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EXTRATO DO CONTRATO Nº 210/2020. 

 

Proc. Adm. Nº 069/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2019 – Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - 

Contratada: DIGITAL BOOKS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 22.539.285/0001-76. OBJETO: Contratação 

de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de plataforma digital com ecossistema formado por jogos e aplicativos interativos e multidisciplinares, e 

materiais didáticos educacionais ludopedagógicos e recreativos formados por jogos, requisitado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer. Ass.: 22/05/2020. Valor Global: R$ 212.142,75 (duzentos e doze mil cento e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos). Ass.: 

João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito. 

 

 
 
 

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO FMAS Nº 002/2020 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS – BA (CNPJ 13.654.405/0001-95).  

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:  

CARITAS DIOCESANA DE BARREIRAS – ABRIGO DOS IDOSOS SÃO JOÃO BATISTA (CNPJ nº 63.078.562/0001-78). 

DO OBJETO: oferta de atendimento especializado para até 30 idosos, para o desenvolvimento e suporte de ações que promovam o acolhimento 

provisório e, excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares, com 

atendimento socioassistencial para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independente e/ou com diversos graus de dependência, 

mediante a orientação e acompanhamento da Administração Pública Municipal. 

DO VALOR: O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do Termo de Fomento é de R$ 108.000,00 (cento e oito mil 

reais), a serem pagos em 12 (doze) parcelas, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) de acordo com o repasse financeiro do Recurso Estadual do 

exercício de 2018, conforme aprovado na Resolução nº 001/2019 de 29/01/2019 do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de 

Barreiras/BA. 

DA VIGÊNCIA: O presente Termo de Fomento vigerá a partir de sua assinatura até 03 de junho de 2021, conforme prazo previsto no anexo Plano de 

Trabalho para a consecução de seu objeto. 

DATA E ASSINATURAS: 03 de junho de 2020 – João Barbosa de Souza Sobrinho (Prefeito Municipal de Barreiras), Karlúcia Crisóstomo 
Macêdo (Secretária Mun. de Assistência Social e Trabalho) e Manuel Aparecido da Silva (Presidente da Caritas Diocesana de Barreiras – Abrigo de 
Idosos São João Batista). 
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EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0167/2018 
 
Proc. Adm. Nº 1784/2020- Carta Convite nº 017/2018 - Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Contratada: MARCOS THADEU GOMES DE 

JESUS CORRETOR DE IMÓVEIS EIRELLI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.181.359/0001-70, OBJETO DO 

CONTRATO: Prestação de serviços na elaboração de laudos de avaliação de imóveis, revisionais de aluguéis, constatatórios de valor venal de IPTU, 

ITIV, em conformidade com a Lei nº 8.666/93.OBJETO DO ADITIVO: Renovação do contrato nº 0167/2018, com a prorrogação do prazo e reposição 

proporcional ao valor inicial ao contrato,  pelo período de 06 (seis) meses, vigência a partir do dia 20/06/2020, conforme solicitação da Secretaria de 

Administração e Planejamento. Ass.: 05/06/2020. João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal. 

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO FMAS Nº 005/2020 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS – BA (CNPJ 13.654.405/0001-95).  

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:  

CARITAS DIOCESANA DE BARREIRAS – ABRIGO DOS IDOSOS SÃO JOÃO BATISTA (CNPJ nº 63.078.562/0001-78). 

DO OBJETO: oferta de atendimento especializado para até 30 idosos, para o desenvolvimento e suporte de ações que promovam o acolhimento 
provisório e, excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares, com 
atendimento socioassistencial para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independente e/ou com diversos graus de dependência, 
mediante a orientação e acompanhamento da Administração Pública Municipal. 

DO VALOR: O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do Termo de Fomento é de R$ 108.000,00 (cento e oito mil 
reais), a serem pagos em 12 (doze) parcelas, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) de acordo com o repasse financeiro do Recurso Estadual do 
exercício de 2020, conforme aprovado na Resolução nº 002/2020 de 27/01/2020 do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de 
Barreiras/BA. 

