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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

A Prefeitura de Barreiras, através do
Departamento de Cultura, promoveu, no
último domingo, 20, no Country Clube Rio
de Ondas, um concurso para eleger a rai-
nha, as princesas e o rei momo para o car-
naval 2008 de Barreiras.

Oito meninas, que foram pré-selecio-
nadas, desfilaram dançaram e mostraram
porque mereciam ser eleitas rainha, primei-
ra princesa e segunda princesa. Quatro
homens também se empenharam para le-
var o título de rei momo.

O clube estava lotado e a torcida com-
pareceu em massa com muito entusiasmo
e animação, para incentivar os candidatos.

As candidatas foram avaliadas em seis
quesitos: beleza, desenvoltura, animação,
simpatia, plástica e postura.

Para avaliação do rei momo foram ob-
servados os quesitos:  desenvoltura, ani-
mação e simpatia.

Durante a apresentação, cada candidata
a rainha teve que apresentar uma coreo-

Eleitos o Rei Momo, a Rainha e
Princesas do Barreiras Folia 2008

FOTOS WASHINGTON LUIZ

grafia sobre a história da colombina e do
pierrô, que é o tema do carnaval deste ano,
além de samba no pé e muita animação.

Já os candidatos a rei momo desfila-
ram fantasiados de pierrô e arlequim.

Foram eleitos:
Rei Momo - Antonio

Versule R. Júnior
Rainha - Suedna Juve-

nal de Souza
Primeira Princesa -

Gleisiane Marques dos San-
tos

Segunda Princesa -
Taiane Michele dos Santos
Rocha

A premiação para a rai-
nha foi de R$ 1.800,00; para
a primeira princesa: R$
1.200,00; para a segunda
princesa: R$ 1.000,00; e
para o rei momo: R$
1.800,00.

A abertura oficial do Bar-
reiras Folia 2008 acontece-
rá no dia 01 de fevereiro às
19 horas, onde o prefeito
fará a entrega simbólica da
chave da cidade para o rei
momo.

De acordo com Coordenadora de Cul-
tura Lélia Rocha,"esse evento tem o obje-
tivo de resgatar a cultura dos velhos car-
navais, contando a história da colombina,
do pierrô e do arlequim".

A coordenadora de cultura Lélia Rocha e os eleitos para reinar nos cinco dias de folia

A torcida animou o concurso e os jurados tiveram trabalho na hora da escolha
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2007

O MUNICÍPIO DE BAREIRASBA, inscrito no CNPJ sob o
n° 13.654.405/0001-95, com sede na Avenida Clériston Andra-
de, Nº 729, Centro, neste município, doravante designada sim-
plesmente CONTRATANTE, neste ato representada por seu
Prefeito, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEIDA e a EMPRE-
SA GERALDO J. COAN & CIA LTDA, CNPJ/MF Nº
62.436.282/0001-21, Inscrição Estadual Nº 692.015.742.119,
com sede na Est. Municipal Tietê/Rafard, Km 9, Bairro Boa Es-
perança, Tietê (SP), neste ato representada pelo sócio Sr. GE-
RALDO JOÃO COAN, portador do RG nº 12.602.972/SSP-
SP e CPF sob nº 037.530.478-99, doravante designada sim-
plesmente CONTRATADA, têm, entre si, justo e acordado e
celebram por força do presente instrumento, elaborado de acor-
do com a Lei 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condi-
ções:

CLÁUSULA 01. DO OBJETO
1.1. O objeto deste Contrato consiste no fornecimento de ali-
mentação escolar, executando através de serviços contínuos, in-
cluindo o pré-preparo, preparo e distribuição da merenda nos
locais de consumo, com o fornecimento de todos os gêneros ali-
mentícios e demais insumos necessários, logística, supervisão,
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios
utilizados, com emprego de mão-de-obra do próprio contratado
e treinamento de pessoal, bem como o fornecimento de todos os
gêneros alimentícios e demais insumos a serem utilizados, incluin-
do a prestação de serviço de limpeza e conservação das áreas
das cozinhas, na conformidade com o Edital PP 023/2007, e seus
anexos, que são parte integrante do presente contrato, para aten-
der ao programa de merenda escolar nas unidades educacionais,
creches e entidades conveniadas de responsabilidade do Municí-
pio de Barreiras/BA, conforme descrito nos anexos ao Edital que
dá origem a este instrumento.

