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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

O 4º Batalhão de Engenharia de Constru-
ção anunciou que fará em Barreiras  a restau-
ração dos principais trechos das rodovias fe-
derais BR 135 e 242. De acordo com o co-
mandante do BEC, Tenente Coronel  Roberto
Pinheiro Góes, os recursos foram disponibi-
lizados pelo DENIT  e a previsão de que as
obras comecem em fevereiro.

"Já recebemos os recursos, porém a nossa
previsão é de que as obras de restauração e
conserva das rodovias sejam iniciadas em 30
dias, por enquanto estamos fazendo a limpe-
za dos acostamentos", disse o coronel Pi-
nheiro Góes.

Dentre as principais ações a serem reali-
zadas na BR 135, está a recuperação do tre-
cho próximo à ponte sobre o rio Malhadinha
e a entrada para o município de Santa Rita de
Cássia, totalizando 37 quilômetros, além do
recapeamento no trecho próximo a entrada
de Riachão das Neves.

Na BR 242 estão previstas obras no tre-
cho entre a ponte sobre o Rio Grande e o
posto da Polícia Rodoviária Federal, dentre
as principais ações, será feito o recapeamen-
to asfáltico de todo o trecho, restauração dos
acostamentos, recuperação de meio-fios e
sarjetas danificadas, recuperação das duas ro-
tatórias existentes no segmento, além da dupli-
cação  de cerca de 1,1 quilômetro nas imedia-
ções do acesso ao aeroporto de Barreiras.

O Prefeito Saulo Pedrosa considera estas
obras  de grande importância para a cidade,
"estamos contentes com esse compromisso
do Governo Federal em melhorar as condi-
ções da BR 242, que passa pelo centro da
cidade. A previsão é de que as obras sejam
feitas da entrada de Angical até o posto da

4º BEC anuncia obras que
irão beneficiar a cidade

Polícia Rodoviária, onde existem muitos tre-
chos com graves problemas de buracos, além
deformidades na pista. Daremos todo o apoio
necessário ao 4º BEC durante o período de
duração dos trabalhos", informou.

BR 135
Trecho: Barreiras - Ponte sobre o Rio Ma-

lhadinha
Metas estabelecidas: - Tapa buraco em

todo segmento; - restauração dos trechos pre-
cários; - recapeamento de todo segmento
conmpreendido entre a ponte sobre o Rio Ma-
lhadinha e a entrada para Santa Rita de Cássia;
- Recapeamento, em micro revestimento a frio,
de parte do segmento compreendido entre Santa
Rita de Cássia e Riachão das Neves.

BR 242
Trecho: Ponte sobre o Rio

Grande - Posto da Polícia Ro-
doviária Federal

Metas Estabelecidas: Tapa
buraco em todo trecho; - Reca-
peamento em todo segmento num
total de 08 quilômetros; - Limpe-
za de todo acostamento e da faixa
lateral; - Sinalização horizontal e
vertical do segmento; - Restaura-

COMUNICADO
A Comissão Especial de Licitação comunica que está realizando
recadastramento de empresas para Registro no CRC / 2008, no Setor de
Licitação, com sede na Secretaria Municipal de Saúde, Travessa Caribe, n°
26, Vila Dulce, Barreiras – Ba, no horário das 08:00 às 11:00 horas.

ção de um quilômetro de trechos de acosta-
mentos precários, além da recuperação de mei-
os- fios e sarjetas danificadas; - Recuperação
das duas rotatórias, sendo realizada uma inter-
venção inicialmente emergencial, e outra defi-
nitiva após o término das chuvas; - Duplicação
de cerca de 1,1 quilômetros nas imediações do
acesso ao aeroporto de Barreiras.

FOTOS WASHINGTON LUIZ

A previsão é de que o 4º BEC
comece as obras em 30 dias

As duas rotatórias da BR 242 serão recuperadas

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
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TESTEMUNHAS:

________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764.34

GABINETE DO PREFEITO
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3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº 086/2006  -  CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 003/2006