DA VIGÊNCIA: O presente Termo de Fomento vigerá a partir de sua assinatura até 03 de junho de 2021, conforme prazo previsto no anexo Plano de 
Trabalho para a consecução de seu objeto. 

DATA E ASSINATURAS: 03 de junho de 2020 – João Barbosa de Souza Sobrinho (Prefeito Municipal de Barreiras), Karlúcia Crisóstomo 
Macêdo (Secretária Mun. de Assistência Social e Trabalho) e Manuel Aparecido da Silva (Presidente da Caritas Diocesana de Barreiras – Abrigo de 
Idosos São João Batista).  

 

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO FMAS Nº 008/2020 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS – BA (CNPJ 13.654.405/0001-95).  

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:  

CARITAS DIOCESANA DE BARREIRAS – ALBERGUE SÃO JOSÉ (CNPJ nº 63.078.562/0001-78). 

DO OBJETO: Atendimento de até 25 adultos e famílias para acolhimento provisório com estrutura para acolher com privacidade pessoas do mesmo 

sexo ou grupo familiar cujos vínculos estejam rompidos ou fragilizados, sem condições de autossustento ou que se encontram em situação de rua e 

desabrigo por abandono ou que estejam em processo de desligamento de instituições ou de migração pelo Município de Barreiras, em fase de 

reinserção social, que estejam em processo de restabelecimento de vínculos familiares ou de autonomia, mediante a orientação e acompanhamento 

da Administração Pública Municipal. 

DO VALOR: O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do Termo de Fomento é de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil 

reais), a serem pagos em 12 (doze) parcelas de 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais) a ser repassado de acordo com o Fundo Estadual de 

Assistência Social – FEAS exercício de 2020, conforme aprovado na Resolução nº 002/2020 de 27/01/2020 do Conselho Municipal de Assistência 

Social – CMAS de Barreiras/BA. 

DA VIGÊNCIA: O presente Termo de Fomento vigerá a partir de sua assinatura até 05 de junho de 2021, conforme prazo previsto no anexo Plano de 

Trabalho para a consecução de seu objeto. 

DATA E ASSINATURAS: 05 de junho de 2020 – João Barbosa de Souza Sobrinho (Prefeito Municipal de Barreiras), Adriana Batista de Souza 

(Secretária Mun. de Assistência Social e Trabalho) e Manuel Aparecido da Silva (Presidente da Caritas Diocesana de Barreiras – Abrigo de Idosos 

São João Batista).  
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EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO FMAS Nº 009/2020 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS – BA (CNPJ 13.654.405/0001-95).  

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:  

MOVIMENTO DE INCLUSÃO PELA QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE – MIQUEI (CNPJ nº 05.391.160/0001-22). 

DO OBJETO: oferta de atendimento especializado para até 45 pessoas com deficiência e/ou idosas com algum grau de dependência, que tiveram 
suas limitações agravadas por violações de direitos, tais como exploração de imagem, isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e 
preconceituosas no seio da família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da 
potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia, mediante a 
orientação e acompanhamento da Administração Pública Municipal. 

DO VALOR: O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do Termo de Fomento é de R$ 62.780,40 (sessenta e dois mil 
setecentos e oitenta reais e quarenta centavos), a serem pagos em 12 (doze) parcelas de R$ 5.231,70 (cinco mil duzentos e trinta e um reais e 
setenta centavos), de acordo com o repasse do Recurso Estadual do exercício de 2020, conforme aprovado na Resolução nº 002/2020 de 
27/01/2020 do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Barreiras/BA. 

DA VIGÊNCIA: O presente Termo de Fomento vigerá a partir de sua assinatura até 03 de junho de 2021, conforme prazo previsto no anexo Plano de 
Trabalho para a consecução de seu objeto. 

DATA E ASSINATURAS: 03 de junho de 2020 – João Barbosa de Souza Sobrinho (Prefeito Municipal de Barreiras), Karlúcia Crisóstomo 

Macêdo (Secretária Mun. de Assistência Social e Trabalho) e Ivanildo Brito dos Santos (Movimento de inclusão pela qualificação do especial 

independente – Miquei).  


