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Mata de São João
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80
Município: Mata de São João

DECRETO Nº 0842/18 de Setembro de 2018

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação
no Orçamento Programa 2018.
O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei
Municipal nº 000672/17 de 8 de NOVEMBRO de 2017.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(62) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.013-07.1.0001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

2.210,00

Total da Unidade:
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
07.07
SECRETARIA
DE
OBRAS
(139) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.009-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
(177) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.025-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

2.210,00
E

SERVIÇOS
1.602,00
512,04

Total da Unidade:

2.114,04

Total Suplementação:

4.324,04

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da
anulação parcial e/ou total da(s) dotação(ões) orçamentária(s) abaixo e/ou recursos provenientes do
excesso de arrecadação.
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(270) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.108-07.1.0001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

2.210,00

Total da Unidade:

2.210,00

10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
10.10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
(213) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.114-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1.602,00
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80
Município: Mata de São João

10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
10.10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
(213) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.114-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

512,04

Total da Unidade:

2.114,04

Total Anulação:

4.324,04

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a), 26 de Setembro de 2018.

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal
Resumo por Fonte:
Fonte: 0.1.00
Fonte: 7.1.01
Total:

Adição

Redução

2.114,04
2.210,00

2.114,04
2.210,00

4.324,04

4.324,04
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Leis

LEI Nº. 714/2018, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.
“Autoriza a Prefeitura a instituir a assistência técnica
pública e gratuita para projeto e construção de habitação de
interesse social para as famílias de baixa renda e dá outras
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. O Município de Mata de São João poderá prestar às famílias com renda
mensal de até três salários mínimos, que possuam um único imóvel e residam no Município há,
pelo menos, três anos, Assistência Técnica Pública e Gratuita para Elaboração do projeto e a
construção, reforma, ampliação e regularização fundiária de habitação de interesse social.
Parágrafo Único. O direito à assistência técnica previsto no caput deste artigo abrange todos os
trabalhos de projeto, acompanhamento e execução de obras e serviços a cargo dos profissionais
das áreas de arquitetura e urbanismo e engenharia necessários para a edificação, reforma,
ampliação ou regularização fundiária da habitação.
Art. 2º. Além de viabilizar o acesso à moradia, a assistência técnica de que trata esta
Lei objetiva:
I - otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço edificado e de
seu entorno, bem como dos recursos humanos, técnicos e econômicos empregados no projeto e
na construção da habitação;
II - formalizar o processo de edificação, reforma ou ampliação e regularização da
habitação junto ao Poder Público Municipal e a outros órgãos públicos;
III - evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental e promover o
equilíbrio das áreas construídas próximas a áreas de preservação ambiental;
IV - propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com a
legislação urbanística e ambiental.
Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br
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Art. 3º. A consecução dos objetivos desta Lei poderá se dar mediante a oferta dos
serviços pelo Município, custeados por recursos da União, na forma da Lei Federal nº 11.888,
de 24 de dezembro de 2008, que assegura às famílias de baixa renda Assistência Técnica
Pública e Gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social.
§ 1º A assistência técnica pode ser oferecida diretamente às famílias ou a cooperativas,
associações de moradores ou outros grupos organizados que as representem.
§ 2º Os serviços de assistência técnica devem priorizar as iniciativas a serem
implantadas:
I - sob regime de mutirão ou auto-gestionário;
II - em zonas habitacionais declaradas por Lei como de interesse social.
§ 3º Os critérios para a seleção dos beneficiários da assistência técnica deverão ser
fixados pelo órgão colegiado do Município responsável pelas linhas de ação na área
habitacional, em alinhamento às resoluções dos órgãos competentes.
Art. 4º. Os serviços de assistência técnica previstos nesta Lei deverão ser prestados
por profissionais das áreas de arquitetura e urbanismo, assim como da engenharia, assistência
social ou direito de forma integrada de acordo com suas atribuições profissionais que atuem
como:
I - servidores públicos;
II - integrantes de equipes de organizações não governamentais sem fins lucrativos;
III - profissionais inscritos em programas de residência acadêmica em arquitetura e
urbanismo engenharia, direito ou assistência social ou em programas de extensão universitária,
por meio de escritórios modelos ou escritórios públicos com atuação na área, por meio de
convênio ou termo de parceria com o Município;
IV - profissionais autônomos, profissionais cooperativados ou integrantes de equipes
de pessoas jurídicas, previamente credenciados, selecionados e contratados pelo Município.