CLÁUSULA 02. DA FORMA DE FORNECIMENTO
2. O regime de execução será por merenda solicitada, por tipo
de cardápio especificado no anexo III, de acordo com os critéri-
os estabelecidos neste edital e seus anexos.

2.1. Entende-se por merenda solicitada, aquela cuja solicitação,
formulada por representante legal da Prefeitura, em impresso pró-
prio, tenha sido integralmente atendida, quantitativa e qualitativa-
mente.
2.2. Fica a critério da Contratante a escolha do cardápio a ser
solicitado, dentro dos cardápios previamente aprovados de acor-
do com o item 2.6 deste contrato.
2.3. Os alimentos serão preparados pela contratada, nas cozi-
nhas das unidades relacionadas no Anexo II no mesmo dia de seu
consumo, assegurando que as normas de higiene e conservação
sejam plenamente atendidas.
2.4. A CONTRATADA deverá realizar todos os procedimentos

relacionados ao preparo e fornecimento dos alimentos em con-
formidade com o disposto pela Vigilância Sanitária e Ministério
da Saúde, utilizando-se do sistema APPCC (Análise de Perigo e
Pontos Críticos de Controle), de acordo com a resolução RDC
nº 12 de 02/01/01 e nos demais dispositivos legais e regulamen-
tares porventura aplicáveis;
2.5. A contratada deverá manter no Município de Barreiras es-
trutura para funcionamento do escritório e/ou central de abasteci-
mento, equipe técnica e equipe volante para substituições e de-
mais serviços, para atendimento diário às escolas por todo o pe-
ríodo de funcionamento, de segunda a sexta-feira;
2.6. O Fornecedor Registrado deverá elaborar cardápios, con-
forme o Anexo III, para um período mínimo de 04 (quatro) se-
manas, atendendo as determinações estabelecidas pelas normas
do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), aten-
dendo as necessidades calóricas, vitamínicas e protéicas dos alu-
nos da rede de ensino.
2.6.1. Os cardápios deverão ser submetidos à análise e aprova-
ção da Prefeitura 40 (quarenta) dias antes de sua vigência, e po-
derão ser alterados desde que solicitado com antecedência de 72
(setenta e duas) horas de sua implantação, observado o padrão
estabelecido.
2.6.2. Na elaboração dos cardápios deverá ser observada a sa-
zonalidade dos gêneros alimentícios.
2.7. As refeições deverão ser preparadas pela contratada, com
gêneros alimentícios comprovadamente de primeira qualidade,
dentro do prazo de validade, frescos, e quando possível in natu-
ra, de acordo com a Resolução n.°12/78 e o Código de Defesa
do Consumidor, condição esta extensiva aos fornecedores que
abastecerão a CONTRATADA;
2.8.  A CONTRATADA deverá, também:
2.8.1. Manter amostras das refeições servidas por, no mínimo,
72 (setenta e duas) horas, em recipientes e temperatura que man-
tenham as características de quando foram servidas, nos locais
onde foram preparados e servidos, a fim de que sejam feitas aná-
lises em caso de problemas relacionados às refeições;
2.8.2. Disponibilizar equipe técnica composta por um coordena-
dor e supervisores para as unidades educacionais, conforme exi-
gências do Conselho Regional de Nutricionistas, com o objetivo
de orientar sobre os procedimentos de manipulação dos gêneros
alimentícios, preparação, níveis nutricionais e distribuição das re-
feições, além da verificação da qualidade dos serviços;
2.8.3. Elaborar um Manual de Boas Práticas de Manipulação,
adequando-o ao serviço de alimentação de cada Unidade Esco-
lar, que será utilizado de maneira uniforme nas escolas. O manual
deverá ser entregue para a Secretaria de Educação até 60 (ses-
senta) dias após o início do contrato;
2.8.4. – Propiciar a todos os alunos da rede escolar um Progra-
ma de Educação Alimentar com o objetivo de promover a saúde
e prevenir as doenças decorrentes de maus hábitos alimentares,
assim como conscientizar as crianças a respeito da importância
dos alimentos.
2.9. A nutricionista responsável, empregada pela CONTRATA-
DA, deverá anotar as visitas efetuadas nos estabelecimentos es-
colares, registrando qualquer tipo de ocorrência relacionada ao
fornecimento das refeições;

