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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

Candidatos devem estar atentos
aos locais de prova do concurso

Neste domingo, 20, das 14 às 18ho-
ras, serão aplicadas as provas para os can-
didatos inscritos no nível superior, funda-
mental e professor nível 1, do concurso
público da Prefeitura de Barreiras.

Estão sendo oferecidas 1.401 vagas,
com salários de R$ 380 a R$ 1.749,02.
Os candidatos devem obter os cartões in-
formativos dos locais de prova somente por
meio dos sites: www.barreiras.ba.gov.br ou
concursos.fapes.org.br. Para imprimir o
cartão basta apenas acessar um dos sites
e digitar o número da identidade ou CPF e
a data de nascimento.

De acordo com os representantes da
Fundação de Administra-
ção e Pesquisa Econômi-
co-Social - FAPES, em-
presa responsável pela ela-
boração e aplicação das
provas, é importante que
os candidatos cheguem
com antecedência no local
de prova, além disso, de-
vem portar a identidade e
o comprovante de paga-
mento da inscrição.

"Ressaltamos que os
candidatos não deixem
para chegar em cima da
hora aos locais de prova.
Além disso, é importante
que verifiquem com ante-
cedência o seu material para fazer a prova
como lápis, borracha e caneta", disse a re-
presentante da FAPES, Débora Anuncia-
ção.

As provas para o nível médio serão
aplicadas no dia 27/01, das 08 às 12h.
"Além de ser uma forma para suprir o qua-
dro de profissionais de forma totalmente
isenta, o concurso irá colaborar para a
economia da Prefeitura, muitos serviços que
eram terceirizados a partir da nomeação
dos concursados serão executados pelos
próprios funcionários da Prefeitura. Dese-
jamos boa sorte a todos os inscritos", co-
mentou o prefeito Saulo Pedrosa.

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

E X P E D I E N T E

As matérias publicadas neste diário estão
sob a responsabilidade da Assessoria de

Comunicação Social da Prefeitura de
Barreiras, setor do Diário Oficial.
Cleni Araújo - DRT 4204 - BA

Assessora de Comunicação
Nádia Borges - DRT 2923 - PR

Jornalista
Carina Cruz - DRT 3078 - DF

Jornalista
Tiago Cabral - DRT 5959 - BA

Chefe de Setor
Cássia Marques

Revisora

Endereço: Av. Dr. Clériston Andrade, 729
Centro – Barreiras-BA - Cep: 47.801-900

Site: www.barreiras.ba.gov.br

Somente através dos sites
www.barreiras.ba.gov.br ou

concursos.fapes.org.br

QUAIS OS DIAS DE PROVA?

Dia 20/01 - Provas para os
candidatos inscritos no nível superior,

fundamental e professor nível 1.
Horário: 14 às 18horas,

Dia 27/01 - Provas para o nível médio.
Horário:  08 às 12h.

COMO IMPRIMIR O
CARTÃO INFORMATIVO?

A sede da UFBA será um dos locais onde
vão ser aplicadas as provas

A Prefeitura disponibilizará até às 12 h desse sábado, 19, a Esco-
la Municipal de Informática para as pessoas que não possuem
computador, imprimirem os cartões informativos gratuitamente
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LEI Nº789/08, DE 09 DE JANEIRO DE 2008.

“Dispõe sobre a criação do CONSELHO
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  do Municí-
pio de Barreiras e o FUNDO MUNICIPAL
da Habitação a ele vinculado e dá outras
providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte
Lei:

Art. 1º - Fica constituído o Conselho Municipal de Habitação do
Município de Barreiras, com caráter deliberativo e com a finali-
dade de assegurar a participação da comunidade na elaboração
e implementação de programas sociais na área de habitação e
urbanismo, além de gerir o Fundo Municipal de Habitação, a que
se refere o Art. 2º da presente Lei.

Art. 2º - Fica criado o Fundo Municipal de Habitação destinado
a propiciar apoio e suporte financeiro à implementação de pro-
gramas sociais na área de habitação e urbanismo, voltados à po-
pulação de baixa renda.