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
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§ 1º Na seleção e contratação dos profissionais, na forma do inciso IV deste artigo,
deve ser garantida a participação das autarquias, entidades profissionais e/ou sindicais dos
arquitetos, urbanistas e engenheiros, mediante convênio ou termo de parceria.
§ 2º Em qualquer das modalidades de atuação previstas no caput, deve ser assegurada
a devida Anotação de Responsabilidade Técnica- ART.
Art. 5º. Com o objetivo de capacitar os profissionais e a comunidade usuária para a
prestação dos serviços de assistência técnica previstos por esta Lei, poderão ser firmados
convênios ou termos de parceria entre o ente público responsável e as entidades promotoras de
programas de capacitação profissional, residência ou extensão universitária nas áreas de
arquitetura e urbanismo e engenharia.
PARÁGRAFO ÚNICO. Os convênios ou termos de parceria previstos no caput
deverão prever a busca de inovação tecnológica, a formulação de metodologias de caráter
participativo e a democratização do conhecimento, promovendo um banco de experiências e a
sua difusão.
Art. 6º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 7º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias a
contar da data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA
BAHIA, EM 27 DE SETEMBRO DE 2018.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
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Licitações

Srs. Licitantes: CONSTRUTORA NM LTDA, LIGA ENGENHARIA LTDA, PJ
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA e EBRAE – EMPRESA BRASILEIRA DE
ENGENHARIA LTDA.

Aos

Ref.: Concorrência Pública Nº 05/2018 - Objeto: Contratação de empresa especializada para

realizar construção da segunda etapa da pavimentação da rodovia municipal de Mata de São
João/Imbassaí, coforme convênio nº. 753509/2010 firmado entre Ministério do Turismo e a
Prefeitura Municipal de Mata de São João/BA e Recursos Próprios.
A Prefeitura de Mata de São João, com base no Edital da Concorrência Pública Nº. 05/2018, na
Lei Municipal de Licitações Nº. 294/2006 e na Lei Federal Nº. 8.666/93, informa que em
conformidade com o registrado na Ata da Sessão Privada, realizada em 27/09/2018 e acostada
aos autos do Processo Administrativo Nº. 9270/2018, as empresas CONSTRUTORA NM LTDA
(Qualificação contábil), LIGA ENGENHARIA LTDA (Qualificação técnica), PJ
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA (Qualificação técnica e contábil) não
atenderam às exigência editalícias sendo consideradas inabilitadas no certame e a licitação considerada
Fracassada.

Mata de São João, 27 de setembro de 2018.

Marceli Rocha
Presidente COMPEL

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
CNPJ N°. 13.805.528/0001-80
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 12.089/2018. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 06/2018. Objeto: Contratação de
empresa especializada de engenharia para execução dos serviços de pavimentação de ruas (conforme relações descritas
nas instruções processuais) no Município de Mata de São João/BA. Empresa Vencedora: PJ CONSTRUÇÕES E
TERRAPLANAGEM LTDA com o Fator K de 0,73 (Zero vírgula setenta e três) perfazendo o valor total de R$ 4.793.300,01
(Quatro milhões, setecentos e noventa e três mil, trezentos reais e um centavo) para o Lote Único. Data: 27/09/2018.
OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA – Prefeito. Publicado por: Marceli Rocha – Presidente COMPEL.
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PREGÃO ELETRÔNICO N°. 77/2018 – Registro de Preços – Relançamento

DECISÃO DEFINITIVA – RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO
Empresa AGEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO no uso das suas atribuições legais, em conformidade
com o disposto no art. 109, § 4º da Lei 8666/93, dispõe que:
CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela Licitante, a Empresa AGEUS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME e contrarrazões apresentadas pela empresa PV PNEUS EIRELI ME,
através dos documentos recebidos tempestivamente pelo Setor de Licitações da Prefeitura de Mata de São
João e pelo e-mail constante nos autos do processo licitatório;
CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela Pregoeira Oficial do Município e a decisão em opinar pela
Improcedência do Recurso no Parecer N°. 001, datado de 27 de setembro de 2018, referente ao Pregão
Eletrônico N°. 77/2018 – Registro de Preços - Relançamento.

RESOLVE
Julgar IMPROCEDENTE o Recurso supra mencionado, interposto pela Empresa AGEUS COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA ME, com referência ao Certame da Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,
tombada sob o Nº. 77/2018 – Registro de Preços - Relançamento, Processo Administrativo Nº. 12.498/2018,
cujo objeto é a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para atender as necessidades da frota dos
veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Mata de São João/BA.

Mata de São João, 27 de setembro de 2018

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Mata de São João

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, nº. 140, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br
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Editais

EDITAL nº008/2018
Contrato nº: 0381/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: Alane Dias da Silva
Cargo: Educador Social/ Pilates
Vigência do Contrato: 19/09/2018 a 18/01/2020
Data de assinatura: 18/09/2018
REMUNERAÇÃO: R$ 954,00 (Novecentos e Cinqüenta e Quatro Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº. 782/2018
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 02196/2018, lavrada por este fisco em 27/09/2018, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 12756/2018, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 996962461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

MM SENA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME

C.N.PJ/CPF
13.647.877/0001-10

Cópia do supracitado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 27 de setembro 2018.