CLÁUSULA 03. DAS RESPONSABILIDADES
DA CONTRATADA

3. – Com relação aos seus empregados envolvidos na elabora-
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ção e distribuição das refeições, a CONTRATADA deverá:
3.1. treinar, qualificar, uniformizar e disponibilizar seus emprega-
dos em número suficiente para garantir o bom funcionamento do
serviço de alimentação.
3.2. Observar a legislação trabalhista, previdenciária, assistenci-
ais, sindicais e sanitárias vigentes, sendo considerada como única
empregadora, não havendo qualquer tipo de vínculo ou solidarie-
dade empregatícia com a CONTRATANTE;
3.3. Disponibilizar, às suas expensas, todos os materiais de pro-
teção e segurança, sempre que forem considerados indispensá-
veis, em quantidades adequadas ao número de pessoal emprega-
do;
3.4. Afastar qualquer de seus empregados, no prazo máximo de
(48) quarenta e oito horas, uma vez que forem considerados pre-
judiciais ao bom desempenho das atividades constantes neste
Edital, ficando a cargo da empresa empregadora todos e quais-
quer encargos legais, devendo, também, efetuar a imediata subs-
tituição por outro empregado, devidamente qualificado;
3.5. Acatar quaisquer ordens e instruções provenientes dos ser-
vidores da Secretaria de Educação, primando pelo bom relacio-
namento entre as partes, fazendo cumprir as normas disciplinares
e de segurança impostas pela CONTRATANTE;
3.6. Responder civil e criminalmente, por quaisquer acidentes,
danos ou prejuízos materiais e/ou pessoais causados à CON-
TRATANTE, a seus servidores e/ou a terceiros, como conseqü-
ência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus
empregados, incluindo intoxicação alimentar;
3.7. Apresentar, quando solicitado, pelo órgão fiscalizador, a se-
guinte documentação:
a) cópia do contrato de trabalho de todo pessoal envolvido na
prestação do serviço;
b) registro de empregado e cópia das páginas da Carteira de
Trabalho e Previdência Social, atestando a contratação;
c) atestado de saúde ocupacional (ASO), comprovando a reali-
zação dos exames médicos (admissional e periódicos);
d) comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do
PIS/PASEP;
e) cartão, ficha ou livro de ponto, assinado pelo empregado em
que constem as horas trabalhadas, normais ou extraordinárias, se
for o caso;
f) recibo de concessão do aviso de férias, 30 (trinta) dias antes
do respectivo gozo;
g) recibo de pagamento atestando o recebimento de salários
mensais e adicionais, férias + 1/3 e 13º salário (1ª e 2ª parcelas),
quando da época própria, além de salário-família, caso devido,
assinado pelo empregado, ou, conforme o artigo 464 da CLT,
acompanhado de comprovante de depósito bancário na conta do
trabalhador;
h) comprovantes de opção e fornecimento do vale transporte
quando for o caso;
i) comprovantes de recolhimento de contribuição sindical e ou-
tras devidas aos sindicatos, se for o caso, na época própria;
j) comprovante de entrega da RAIS e de que o trabalhador dela
fez parte;
k) documento que ateste o recebimento de equipamentos de pro-
teção individual, se o serviço assim o exigir;
l) comprovantes que atestem o correto depósito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço em conta vinculada aberta para
esse fim;
3.8. Apresentar, havendo rescisão do contrato de trabalho e subs-
tituição de um trabalhador por outro, é obrigatória a apresenta-
ção pela CONTRATADA em relação ao trabalhador cujo con-
trato se extinguiu, quando solicitado pelo fiscalizador, os seguin-
tes documentos:

