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No ano passado, a atual gestão iniciou as
obras de asfaltamento da Rua José Bonifá-
cio, até o Bairro Sombra da Tarde, num total
de 3,5 km de extensão. Com a realização deste
projeto, muitos barreirenses foram benefici-
ados, principalmente através da implantação
de novas linhas de ônibus, que integrarão o
Bairro Santa Luzia e o Loteamento Bandei-
rantes ao centro da cidade.

Na manhã de ontem, 08, o prefeito Saulo
Pedrosa, acompanhado dos secretários de
governo, fez através de um ato simbólico na
Escola Santa Luzia, a implantação das novas
linhas de ônibus: 10 (Vila Nova/HO) e 12 (Lot.
Bandeirantes/Vila Rica).

“No início da nossa gestão percebemos

Prefeitura implanta novas linhas
de ônibus no Bairro Santa Luzia

que a grande angústia da população do Bairro
Santa Luzia estava relacionada a questões li-
gadas a saúde, educação e principalmente ao
transporte. Muitas pessoas tinham que se
deslocar até um quilômetro para pegar um
ônibus para ir ao centro da cidade. Hoje nós
dividimos o bairro ao meio, e as pessoas te-
rão que se deslocar no máximo 400 metros
para pegar o coletivo. Além disso, temos ou-
tros projetos para melhorar ainda mais a rea-
lidade deste bairro”, disse o prefeito Saulo
Pedrosa.

De acordo com o presidente da Associa-
ção do Bairro, Odilon Oliveira, essa era uma
antiga reivindicação dos moradores. “Agra-
decemos ao prefeito Saulo Pedrosa por aten-

der nossas solicitações. Os moradores do
Bairro Santa Luzia estão contentes com mais
essa conquista”.

“Foram três anos marcados por uma in-
tensa arrumação da casa. Herdamos uma pre-
feitura falida, por isso, temos que partir para
um diálogo com a comunidade a fim que sai-
ba dos problemas enfrentados. Agora, com a
prefeitura em ordem, vamos conseguir dar
maior andamento aos projetos que temos e
com certeza melhorar ainda mais a vida da
nossa população”, disse o secretário de In-
fra-estrutura, José Roberto Araújo.

Mais de 30 pontos entre os bairros Santa
Luzia e Loteamento Bandeirantes irão tam-
bém facilitar a vida dos moradores do Lotea-
mento Mimoso, ACM, Sombra da Tarde, Vila
Nova e Novo Horizonte para o deslocamento
até o centro da cidade.

 “Nunca na história de Barreiras tivemos
uma prefeitura que escutasse os anseios da
comunidade. Todos nós fazemos parte de uma
equipe, que quer o melhor para o município,
prova disso, é a construção da maior creche-
escola da região aqui no Bairro Santa Luzia e
agora a implantação destas novas linhas que
irão melhorar a vida de centenas de barrei-
renses”, relatou a secretária de Educação,
Maria Anália Miranda.

O prefeito faz a
1ª viagem da
nova linha

As novas linhas irão beneficiar a população
dos bairros Sombra da Tarde, Mimoso, ACM,
Vila Nova e Novo Horizonte
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PORTARIA GAB.  Nº 07, de 04 de Janeiro de 2008.

Exonera Diretora B, da Escola
Municipal João Crisóstomo
Figueiredo

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus
incisos da mesma Lei c/c o Art. 25 da Lei Municipal 0619/
2003 combinada com a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Exonerar  do  Cargo  em  Comissão  símbolo
CC4,  de Diretora B, da Escola Municipal João Crisóstomo
Figueiredo, a Pedagoga Darlene Ferreira de Souza,
lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na
forma prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do
Município de Barreiras/BA, e deverá ser afixada em local
próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação e destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 004, de 03 de Janeiro de 2008.

Nomeia para o Setor de Programas
Especiais

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus
incisos da mesma Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/
2002 combinada com a Lei 675/2005, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão
NH6, Setor de Programas Especiais, a Srª. Eliane de Lima
Figueiredo, lotada na Secretária do Trabalho e Promoção
Social.

Art.2º A Presente Portaria deverá ser publicada na
forma prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do
Município de Barreiras/BA, e deverá ser afixada em local
próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação e destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao terceiro dia do mês de Janeiro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão
para o Setor de Programas Especiais da Secretaria do
Trabalho e Promoção Social, símbolo NH6, a Srª. Eliane
de Lima Figueiredo, CPF 480.562.605-44, RG
04.745.086-09 SSP/BA, filha de Joaquim Pinto de
Figueiredo e Maria Iran  de Lima Figueiredo, oportunidade
em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exerce-lo,
atendendo aos princípios norteadores da administração
pública, bem como  obedecendo  as normas existentes e
as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para
constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo
Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela
empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 03 de Janeiro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Eliane de Lima Figueiredo
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 330, de 28 de Dezembro de
2007.