Art. 3º - Os recursos do Fundo, em consonância com as diretri-
zes e normas do Conselho Municipal de Habitação, serão aplica-
dos em:

I  - Aquisição de material de construção;
II - Melhoria de unidades habitacionais;
III - Construção de moradias;
IV - Construção e reforma de equipamentos sociais, vinculados a
projetos   habitacionais e de urbanismo;
V- Produção de lotes urbanizados;
VI - Urbanização de bairros, vilas e favelas.
VII - Regularização fundiária;
VIII - Serviços de assistência técnica e judiciária para implemen-
tação de programas habitacionais e de urbanismo;
IX - Serviços de apoio à organização comunitária em programas
habitacionais e de urbanismo;
X - Complementação de infra-estrutura em loteamentos deficien-
tes destes serviços com a finalidade de regularizá-los;
XI - Revitalização de áreas degradadas para o uso habitacional;
XII - Projetos experimentais de aprimoramento de tecnologia na
área habitacional e de urbanismo;
XIII - Quaisquer outras ações de interesse social aprovadas pelo
Conselho.

Art. 4º - Constituirão receitas do Fundo:

I. Dotações orçamentárias próprias;
II. Recebimento de parcelas de pagamento decorrentes de fi-
nanciamentos de programas habitacionais;
III. Doações, auxílios e contribuições de terceiros;
IV. Recursos financeiros oriundos do Governo Federal e/ou Es-
tadual e de outros órgãos públicos, recebidos diretamente ou por
meio de convênios;
V. Recursos financeiros oriundos de organismos internacionais
de cooperação, recebidos diretamente ou por meio de convênio;
VI. Rendas provenientes da aplicação de seus recursos no mer-
cado de capitais;
VII. Produtos da arrecadação de taxas e de multas ligadas a li-
cenciamento de atividades e infrações às normas urbanísticas em
geral, edilícias e posturais e outras ações tributáveis ou penalizá-
veis que guardem relação com o desenvolvimento urbano em ge-
ral;
VIII. Outras receitas provenientes de fontes aqui não explicita-
das, à exceção de impostos.

 § 1º As receitas descritas neste artigo serão depositadas obri-
gatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em institui-
ção financeira autorizada pelo chefe do executivo municipal.

§ 2º Os recursos serão destinados a programas integrados de
habitação e urbanismo que tenham como proponente o cidadão
de baixa renda, individualmente, ou através de organizações co-
munitárias, associações comunitárias de construção e cooperati-
vas habitacionais cadastradas junto ao Conselho Municipal de
Habitação.

Art. 5º - O Fundo de que trata a presente Lei ficará vinculado
diretamente ao gabinete do prefeito, que  fornecerá os recursos
humanos e materiais necessários à consecução dos seus objeti-
vos.

Art. 6º - São atribuições do Conselho Municipal de Habitação:
I. Administrar o Fundo de que trata a presente Lei e propor
políticas de aplicação dos seus recursos;
II. Submeter ao Chefe do Poder Executivo o plano de aplica-
ção a cargo do Fundo em consonância com os programas sociais
municipais de habitação e urbanismo, bem como a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias e de acordo com as políticas delineadas pelo
Governo Federal, no caso de utilização de recursos do orçamen-
to da União.
III.  Apreciar  as demonstrações mensais de receita e despesa
do Fundo.
IV. Delinear os critérios de seleção de famílias a serem benefi-
ciados com os programas e a cada projeto a relação das famílias
selecionadas, bem como o valor das parcelas a serem pagas pe-
los beneficiários;

Art. 7º- O Conselho Municipal de Habitação será constituído de
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15(quinze) membros e seus respectivos suplentes, obedecendo à
participação do Poder Público Municipal e a sociedade Civil, na
proporção de 40% (quarenta por cento) e 60% (sessenta por
cento), respectivamente, sendo:

I.    06(seis) representantes do Poder Público:
a) Um representante da Procuradoria Geral do Município;
b) Um representante da Secretaria Municipal de Trabalho e
Promoção Social;
c) Um representante da Secretaria Municipal de Infra-Estrutu-
ra;
d) Um representante da Secretaria Municipal de Finanças/As-
sessoria de Planejamento;
e) Um representante da Secretaria Municipal de meio Ambien-
te e Turismo;
f) Um representante do Poder Legislativo Municipal

II. 09(nove) representantes da Sociedade Civil:
a) Um representante dos movimentos sociais que lutam pela
moradia popular;
b) Um representante das Associações de Moradores do Muni-
cípio;
c) Um representante do setor empresarial que promove o de-
senvolvimento urbano – CDL;
d) Dois representantes de entidades acadêmicas e de pesquisa;
e) Dois representantes de entidades Religiosas.