a) termo de rescisão do contrato de trabalho, devidamente ho-
mologado, quando o  trabalhador tiver mais de um ano prestando
serviços na empresa;
a) documento que comprove a concessão de aviso prévio, traba-
lhado ou indenizado;
b) recibo de entrega da comunicação de dispensa e do requeri-
mento do seguro desemprego;
c) cópia da guia de recolhimento rescisório do FGTS e da contri-
buição social;
d) cópia do atestado de Saúde, atestando a realização de exame
médico demissional.

3.9. Apresentar ao término do contrato, em até 30 dias, quando
solicitado pelo fiscalizador:
a)cópia da relação dos empregados que atuaram na prestação de
serviços no último mês de contrato;
b)cópia das rescisões dos contratos de trabalho, dos emprega-
dos dispensados;
c)cópia autenticada da página da CTPS na qual consta o registro
de trabalho para os empregados que permanecerão na empresa.

3.10. Com relação aos utensílios, equipamentos e instalações, a
CONTRATADA deverá:
3.10.1. Identificar todos os equipamentos e utensílios disponibili-
zados nas unidades escolares, de forma a não serem confundidos
com similares de propriedade da CONTRATANTE, devendo
disponibilizar dentro de 48 (quarenta e oito) horas os equipamen-
tos e utensílios mínimos necessários a realização dos  serviços
contatados, para complementar os que porventura não compor-
tem a demanda das Unidades Escolares;
3.10.2. Efetuar o conserto e manutenção preventiva e corretiva
dos utensílios e equipamentos, inclusive os de propriedade da
CONTRATANTE, devendo devolvê-los em boas condições de
uso no final do contrato;
3.10.3. Providenciar a reposição de utensílios ou equipamentos
extraviados ou danificados, de propriedade da CONTRATAN-
TE, por culpa ou dolo de seus empregados;
3.10.4. Retirar, às suas expensas, dos locais de trabalhos, os
equipamentos e utensílios de sua propriedade dentro de 10 (dez)
dias após o término do contrato;
3.10.5. Manter a limpeza das instalações, dos utensílios e equi-
pamentos utilizados, de acordo com as normas da Vigilância Sa-
nitária;
3.10.6. Informar a CONTRATANTE sobre as instalações que
estejam em desacordo com as normas sanitárias, para que sejam
programadas as adequações necessárias.
3.11. Com relação aos gêneros e insumos, a CONTRATADA
deverá:
3.11.1. Assegurar o abastecimento das escolas com os gêneros
alimentícios necessários ao cumprimento do cardápio, observan-
do suas especificações, qualidade, quantidade e prazos de vali-
dade.
3.11.2. Fazer cumprir, pelos seus fornecedores, as normas perti-
nentes a sua área de atuação, fiscalizando-os periodicamente;
3.11.3. Manter a suas expensas: o abastecimento de gás para o
preparo das refeições;
3.11.4. Fornecer material de limpeza e sanitização para a higieni-
zação ambiental, pessoal e dos utensílios e equipamentos.
3.12. A Contratada obriga-se a manter durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assu-
midas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
3.13. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na for-
ma da Lei, a responsabilidade da Contratada pela solidez, quali-
dade e segurança das refeições fornecidas.
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CLÁUSULA 04. DAS RESPONSABILIDADES
DA CONTRATANTE

4.1. Expedir Ordem de Serviço específica para o início do servi-
ço objeto do presente contrato, relativo às Unidades Escolares,
com as especificações necessárias à perfeita execução dos servi-
ços, inclusive quanto aos horários de distribuição das merendas
em cada Unidade Escolar;
4.2. Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos serviços
executados, verificando o atendimento às especificações e de-
mais normas técnicas;
4.3. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições e forma esta-
belecida no presente contrato;
4.4. A CONTRATANTE cederá os espaços nas Unidades Es-
colares onde serão preparadas as refeições, sem ônus para a
CONTRATADA;
4.5. Manter as áreas de preparo e distribuição das merendas,
das unidades educacionais em que os serviços serão prestados
em bom estado de conservação e compatíveis com as normas da
vigilância sanitária, bem como efetuar sempre que necessário à
desratização e desinsetização;
4.6. As despesas com a energia elétrica e água, consumidos para
o fornecimento das refeições, serão custeados pela CONTRA-
TANTE.

