
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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EDITAL DE INEXIGIBILIDADE nº 001/2019 
 
O Prefeito do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26 
da Lei n.° 8.666/93 e suas atualizações, FAZ SABER a todos quanto ao presente Edital, que a Comissão Permanente de Licitação expediu 
parecer em regular processo, considerando Inexigível a Licitação para os Serviços de Atendimento Médico no Programa de Saúde da 
Família – PSF, na Unidade de Saúde da Família, no Distrito de Mariquita, interior do Município de Tabocas do Brejo Velho, com carga 
horária de 40 (quarenta) horas semanais, no valor mensal de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), totalizando o valor estimado de R$ 
234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais), para o período de 12 meses, o Dr. FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA, brasileiro, 
maior, casado, médico, inscrito no CPF sob o nº 110.777.435-72, e RG nº 0080312071 SSP/BA e CRM-BA nº 6.429. Os interessados que 
desejarem interpor recurso na forma da lei, poderão o fazer no prazo de cinco dias a contar da data de publicação deste Edital. E para que 
ninguém alegue desconhecimento, o presente Edital será publicado no Mural desta Prefeitura, com observação da eficácia dos atos e valendo 
para todos os fins de direito. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 09 de janeiro de 2019 - Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal. 
 

RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 002/2018 
 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Municipal 
nº 86 – Centro, em Tabocas do Brejo Velho – BA, inscrita no CNPJ sob nº 13.655.659/0001-28, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
o Sr. Humberto Pereira da Silva, brasileiro, maior, casado, empresário, portador do CPF nº 378.672.615-91 e da CI/RG nº 03703274 70 SSP/BA, 
residente e domiciliado à Praça Presidente Dutra nº 46 – Centro – Tabocas do Brejo Velho – Bahia, aqui denominado CONTRATANTE e de 
outro lado, como CONTRATADA, a empresa DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.674.384/0001-90, 
com sede à Rua Dr. José Peroba nº 349, Edifício Empresarial Costa Azul, Sala 1603, Stiep, Salvador Bahia, neste ato representado pelo Sócio Sr. 
Douglas Queiroz Lessa, portador do CPF nº 262.566.815 68 e da CI/RG nº 01635926 75 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Manoel 
Gomes Mendonça, nº 307, Lot. Pituba Ville, Apt. 1901N, Ed. Navona, Bairro Pituba, Salvador BA, celebram o presente TERMO ADITIVO ao 
Contrato de nº 002/2018, que tem por objeto a Contratação de empresa Especializada para Serviços Técnicos de Consultoria e Assessoria 
Administrativa Tributária, sendo a coordenação do Sr. Douglas Queiroz Lessa, CORECON-BA nº 4351, relativos à: I - TREINAMENTO 
AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, NAS SEGUINTES ÁREAS: 

a) Impostos municipais; 
b) Taxas; 
c) Contribuições para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública; 
d) Administração Tributária; 
e) Processo Administrativo Fiscal; 
f) Simples Nacional. 
II – SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE 
NOVAS ROTINAS E PROCESSOS. 
III – SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO TERRITORIAL 
RURAL – ITR.   
IV – SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, VISANDO A ORIENTAÇÃO DA 
FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS E RENDAS VOLTADOS PARA O LANÇAMENTO EX-OFICIO ATRAVES DE 
NOTIFICAÇÃO FISCAL OU AUTO DE INFRAÇÃO; 
a) Julgamento dos processos fiscais; 
b) Respostas as consultas em matéria tributária; 
c) Apuração do valor venal dos imóveis especiais com vistas ao lançamento do IPTU; 
d) Inscrição na Dívida Ativa; 
e) Auditoria na Dívida Ativa; 
V – SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO SIMPLES 
NACIONAL, VISANDO A ORIENTAÇÃO QUANTO AO; 
a) Acompanhamento junto à Receita Federal do Brasil; 
b) Acompanhamento do Cadastro; 
c) Acompanhamento dos pagamentos e dos repasses; 
d) Acompanhamento da liberação para inclusão no regime; 
e) Respostas as consultas formuladas. 
VI – Fazer gestões junto à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, apresentar recursos administrativos e tudo que for necessário, 
objetivando a inclusão dos dados apurados, na formação do valor adicionado do Município e, se for o caso, pleitear a mudança do critério 
que vem sendo adotado, adequando-as às leis vigentes, de forma a beneficiar o Município na apuração do Índice de Participação no ICMS, 
a vigorar no exercício de 2018., elaborado conforme o disposto na Lei Federal n° 8.666/93, na Lei Federal nº 10.520/02  e demais normas 
pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições:  
VII – SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO URBANO DO MUNICIPIO. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1.0- O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo nos serviços de consultoria e 
assessoria tendo em vista a necessidade de elaboração do cadastro imobiliário urbano do município. CLÁUSULA SEGUNDA – DO 
VALOR 
2.1. Considerando o acréscimo dos serviços prestados conforme descrição no item VII, o Município pagará ao Contratado, o valor de R$ 
2.237,50 (dois mil e duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), passando assim para o valor total de R$ 11.187,50,00 (onze mil e 
cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) por mês, totalizando o valor estimado de R$ 134.250,00 (cento e trinta e quatro mil e 
duzentos e cinquenta reais), para o período contratado, vencível até o dia 10 (dez) de cada mês subsequente. 
2.2 A Contratada não poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição ou reajuste) decorrente de fato ou 
período anterior à assinatura deste Termo Aditivo. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES. 
3.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por 
estarem justos e contratados, assinam o presente Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que 
produza os seus efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 10 de janeiro de 2019. 

 


