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Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

SÃO VALENTIM 

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 30 

Cep: 99.640-000 – Centro - São Valentim/RS 

Fones: (54) 3373-1206 / 3373-1224     CNPJ: 87.613.378/0001-49 

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2017. 
 

O município de São Valentim, Estado do Rio Grande do Sul, com 
fundamento legal no Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e alterações, expede o presente ato, de dispensa de procedimento licitatório. 

 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a realização de: Prestação de 

serviços na área tributária com elaboração e atualização de legislação tributária ao 

Município de São Valentim/RS, Poder Executivo, compreendendo: Prestação de 

serviços de, compilação, atualização e elaboração do novo Código Tributário 

Municipal, com a inserção da atualização do ISS perante a LC n° 157/2016; A 

empresa deverá comparecer “in loco” na forma de 02 (duas) visitas de 8 horas cada, 

sendo uma em 15 dias da assinatura do presente, ou a critério da contratante, e 

demais necessidades e outra na finalização do procedimento. Demais auxílios e 

dúvidas solucionadas através de meios eletrônicos (email, internet, telefone e demais 

formas possíveis) diariamente em horário comercial, sempre assegurando o bom e fiel 

cumprimento do serviço. Com início previsto para o dia 28/09/2017 e término no dia 

27/10/2017. 
 

Empresa: BUSCAR ASSESSORIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
nº 23.890.638/0001-40, com sede na Rua Ijui, nº 361, Centro, na cidade de 
Derrubadas/RS, CEP 98.528-000, telefone (55) 3551-1399, no valor global de R$ 
4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). 

Prazo: O prazo de vigência será de 30 (trinta) dias, a contar da 

assinatura do contrato. 

Valor Total: 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). 

  
São Valentim, 28 de Setembro de 2017. 

 
 
 
 

CLEOMAR JOÃO SCANDOLARA 
Prefeito de São Valentim 
 

 
 

ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS FORAM EXAMINADOS 
E APROVADOS PELO PROCURADOR DO MUNICIPIO. 

 
 
 
MÁRCIO CANTELLI COMINETTI 
Procurador do Município - OAB/RS nº 75.483 