Pelo presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de
Serviços celebrado em 27/10/2006, que entre si fazem de um
lado na qualidade de CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE
BARREIRAS-BA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CPNJ sob nº. 13.654.405/0001-95, com sede do
poder executivo situada à Av. Clériston Andrade, 729 – Centro,
neste Município, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal SAULO PEDROSA DE ALMEIDA e, do outro lado,
a empresa FAPES – FUNDAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
E PESQUISA ECONÔMICO-SOCIAL, CNPJ nº
02.257.655/0001-75, situada à Rua Silveira Martins, 68 - Cabula,
Salvador-Bahia, CEP 41.150-000, neste ato representado pelo
Sr. EDINALDO CÉSAR SANTOS , brasileiro, casado,
portador do CPF nº 006.472.505-78, residente e domiciliado à
Rua Arthur de Sá Menezes, nº 114, aptº. 503, Pituba, Salvador-
Bahia, na qualidade de CONTRATADA, conforme lhes permite
a Lei 8.666/93,  têm justo e contratado o que se segue e que
mutuamente aceitam, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA –
DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula
segunda do Contrato de Prestação de Serviços, referente ao
planejamento, organização, realização de provas e processamento

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº 086/2006  -  CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 003/2006

Pelo presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de
Serviços celebrado em 27/10/2006, que entre si fazem de um
lado na qualidade de CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE
BARREIRAS-BA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CPNJ sob nº. 13.654.405/0001-95, com sede do
poder executivo situada à Av. Clériston Andrade, 729 – Centro,
neste Município, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal SAULO PEDROSA DE ALMEIDA e, do outro lado,
a empresa FAPES – FUNDAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
E PESQUISA ECONÔMICO-SOCIAL, CNPJ nº
02.257.655/0001-75, situada à Rua Silveira Martins, 68 - Cabula,
Salvador-Bahia, CEP 41.150-000, neste ato representado pelo
Sr. EDINALDO CÉSAR SANTOS, brasileiro, casado, portador
do CPF nº 006.472.505-78, residente e domiciliado à Rua Arthur
de Sá Menezes, nº 114, aptº. 503, Pituba, Salvador-Bahia, na
qualidade de CONTRATADA, conforme lhes permite a Lei
8.666/93,  têm justo e contratado o que se segue e que mutuamente
aceitam, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA –
DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula
quinta do Contrato de Prestação de Serviços, referente ao
planejamento, organização, realização de provas e processamento
de resultados de concursos público para provimento de cargos
vagos neste município de Barreiras - Concorrência Pública 003/
2006. A presente alteração encontra-se de conformidade com
artigo 57 da Lei 8.666/93.

2) CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Considerando a demora para o início dos trabalhos técnicos,
pelo fato da necessidade de revisão do Plano de Cargos e Salários
e o seu impacto orçamentário referente a criação dos novos cargos
que foram incluídos no concurso que postergou os trabalhos da
contratada, necessário se faz a prorrogação do termo contratual.;

Fica assim prorrogado pelo período de mais 12 (doze) meses
o prazo de vigência do contrato ora aditado.

3) CLÁUSULA TERCEIRA –
DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e
condições do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justos e
contratados, 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), 22 de outubro de 2007.

_______________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa de Almeida

_______________________________________
FAPES - FUNDAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

E PESQUISA ECONÔMICO-SOCIAL
Contratada
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de resultados de concursos público para provimento de cargos
vagos neste município de Barreiras - Concorrência Pública 003/
2006. A presente alteração encontra-se de conformidade com
artigo 57 e 65, inciso II, letra “C” da Lei 8.666/93.

2) CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Considerando que, quando firmado o contrato, o nº de cargos
ficou estipulado em 63 (sessenta e três) e o nº. de vagas em 2.516
(duas mil quinhentos e dezesseis);

Considerando que a posteriori , o Município de Barreiras,
modificou o número de cargos para 88 (oitenta e oito) e as vagas
foram reduzidas para 1.401 (mil e quatrocentos e uma);

Considerando o atraso para a realização das inscrições e
provas, pelo fato da conclusão do estudo de impacto orçamentário
referente a criação dos novos cargos que foram incluídos no
concurso;

Considerando que, com as referidas modificações implicou,
para a  empresa, a contratação de profissionais qualificados para
elaboração das provas específicas para os novos cargos, o que
impactou no aumento dos custos inicialmente previstos para
realização do concurso; e, a redução do nº de vagas,
consequentemente ocasionará um menor número de inscrições;

Fica assim, para manter o equilíbrio econômico financeiro,
aumentado em 25% (vinte e cinco por cento) o valor por candidato
inscrito, passando de R$ 24,02 (vinte e quatro reais e dois
centavos), para R$ 30,02 (trinta reais e dois centavos).