§ 1º  A designação dos membros do conselho será feita por ato
do chefe do Poder Executivo.

§ 2º A Presidência do Conselho será exercida por representante
do Executivo.

§ 3º O poder público se fará representar no conselho através dos
titulares dos órgãos com assento no mesmo.

§ 4º A indicação dos membros do Conselho será feita pelas Or-
ganizações ou entidades a que pertencem.

§ 5º Nenhum representante da Sociedade Civil pode ser vincula-
do ao setor público.

§ 6º Nenhum dos membros do Conselho pode ser parente em
primeiro grau do Prefeito Municipal.

§ 7º  O Mandato dos membros do Conselho será de 02(dois)
anos,  permitida a recondução.

§ 8º O mandato dos membros do conselho considerado serviço
público relevante será exercido gratuitamente ficando expressa-
mente vedada a concessão de qualquer tipo de remuneração, van-
tagem ou benefício de natureza pecuniária.

Art. 8º- O conselho reunir-se-á, ordinariamente a cada bimestre
e, extraordinariamente, na forma que dispuser o Regimento Inter-
no.

§ 1º A convocação será feita por escrito, com antecedência míni-

ma de 02(dois) dias para as sessões ordinárias, e de 24(vinte e
quatro) horas para as sessões extraordinárias.

§ 2º as decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples
de seus membros presentes, tendo o Presidente o voto de  quali-
dade.

§ 3º O Conselho poderá solicitar a colaboração de servidores do
Poder Executivo para assessoramento em suas reuniões, poden-
do constituir uma Secretaria Executiva.

§ 4º Para o seu pleno funcionamento o conselho fica  autorizado
a utilizar o serviços infra-estruturais das unidades administrativas
do Poder Executivo.

Art. 9º- Compete ao Conselho Municipal de Habitação:
I. aprovar as diretrizes e normas para a gestão do Fundo Munici-
pal de Habitação e fiscalizar seu cumprimento.
II. Aprovar os programas anuais e plurianuais de aplicação dos
recursos do Fundo nas áreas de habitação e urbanismo;
III. Estabelecer limites máximos de financiamentos, a título one-
roso ou a fundo perdido para as modalidades de atendimento
previstas no Art. 3º desta Lei;
IV. Definir política de subsídios na área de financiamento habita-
cional;
V. Definir a forma de repasse a terceiros dos recursos sob a res-
ponsabilidade do Fundo;
VI. Definir as condições de retorno dos investimentos em pro-
gramas de habitação e urbanismo;
VII. Definir os critérios e as formas para a transferência dos imó-
veis vinculados ao Fundo, tanto dos equipamentos sociais às ins-
tituições responsáveis por seu funcionamento, como das habita-
ções aos beneficiários dos programas habitacionais;
VIII. Definir normas para gestão do patrimônio vinculado ao Fun-
do;
IX. Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do fundo,
solicitando, se necessário, o auxílio da Secretaria Municipal de
Finanças e/ou da Controladoria Municipal, se houver;
X. Acompanhar a execução dos programas sociais, nas áreas de
habitação e urbanismo, cabendo-lhe, inclusive, suspender o de-
sembolso de recursos caso sejam constadas irregularidades na
aplicação;
XI. Dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamenta-
res relativas ao Fundo, nas matérias de sua competência;
XII. Propor medidas de aprimoramento do desempenho do Fun-
do, bem como outras formas de atuação visando à consecução
dos objetivos dos programas sociais;
XIII. Supervisionar a execução física e financeira de convênios
firmados com utilização dos recursos do Fundo, definindo provi-
dência a serem adotadas pelo Poder Executivo nos casos de in-
fração constatada;
XIV. Analisar e selecionar para atendimento as demandas locais;
XV. Analisar e aprovar os critérios para seleção das famílias be-
neficiadas com programas de habitação;
XVI. Aprovar os critérios para transferência dos contratos de
cessão de uso de imóveis habitacionais vinculados ao Fundo, nos
casos de desistência, a qualquer título, da família beneficiada;
XVII. Elaborar o seu regimento interno;
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XVIII. Promover a cada 02(dois) anos a Conferência Muni-
cipal de Habitação com a participação da sociedade civil organi-
zada com a finalidade de estabelecer as diretrizes da política mu-
nicipal de habitação do município.