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos
Agente de Fiscalização – Matricula: 7441
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado na DOM em 09/03/2015).
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº. 783/2018
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 02197/2018, lavrada por este fisco em 27/09/2018, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 12757/2018, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 996962461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

MM SENA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME

C.N.PJ/CPF
13.647.877/0001-10

Cópia do supracitado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 27 de setembro 2018.

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos
Agente de Fiscalização – Matricula: 7441
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado na DOM em 09/03/2015).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LIOBBQS8IMPWUKTB/+6TAG

Esta edição encontra-se no site: www.matadesaojoao.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quinta-feira
27 de Setembro de 2018
14 - Ano - Nº 2862

Mata de São João

EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº. 784/2018
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 02203/2018, lavrada por este fisco em 27/09/2018, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 12833/2018, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 996962461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

R F GASPAR - ME

C.N.PJ/CPF
24.916.624/0001-11

Cópia do supracitado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 27 de setembro 2018.

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos
Agente de Fiscalização – Matricula: 7441
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado na DOM em 09/03/2015).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LIOBBQS8IMPWUKTB/+6TAG

Esta edição encontra-se no site: www.matadesaojoao.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quinta-feira
27 de Setembro de 2018
15 - Ano - Nº 2862

Mata de São João

EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº. 785/2018
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 02203/2018, lavrada por este fisco em 27/09/2018, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 12811/2018, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 996962461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

R & A PRESENTES LTDA – ME

C.N.PJ/CPF
14.652.820/0001-83

Cópia do supracitado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 27 de setembro 2018.

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos
Agente de Fiscalização – Matricula: 7441
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado na DOM em 09/03/2015).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LIOBBQS8IMPWUKTB/+6TAG

Esta edição encontra-se no site: www.matadesaojoao.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quinta-feira
27 de Setembro de 2018
16 - Ano - Nº 2862

Mata de São João

EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº. 786/2018
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 02250/2018/, lavrada por este fisco em 27/09/2018, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 13391/2018, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 996962461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

J. FLORES ARAUJO ARTEZANATO - ME

C.N.PJ/CPF
05.254.126/0002-97

Cópia do supracitado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 27 de setembro 2018.

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos
Agente de Fiscalização – Matricula: 7441
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado na DOM em 09/03/2015).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LIOBBQS8IMPWUKTB/+6TAG

Esta edição encontra-se no site: www.matadesaojoao.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quinta-feira
27 de Setembro de 2018
17 - Ano - Nº 2862

Mata de São João

EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº. 787/2018
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 02252/2018, lavrada por este fisco em 27/09/2018, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 13388/2018, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 996962461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

J. FLORES ARAUJO ARTEZANATO - ME

C.N.PJ/CPF
05.254.126/0002-97

Cópia do supracitado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 27 de setembro 2018.

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos
Agente de Fiscalização – Matricula: 7441
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado na DOM em 09/03/2015).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LIOBBQS8IMPWUKTB/+6TAG

Esta edição encontra-se no site: www.matadesaojoao.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quinta-feira
27 de Setembro de 2018
18 - Ano - Nº 2862

Mata de São João

EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº. 788/2018
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 02248/2018, lavrada por este fisco em 27/09/2018, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 13394/2018, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 996962461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

LGW COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME

C.N.PJ/CPF
18.142.278/0002-40

Cópia do supracitado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 27 de setembro 2018.

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos
Agente de Fiscalização – Matricula: 7441
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado na DOM em 09/03/2015).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LIOBBQS8IMPWUKTB/+6TAG

Esta edição encontra-se no site: www.matadesaojoao.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quinta-feira
27 de Setembro de 2018
19 - Ano - Nº 2862

Mata de São João

EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº. 789/2018
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 02218/2018, lavrada por este fisco em 27/09/2018, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 12949/2018, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 996962461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

LOC. MOV. PASSEIOS DIVERTIDOS LTDA - ME

C.N.PJ/CPF
12.145.509/0001-01

Cópia do supracitado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 27 de setembro 2018.

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos
Agente de Fiscalização – Matricula: 7441
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado na DOM em 09/03/2015).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LIOBBQS8IMPWUKTB/+6TAG

Esta edição encontra-se no site: www.matadesaojoao.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quinta-feira
27 de Setembro de 2018
20 - Ano - Nº 2862

Mata de São João

EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº. 790/2018
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 02219/2018, lavrada por este fisco em 27/09/2018, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 12956/2018, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 996962461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

LOC. MOV. PASSEIOS DIVERTIDOS LTDA - ME

C.N.PJ/CPF
12.145.509/0001-01

Cópia do supracitado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 27 de setembro 2018.

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos
Agente de Fiscalização – Matricula: 7441
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado na DOM em 09/03/2015).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LIOBBQS8IMPWUKTB/+6TAG

Esta edição encontra-se no site: www.matadesaojoao.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