Nomeia Comissão de Apuração do
Saldo de Caixa do Exercício de 2007

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das
atribuições, RESOLVE:

Art. 1º  Criar a Comissão Especial de Apuração do
saldo de Caixa do exercício de 2007, composta pelos
servidores adiante enumerados, presidida pelo primeiro:

· Josinete Cabral de Santana;
· Maria das Graças Pinto;
· Paulo Henrique Barros.

Art. 2º Compete à Comissão Especial criada pelo
artigo anterior apurar o saldo de Caixa do Município
de Barreiras, referente ao exercício do ano de 2007.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 006, de 04 de Janeiro de 2008.

“Dispõe sobre a criação e nomeação
da Comissão Especial de para avaliar
os lotes 03 e 05 da Quadra B1 do
Loteamento Antônio Geraldo, para
fins de dação em pagamento.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos
arts. 28 e 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras
resolve:

Art. 1º - Cria a Comissão Especial de Avaliação,
com o objetivo de avaliar os lotes 03 e 05 da Quadra

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Processo Inexigibilidade de Licitação nº 059/2007

Contrato que entre si celebram o MU-
NICÍPIO DE BARREIRAS e a Sra.
SANDRA CRISTINA LOUSADA
DE MELO para a prestação de servi-
ços educacionais no Curso de Forma-
ção Continuada, destinado a capacita-
ção dos profissionais da Educação Mu-
nicipal de Barreiras.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrito no CNPJ. sob
nº13.654.405/0001-95, com sede na cidade de Barrei-
ras na Av. Clériston Andrade, 729, Centro, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal, Dr. Saulo
Pedrosa de Almeida, doravante denominado CON-
TRATANTE, e, de outro lado, a Sra. SANDRA CRIS-
TINA LOUSADA DE MELO, brasileira, especialista
em Psicopedagogia  pela UFRJ - Universidade Federal
do Rio de Janeiro e Planejamento e Gestão Educacio-
nal pela UNEB – Universidade do Estado da Bahia,

B1 do Loteamento Antônio Geraldo, para fins de dação
em pagamento.

Art. 2º - Nomeia os membros da comissão criada
no artigo anterior, composta pelos servidores adiante
enumerados e que deverá funcionar sob a presidência
do primeiro, são eles:

· Eider Barbosa de Pereira Cardoso;
· Anselmo Lima Melo;
· Paulo Affonso Leiro Baqueiro;
· Dourival Mamed Dócio Alves.

Art. 3º - A comissão terá um prazo de 20 (vinte)
dias a partir desta data para apresentar relatório
conclusivo.

Art. 4º - Esta Portaria, entra em vigor, na data da
sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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portadora do RG nº.200592373 e CPF nº.097.782.318-
00, residente e domiciliada à Prc Maria Vitória, nº 225,
Bairro São Pedro, Barreiras/BA, doravante denomi-
nado simplesmente CONTRATADA, firmam o pre-
sente contrato de Prestação de Serviços para ministrar
aulas no Curso de Formação Continuada aos profissi-
onais da Educação Municipal de Barreiras, de acordo
com a Lei Federal n° 8.666/93, com as seguintes cláu-
sulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato aulas que
serão ministradas pela Srª. SANDRA CRISTINA
LOUSADA DE MELO no Curso de Formação Con-
tinuada, destinado a capacitação dos profissionais
da Educação Municipal de Barreiras. O programa
será desenvolvido em encontros diários de 08 horas
/aula cada um, com aulas nos dias
13,14,17,18,19,20,21,e 22 de dezembro de 2007,
sendo que no dia 22 será somente  pela manha, per-
fazendo um total de 60 horas / aulas, tendo como
temáticas: “Conceitos e metodologias de alfabetiza-
ção”, “Consciência fonológica e aprendizado do sis-
tema alfabético pela criança”, “Seqüências didáticas
para o trabalho pedagógico na alfabetização, 1ª e 2ª
séries do ensino fundamental”. O curso será realiza-
do na Escola Municipal Dr. Costa Borges, situado à
Rua Profª Guiomar Porto, Centro, Barreiras/BA.

§ 1º - A CONTRATANTE colocará à disposição da
CONTRATADA, para realização do curso o material
didático. Devendo a CONTRATADA apresentá-lo à
Comissão Organizadora do Curso na Secretaria Muni-
cipal de Educação, digitado, em fonte Times New Ro-
man, nº 12, com no máximo cinco laudas (frente e
verso), no prazo de dez dias antes da data de realiza-
ção do curso, para a impressão e/ou encadernação do
mesmo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FOR-
MA DE PAGAMENTO

O valor global do presente contrato é de R$ 3.000,00
(três mil reais), que será pago logo após a prestação
dos serviços.

§1º - O pagamento será efetuado em até 08 (oito)
dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, e de-
vidamente atestada a prestação dos serviços.

§2º - Correrão por conta da CONTRATANTE as

despesas decorrentes de deslocamento (passagens),
hospedagem e alimentação, para os profissionais vin-
dos de outras localidades.