Art. 10- O Fundo de que trata a presente Lei terá prazo de vi-
gência ilimitado.

Art. 11- Para atender no disposto nesta Lei, fica o Poder Execu-
tivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial.

Art. 12- A presente Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Art. 13- O Prefeito através de Decreto regulamentará a presente
Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contado da sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 09, de 11 de Janeiro de 2008.

Exonera, a pedido, Chefe do Setor de
Normas Tributárias e Procedimentos Fiscais

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 Exonerar, a pedido, do Cargo em Comissão NH6,
Chefe do Setor de Normas Tributárias e Procedimentos
Fiscais, a Srª. Annerose Ferreira de Carvalho, lotada na
Secretaria de Administração e Finanças.

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

REPUBLICAÇÕES
CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº 026/2007

Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO
DE BARREIRAS e a Sra. MARIA DAS DO-
RES PEREIRA SANTOS para a prestação de
serviços referente ao Curso de Formação Conti-
nuada, 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 CONTRA-
TANTE, e, de outro lado, a Sra. MARIA DAS DORES PE-
REIRA SANTOS, brasileira, mestre em Literatura e Crítica Li-
terária pela PUC/SP – Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, portadora do RG nº. 1128641550 e CPF nº.
56409923449 residente e domiciliada à rua Nezinho Pamplona,
nº 366, Bairro Jardim Ouro Branco, Barreiras/BA, doravante
denominado simplesmente CONTRATADA, firmam o presente
contrato de Prestação de Serviços para ministrar Curso de For-
mação Continuada 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 ministra-
das pela Srª. MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS  no
Curso de Formação Continuada, destinado a capacitação dos
profissionais da Educação Municipal de Barreiras, nos dias 28 de
julho, 25 de agosto, 15 e 29 de setembro, 27 de outubro, 10 e 24
de novembro e 15 de dezembro de 2007, das 8h às 12h e das
14h às 18h, incluindo o plenário, com a disciplina de Língua Por-
tuguesa. O curso será realizado na Escola Municipal Padre Viei-
ra, situado à Dom Pedro II, 317, Centro, Barreiras/BA.

§ 1º - A CONTRATANTE colocará à disposição da CONTRA-
TADA, para realização do curso o material didático. Devendo a
CONTRATADA apresentá-lo à Comissão Organizadora do Cur-
so na Secretaria Municipal de Educação, digitalizado, em fonte
times 12, com no máximo cinco laudas (frente e verso), no prazo
de dez dias antes da data de realização do curso, para a impres-
são e/ou encadernação do mesmo.

CLÁUSULA SEGUNDA -
DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

O valor global do presente contrato é de R$ 4.800,00 (quatro mil
e oitocentos reais), sendo pago pela CONTRATANTE o valor
de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada encontro realizado.

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

§2º - Correrão por conta da CONTRATANTE as despesas de-
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TESTEMUNHAS:

________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_______________________________
Nome: Rozilene Queiroz Rocha

CPF: 983.020.785-49

______________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Dr. Saulo Pedrosa de Almeida

______________________________________
MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS

Contratada

correntes de deslocamento (passagens), hospedagem e alimen-
tação, 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 es-
tabelecido 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 100 (cem) horas,
sendo 64 horas para os 08 (oito) encontros presenciais e 36 (trinta
e seis) horas destinadas aos registros escritos. Os registros escri-
tos serão analisados/corrigidos pela CONTRATADA e encami-
nhados à Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA -
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato corre-
rão 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: 12.366.016.2.072 – Gestão das Atividades de Alfa-
betização de Jovens e Adultos - EJA
Elemento: 3.3.9.0.36 – 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 res-
cindido ainda:
I. pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste
termo, de tal forma que não subsista condições para a continui-
dade 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 di-
reito, independentemente de qualquer interpelação judicial ou ex-
trajudicial 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 ação oriunda do presente contrato e que
não possa ser resolvida de comum acordo entre as mesmas.

