
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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RESUMO DE CONTRATO 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: JAKSON AUGUSTO DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
40.523.276/0001-79 - Contrato nº 203 de 08/08/2019 – OBJETO: Prestação de 
Serviços para realização de evento em Comemoração ao Dia do Evangélico, na 
sede do Município, em Praça Pública no dia 09/08/2019, com Locação de Palco, 
Equipamentos de Sonorização e o Fornecimento de Banda estilo Gospel. 
VALOR: 17.450,00 (dezessete mil e quatrocentos e cinquenta reais). VIGENCIA: até 
07/09/2019. BASE LEGAL: Processo administrativo nº 047/2019, Dispensa de 
Licitação nº 013/2019, em conformidade com as Leis 8.666/93.Tabocas do Brejo Velho 
– Bahia, 08 de agosto de 2019. Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: GERALDO LESSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 
EIRELI, CNPJ nº 24.990.561/0001-43- Contrato nº 204 de 29/01/2019 – OBJETO – 
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Assessoria e consultoria 
jurídica ao Município na realização de tarefas envolvidas com a identificação de 
créditos devidos por Concessionários de Serviço Público de Telefonia, 
Concessionários de Serviço Público de Energia, Concessionários de Serviço 
Público de Água e Esgoto, Instituições Financeiras, Empresas Públicas Federais 
ou Estaduais e outros similares, com:  
- Análise e verificação da regularização das regras tributárias, ambientais, de 
obras, de posturas e de uso e ordenamento do solo das unidades imobiliárias e 
mobiliárias envolvidas; 
- Orientação e direcionamento dos trabalhos de levantamentos cadastrais em 
campo, para produção de relatórios técnicos e ou periciais das unidades 
imobiliárias e mobiliárias envolvidas; 
- Assessoria na verificação da regularidade do levantamento planialtimétrico e 
ou cadastral, com ou sem georeferenciamento; 
- Assessoria na abertura e ou saneamento de processos administrativos para 
identificação de base de cálculo, e lançamento de tributos correspondentes; 
Assessoria na elaboração de decisões das autoridades, mediante elaboração de 
minutas de atos formais; 
- Assessoria na elaboração de pronunciamentos de servidores nas decisões de 
processamento administrativo; 
- Assessoria na análise de emissão de ato administrativo de aprovação da 
regularização fiscal. 
- Cobrança administrativa e judicial dos créditos decorrentes dos processos 
administrativos envolvendo os contribuintes em questão. VALOR: valor total 
estimado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a serem saldados até o mês 
subsequente ao recebimento de cada crédito pela municipalidade, na razão de dez por 
cento (10%) sobre o proveito resultante dos créditos devidos, até o exercício de 2019, 
para o período de 05 (cinco) meses. Vigência: até 31/12/2019 – BASE LEGAL: 
Processo Administrativo nº 046/2019, Inexigibilidade nº 006/2019, em conformidade 
com as Leis nº 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 09 de agosto de 2019. 
Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 