3) CLÁUSULA TERCEIRA –
DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e
condições do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justos e
contratados, 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), 03 de dezembro de 2007

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa de Almeida

_______________________________________
FAPES - FUNDAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

E PESQUISA ECONÔMICO-SOCIAL
Contratada

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 058-B
Processo Inexigibilidade de Licitação nº 058/2007

Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE
BARREIRAS e a Sra. DÉBORA ANUNCIAÇÃO DA
SILVA BASTOS CUNHA para a prestação de serviços
educacionais no Curso de Formação Inicial dos
Alfabetizadores, destinado a capacitação dos
profissionais da Educação Municipal 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 Barreiras na Av. Clériston Andrade, 729,
Centro, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Dr.
Saulo Pedrosa de Almeida , doravante denominado
CONTRATANTE, e, de outro lado, a Sra. DÉBORA
ANUNCIAÇÃO DA SILVA BASTOS CUNHA, brasileira,
casada, mestre em Educação, portadora do RG nº.0159549868
e CPF nº.277.325.685-91, residente e domiciliada à Rua Sr
Bomfim, nº 226, Bairro Boa Vista, Barreiras/BA, doravante
denominado simplesmente CONTRATADA, firmam o presente
contrato de Prestação de Serviços para ministrar aulas no Curso
de Formação Inicial dos Alfabetizadores aos profissionais da
Educação Municipal de Barreiras, de acordo com a Lei Federal
n° 8.666/93, com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato aulas que serão ministradas
pela Srª. DÉBORA ANUNCIAÇÃO DA SILVA BASTOS
CUNHA no Curso de Formação Inicial dos Alfabetizadores,
destinado a capacitação dos profissionais da Educação de Jovens
e Adultos do Programa Brasil Alfabetizado, em Barreiras. O
programa será desenvolvido em novembro de 2007 com carga
horária de cinco horas/aula, tendo como temáticas: “Alfabetização
e mundo do trabalho”, “Direitos humanos e cidadania”. O curso
será realizado na Escola Municipal de Informática, situado à Praça
Amphilóphio Lopes, Centro Hirtórico, 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 Municipal de Educação,
digitado, em fonte Times New Roman, nº 12, no prazo de dez
dias antes da data de realização do curso, para a impressão e/ou
encadernação do mesmo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA
FORMA DE PAGAMENTO

O valor global do presente contrato é de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), sendo pago pela CONTRATANTE.

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

TESTEMUNHAS:

________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764.34
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§2º - Correrão por conta da CONTRATADO as despesas
decorrentes de deslocamento (passagens), hospedagem e
alimentação, para os profissionais vindos 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 emissão 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 HORÁRIA

A Carga horária que deverá ser cumprida é de 5 (cinco) horas de
encontros presenciais e registros escritos, custando a hora/aula
R$ 80,00 (oitenta reais). Os registros escritos serão analisados/
corrigidos pela CONTRATADA e encaminhados à Secretaria
Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA -
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão
por conta da Lei Orçamentária do Município de Barreiras, à conta
da seguinte programação:

Órgão: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer;
Atividade: 12.361.016.2.069 – Gestão das Atividades do Ensino
Fundamental;
Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Física;

CLÁUSULA QUINTA -
DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO

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

I. pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste
termo, de tal forma que não subsista condições para a
continuidade do mesmo;

II. pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem
inconveniente o prosseguimento de sua execução.

O descumprimento de qualquer uma das cláusulas anteriores por
parte da CONTRATANTE ou pela CONTRATADA acarretará
às partes o direito de rescindir o presente contrato de pleno direito,
independentemente 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 privilegiado 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 novembro de 2007.

___________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Dr. Saulo Pedrosa de Almeida

_______________________________________________
DÉBORA ANUNCIAÇÃO DA SILVA BASTOS CUNHA

Contratada

TESTEMUNHAS:

________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_______________________________
Nome: Rozilene Queiroz Rocha

CPF: 983.020.785-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ N° 08.595.187/0001-25

EXTRATO – EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO N° 001/2008

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS,
Estado da Bahia, torna público que fará realizar Edital de
Chamamento Público n° 001/2008, regido pela Lei Federal
8.666/93 de 21.06.93, no dia 25/01/2008, às 10:00 horas, na
Sede da Secretaria Municipal de Saúde, no endereço abaixo
especificado, destinado a credenciar pessoas físicas e
jurídicas para prestação de serviços de saúde em exames e
consultas especializadas. O Edital e seus anexos estão
disponíveis para a aquisição até o dia 22/01/2008, na Travessa
Caribe, nº 26, Vila Dulce, Barreiras-Ba.

Barreiras, 10 de Janeiro de 2008.

JAILSON ALVES DA COSTA
Presidente da Comissão Especial de Licitação
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Acesse http://www.barreiras.ba.gov.br
Todas as edições do Diário Oficial estão disponíveis no site oficial da Prefeitura Municipal de Barreiras.