CLÁUSULA 05. DO RECEBIMENTO

5.1. O objeto deste contrato será recebido pela CONTRATAN-
TE, através da Secretaria de Educação:
5.2. Será rejeitada a refeição entregue em desacordo com o es-
tabelecido no Edital, que faz parte integrante do presente contrato.

CLÁUSULA 06. DA FISCALIZAÇÃO
6.1. A Contratante fiscalizará a entrega dos materiais, nos termos
do art. 58, inciso III, e art. 67 da Lei 8.666/93.
6.2. A CONTRATANTE, por meio da Secretaria de Educação,
fiscalizará a manutenção dos equipamentos e utensílios utilizados,
bem como os serviços, processamento e distribuição da meren-
da, solicitando à CONTRATADA, sempre que achar convenien-
te, informações do seu andamento;
6.3. No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão
fiscalizador o direito de verificar a perfeita execução do presente
ajuste em todos os termos e condições;
6.4. A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de executar o
serviço com toda cautela e boa técnica;
6.5. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumpri-
mento do contrato, em especial quanto à quantidade e qualidade
dos serviços executados, fazendo cumprir a Lei e as disposições
do presente Contrato;
6.6. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do
contrato, a Fiscalização tomará as providências legais e contratu-
ais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previs-
tas no presente contrato e na Lei Federal n.° 8.666/93 e altera-
ções posteriores;
6.7. A fiscalização por parte da Administração Municipal não exi-
mirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, as responsabilidades da
empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mes-
mo quando que não indicada pela fiscalização.

CLÁUSULA 07. DO PRAZO, CONDIÇÕES
E GARANTIAS DO CONTRATO.

7.1. A prestação dos serviços será a partir da assinatura da auto-

rização e conseqüente assinatura do contrato, sendo que o prazo
de início das atividades será de até 10 (dez) dias após a liberação
da Autorização de Prestação de Serviços;
7.1.1 A Autorização de Fornecimento indicará as unidades edu-
cacionais, quantidades de alunos/dia, e demais dados necessári-
os.

7.2. O prazo para a execução do objeto da presente licitação
será de 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir do início dos
serviços, conforme a Ordem de Serviço, expedida pela Secreta-
ria de Educação, podendo ser prorrogado, a critério da Adminis-
tração, respeitado o limite legal previsto no artigo 57, II, da Lei
8.666/93 e posteriores alterações.
7.2.1. O Contrato poderá a qualquer tempo, ser aditado para
adequações às disposições governamentais aplicáveis à espécie.

7.3. GARANTIAS DA EXECUÇÃO, – Para assinatura do
Instrumento Contratual, a CONTRATADA deverá prestar ga-
rantia de execução do Contrato em importância equivalente a 2%
(dois por cento), do valor total do Contrato, em qualquer das
Modalidades a seguir indicadas:

22.1.1 – Caução em dinheiro, ou títulos de dívida pública;
22.1.2 – Fiança Bancária;
22.1.3 – Seguro Garantia.

CLÁUSULA 08. DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

8.1. O Contratante pagará a contratada o valor de R$ 18.972,83
(dezoito mil novecentos e setenta e dois reais e oitenta e
três centavos), referente ao preço global diário final, perfazen-
do um valor de R$ 3.794.566,00 (três milhões setecentos e no-
venta e quatro mil e quinhentos e sessenta e seis reais) por ano
letivo, totalizando no período de 02 anos letivos o valor global de
R$ 7.589.132,00 (sete milhões quinhentos e oitenta e nove mil
cento e trinta e dois reais), do objeto descrito na cláusula primeira
deste contrato, conforme proposta da Contratada no Processo
Licitatório Pregão Presencial n° 023/2007, devidamente homo-
logado.

