTO JUNIOR
SECRETÁRIO ADJUNTO

  

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/19
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.549/2019
OBJETO: Aquisição de inversores de freqüência em média tensão 4KV AFE, incluindo serviços de supervisão, comissionamento, start-up e treina-
mento, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência.
CONTRATO: 31/19
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto 
CONTRATADA: ABB AUTOMAÇÃO LTDA
FINALIDADE: Prorrogação do prazo contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 25/01/2021. 
ASSINATURA DO TERMO: 18/01/2021

Americana, 05 de abril de 2021

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA
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