§3º - Quando houver erro de qualquer natureza
na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
imediatamente devolvido para substituição e/ou emis-
são de nota de correção, ficando estabelecido que
esse intervalo de tempo não será considerado para
efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor
contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CARGA HORÁ-
RIA

A Carga horária que deverá ser cumprida é de 60
(sessenta) horas de encontros presenciais e registros
escritos, custando a hora/aula R$ 50,00 (cinqüenta re-
ais). Os registros escritos serão analisados/corrigidos
pela CONTRATADA e encaminhados à Secretaria
Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA

As despesas decorrentes deste instrumento de Con-
trato correrão por conta da Lei Orçamentária do Mu-
nicípio de Barreiras, à conta da seguinte programação:

Órgão: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Educa-
ção, Cultura, Esporte e Lazer

Atividade: 12.361.016.2.075 – Capacitação de Pro-
fissionais da Educação;

Elemento: 3.3.9.0.36.00 –  Outros Serviços de Ter-
ceiros – Pessoa Física;

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO E DA AL-
TERAÇÃO

Reconhecidos os direito da administração, previstos
nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93 este Con-
trato poderá ser rescindido ainda:

I. pela inadimplência de uma das partes ao pactua-
do neste termo, de tal forma que não subsista condi-
ções para a continuidade do mesmo;

II. pela superveniência de eventos que impeçam ou
tornem inconveniente o prosseguimento de sua execu-
ção.
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERV. ÁUDIO E VÍDEO
REFERENTE A CARTA CONVITE 057/2007

Pelo presente Termo Aditivo ao Contrato de presta-
ção de serviços de áudio e vídeo referente à carta con-
vite nº 057/2007, que entre si fazem de um lado na qua-
lidade de CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE BAR-
REIRAS-BA, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrito no CPNJ sob nº 13.654.405/0001-95, com
sede do poder executivo situada à Av. Clériston Andra-
de, 729 – Centro, neste Município, neste ato represen-
tado pelo seu Prefeito Municipal SAULO PEDROSA
DE ALMEIDA e, do outro lado, a empresa MEDEI-
ROS CASTRO COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ nº
07.227.050/0001-55, situada na Rua Tamandaré nº 33,
Sandra Regina – Barreiras-BA, neste ato representado,
pela sócia a Srª ELKE  MEDEIROS  DE CASTRO,
brasileira, natural de Barreiras-BA, solteira, comerci-
ante, portador de CPF Nº 006.789.325.22 e RG-
08.656.521-47-SSP-BA, residente e domiciliada na Rua
XV de Novembro, Nº 205, Sandra Regina, na cidade de
Barreiras–BA, aqui denominada CONTRATADA, com
base no edital da carta convite 057/2007 conforme lhes
permite  a Lei 8.666/93,  têm justo e contratado o que
se segue e que mutuamente aceitam, mediante as cláu-
sulas e condições seguintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TER-
MO ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a clá-
usula terceira do contrato de prestação de serviços de gra-
vação de áudio e vídeo que visa abastecer o arquivo muni-
cipal deste Município. A presente alteração encontra-se
de conformidade com artigo 57 e 65 da Lei 8.666/93.

2) CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDI-
ÇÕES DE PAGAMENTO

Considerando a necessidade dos serviços objeto do re-
ferido contrato para registro de ações da administração
municipal; Considerando ainda que está sendo providen-
ciada uma nova licitação para atender ao exercício 2008.

Fica assim, aditado o valor do contrato em até 25%,ne-
cessário para atender este período,  aumentando em mais
R$ 8.587,50 (oito mil quinhentos e oitenta e sete reais e
cinqüenta centavos), perfazendo o valor total de R$
42.937,50 (quarenta e dois mil  novecentos e trinta e sete
reais e cinqüenta centavos).

 3) CLÁUSULA TERCEIRA –- DAS DEMAIS DISPO-
SIÇÕES

O descumprimento de qualquer uma das cláusulas
anteriores por parte da CONTRATANTE ou pela CON-
TRATADA acarretará às partes o direito de rescindir o
presente contrato de pleno direito, independentemen-
te de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial e
do pagamento de qualquer indenização.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O presente instrumento de Contrato terá vigência a
partir da data da assinatura até o cumprimento das
obrigações contratuais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

 As partes elegem o foro da cidade de Barreiras,
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais pri-
vilegiado que seja, para dirimir toda e qualquer dúvida
oriunda do presente contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes,
mutuamente obrigadas, assinam o presente instrumento
em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de
02 (duas) testemunhas, para que surta os seus legais e
jurídicos efeitos.

Barreiras, 05 de dezembro de 2007.

___________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa de Almeida

___________________________________
SANDRA CRISTINA LOUSADA DE MELO

Contratada

TESTEMUNHAS:

________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764.34



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras 6Barreiras - Bahia - quarta-feira, 09 de janeiro de 2008        ANO 3  -  Nº 606

 Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado. Assim, por estarem
justas e contratadas, assinam as partes o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de
02 (duas) testemunhas para que surta os seus legítimos e legais efeitos.

Barreiras (Ba), 07 de dezembro  de 2007.

___________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

 Saulo Pedrosa

________________________________________
MEDEIROS CASTRO COMUNICAÇÃO LTDA

ELKE  MEDEIROS DE CASTRO

Testemunhas:

1._____________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2._____________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34


