Diário Oficial de Anápolis

ANÁPOLIS 23 DE ABRIL DE 2015 - QUINTA - FEIRA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Prefeito de Anápolis, no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista o que consta do processo administrativo nº
000003249/2015, acatando o julgamento do TOMADA DE
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seus efeitos legais e tendo os interessados aberto mão do prazo
para recursos nos termos do artigo 109, I, “b” da Lei 8.666/93;
RESOLVE: HOMOLOGAR os atos da Comissão Permanente
de Licitação, designada pelo Decreto nº. 38.181/2015, de 12 de
janeiro de 2015, e ADJUDICAR: A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUFFET, conforme
requisição nº. 016/2015 da Secretaria Municipal de Cultura,
constante do processo administrativo nº. 000003249/2015 em
favor da empresa RUHAMA S. G. BRAGANÇA – VISUAL
EVENTOS EIRELI-EPP – CNPJ nº. 10.608.600/0001-90
+( %.8($ :(:.8 '# BM NOFPOG>KK Q:$&+:. # "#&" )&8> +(%#,#+:("
# "#""#+:. $#.&" # (+1# ,#+:.%("RF 6 .'S*'&,.92( "# S*":&0,.
por ter a empresa acima apresentado proposta mais vantajosa
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em cumprimento ao artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº.
8.666/93 e suas respectivas alterações.
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de 2015.
JOÃO BATISTA GOMES PINTO
Prefeito de Anápolis
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braçais, tecelão, tintureiro, tricoteira, vendedor ambulante de
bilhetes lotéricos, vendedor ambulante de veículos de terceiros;
II. Serviços de qualquer natureza, prestados por pessoa
jurídica com sede em outro Município;
III. Serviços de qualquer natureza, prestados por pessoa
jurídica com sede em Anápolis, desde que o prestador tenha
inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas do Município
– CAE, e que não possua dentre seus objetivos sociais a mesma
prestação de serviços descrita/apontada na NFSA-e.
IV. Serviços de qualquer natureza, prestados por Pessoa Física
à Cultura e à Arte.
Art. 2º. O pedido de emissão de Nota Fiscal de Serviço Avulsa
e Eletrônica – NFSA-e, far-se-à mediante apresentação de
documento pessoal com foto do requerente da nota, e sua entrega
será precedida de prévio pagamento do ISSQN correspondente, se
houver.
Art. 3º. Os dados inseridos e registrados nas Notas Fiscais de
Serviços Avulsas e Eletrônicas, serão de inteira responsabilidade
dos seus requerentes, cabendo a prévia conferência das informações
trazidos ao Fisco para efeito da emissão requerida.
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sem observância das formalidades disciplinadas pelas normas
municipais, responderão pessoalmente pelos prejuízos a outrem
causados, inclusive pelo pagamento do ISSQN correspondente.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus atos ao dia 11 de Março de 2015, revogando-se
todas as disposições em contrário.
PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 23 de Abril de 2015.
JOSÉ ROBERTO MAZON
Secretário Municipal da Fazenda

PORTARIAS
PORTARIA N° 004 DE 23 DE ABRIL DE 2015.
PORTARIA/SEMFAZ N.º 006, DE 23 DE ABRIL DE 2015.
“DEFINE OS SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS
PELO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA, COM PERMISSÃO
PARA O USO E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE
SERVIÇOS AVULSA E ELETRÔNICA - NFSA-E, NOS
TERMOS DO ART. 10 DO DECRETO MUNICIPAL
N.º 29.080/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA MUNICIPAL, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas no art. 88, IV e V da
Lei Orgânica do Município de Anápolis, neste Estado de Goiás, e,
pelo disposto no art. 10 do Decreto Municipal n.º 29.080, de 09 de
Setembro de 2009, com nova redação dada pela Decreto Municipal
n.º 38.361, de 11 de Março de 2015,
DETERMINA:
Art. 1º. Fica permitido o uso e emissão de Notas Fiscais de Serviços
Avulsa e Eletrônica – NFSA-e, aos prestadores de serviços abaixo
relacionados:
I. acompanhante, adestrador, alfaiate, animador de festas
e eventos, armador, artesão, artista plástico, atendente de
enfermagem, bordadeira, borracheiro, cabeleireiro, carregador,
carroceiro, chaveiro, cobrador ambulante, costureira,
cozinheira, cuidador, datilógrafo, desenhistas, despachante,
diarista, digitador, doceira, engraxate ambulante, eletricista,
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guardador, instrutor, jardineiro, jurado, lavadeira, lavador de
carro - ambulante, lustrador, lutador, manicure e pedicure
ambulante, massagista, merendeira, monitores, músicos,
palhaços, passadeira, passeador de cães, pedreiro, pesquisador,
pintor, professor particular, representante comercial,
representante
industrial,
representante
prestacional,
salgadeira, sapateiro remendão, servente de pedreiro, serviços

“NOMEIA CURADORIA PARA O
ANÁPOLIS FESTIVAL DE CINEMA.”

V

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, Augusto
César de Almeida, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a realização do V Anápolis Festival de
Cinema no período de 25 a 31 de maio de 2015;
RESOLVE
Art. 1º- Nomear Curadoria do V Anápolis Festival de Cinema
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de Curta-Metragem de Ficção e Documentário Anapolinos,
com os seguintes nomes:
Curador da Mostra Competitiva Curta Nacional:
- Rubens A. Ewald Filho
Curador da Mostra Centro-Oeste:
- Marcelo Rodrigues Souza Ribeiro
Curador da Mostra Curta-Anápolis:
Adirley
Queiroz
de
Andrade
Art. 2ºEssa Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, em 23 de
abril de 2015.
AUGUSTO CÉSAR DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Cultura