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

CONTRATO DE FORNECIMENTO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/2007

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE
CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE BARREI-
RAS E A EMPRESA RIBEIRO E GONÇAL-
VES LTDA - ME, NA FORMA E PELO PRA-
ZO QUE ESPECIFICA, POR FORÇA E EM
OBSERVÂNCIA AO QUE CONSTA DO PRO-
CESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.
074/2007, QUE DEU ORIGEM AO PRESEN-
TE CONTRATO.

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pessoa jurídica de direito
público, inscrita junto ao CNPJ/MF Nº 13.654.405/0001-95,
tendo sua Prefeitura situada à Avenida Clériston Andrade, nº. 729,
Centro, neste município, aqui representado por seu Prefeito Mu-
nicipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEIDA, doravante
denominado CONTRATANTE, e a Empresa, RIBEIRO E
GONÇALVES LTDA - ME, CNPJ nº 08.568.653/0001-83,
situada à Rua Princesa Leopoldina, nº. 113, Bairro Sandra Regi-
na - Barreiras/BA, aqui denominada CONTRATADA, com base
no Processo de Dispensa de Licitação nº. 074/2007 e disposi-
ções da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, resolvem
celebrar o presente Contrato de fornecimento de materiais de hi-
giene e limpeza, mediante as seguintes Cláusulas:

I – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de materiais de
higiene e limpeza, para uso nas dependências municipais, confor-
me descrito na proposta/orçamento e especificações contidas nas
demais cláusulas deste contrato.

todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Barreiras, 11 de junho de 2007.
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LEI ORDINÁRIA 037/07,
DE 24 DE AGOSTO DE 2007.

“Torna de utilidade pública O Conselho de
Segurança Pública de Barreiras II”.

O Prefeito Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública O Conselho de
Segurança Pública de Barreiras II, inscrita no CNPJ sob o nº
08.866.870/0001-50, situada à Rua São Bernardo, nº 165, Bairro
Barreirinhas, neste Município.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.

SAULO PEDROSA DE ALMEIDA
Prefeito de Barreiras

TESTEMUNHAS:

________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_______________________________
Nome: Rozilene Queiroz Rocha

CPF: 983.020.785-49

______________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Dr. Saulo Pedrosa de Almeida

______________________________________
RIBEIRO E GONÇALVES LTDA - ME

CNPJ Nº 08.568.653/0001-83

II – CLÁUSULA SEGUNDA –
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por con-
ta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Órgão 02.07.00 – Secretaria Municipal de Administração e Fi-
nanças
Atividade –04.122.002.2.050 – Gestão das atividades da Sec.
de Administração de Finanças
Elemento: 3.3.9.0.30 – Material de Consumo

III – CLÁUSULA TERCEIRA –
PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor do presente contrato é de até R$ 7.016,30 (sete mil e
dezesseis reais e trinta centavos).

§ 1º  - Nos preços ora contratados, já estão inclusos todos os
custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impos-
tos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumpri-
mento deste instrumento.

§ 2º - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, e devidamente atestado o
recebimento dos produtos.

§ 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 es-
tabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para
efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

IV – CLÁUSULA QUARTA –  DO FORNECIMENTO

A entrega dos produtos deverá ser no almoxarifado central, con-
forme solicitação do setor de compras da Secretaria Municipal
de Administração e Finanças, devendo, a cada entrega, ser emi-
tida a nota fiscal correspondente àquela quantidade.
§ Único - A CONTRATADA se obriga a manter a qualidade dos
produtos até a entrega total dos mesmos.

V – CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

O referido contrato terá vigência imediata a partir da data de sua
assinatura até a conclusão total do objeto e cláusulas do presente
contrato.
VI – CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão,
com as conseqüências contratuais e as prevista na Lei Nº 8.666/
93.

O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato
nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Único – Nas hipóteses de rescisão com base nos inci-
sos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe à CONTRATA-
DA o direito a qualquer indenização.

VII – CLÁUSULA SÉTIMA – FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras – Bahia, que

prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02
(duas) testemunhas para que surta seus legítimos e legais efeitos.

Barreiras(BA), 22  de agosto de 2007.