8.2. Preço unitário por cardápio servido:
CRECHES: R$ 3,61 (três reais e sessenta e um centavos)
ESCOLAS MUNICIPAIS: R$ 1,15 (um real e quinze centavos)

8.3. Os preços referidos na presente cláusula incluem o forne-
cimento de todos os gêneros alimentícios e demais insumos, bem
como todos os encargos tributários, trabalhistas e previdenciári-
os e todas as despesas diretas e indiretas decorrentes do objeto
do presente contrato.
8.4. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, através
de crédito bancário, em até 15 (quinze) dias corridos, a contar do
dia da emissão da respectiva Nota Fiscal, excluído o período da
quinzena, emitida no mínimo em 2 (duas) vias, desde que com-
provada a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA,
sendo que o valor total deverá ser idêntico àquele resultante da
soma de todas as refeições servidas na quinzena, multiplicado
pelo preço unitário contratado.
8.5. Os documentos fiscais deverão ser encaminhados à Secre-
taria de Educação no primeiro dia útil da quinzena seguinte ao da
prestação dos serviços.
8.6. Deverá constar nos Documentos Fiscais o nº do processo, bem
como banco, agência e número da conta corrente, sem os quais o
pagamento ficará retido por falta de informação fundamental.
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8.7. Por eventuais atrasos de pagamento, não ocasionado pela
contratada, o contratante se submeterá a juros moratórios de 1
% (um por cento) da parcela em atraso por mês, bem como a
correção monetária com base no IGPM-FGV, ao mês calculado
entre a data do vencimento da obrigação e aquela do seu efetivo
pagamento.
8.8. A CONTRATADA não poderá suspender o cumprimento
de suas obrigações e deverá tolerar os possíveis atrasos de pa-
gamentos, nos termos previstos no artigo 78, inciso XV, da Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores;
8.9 – Os preços serão fixos e irreajustáveis por um período de
12 meses, a contar da data de assinatura do presente contrato.
Após esse período poderá ser reajustado será calculado de acor-
do com a variação do IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PRE-
ÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, publicado pelo IBGE.
8.10 – Os preços serão revisados e ajustados, caso a taxa de
evasão escolar seja superior a 10% (dez por cento), de modo a
se restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato.

CLÁUSULA 09. DAS PENALIDADES

9.1 – Caso a CONTRATADA, dentro do prazo de validade de
sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apre-
sentar documentação falsa exigida no certame, ensejar o retar-
damento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com a Prefeitura pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
9.2 – A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplica-
da juntamente com as  multas previstas abaixo garantido o exer-
cício de prévia e ampla defesa:
a) Multa pela recusa da empresa adjudicada em aceitar a Or-
dem de Serviço, sem a devida justificativa aceita pela contratan-
te, no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor adjudi-
cado;
b)  Multa por inexecução total do contrato, no valor equivalente
a 20% (vinte por cento) do valor adjudicado;
c) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento diário da
unidade escolar, quando a contratada executar o objeto contra-
tual em desacordo com o contrato e as normas e especificações
técnicas aplicáveis;
d) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades
de pouca gravidade, para as quais tenha à CONTRATADA con-
corrido diretamente, a juízo da contratante.
9.3 - As multas são independentes entre si. A aplicação de uma
não exclui a das outras, bem como das demais penalidades pre-
vistas em Lei.
9.4 - As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da lici-
tante ou, se for o caso, cobrado administrativa ou judicialmente.
9.5. O tempo inicial para a incidência da multa, será a data cor-
respondente a do adimplemento e o termo final será a data do
efetivo pagamento desta.

CLÁUSULA 10. DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

10.1. A despesa resultante deste contrato correrá por conta da
seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 02.08.00  – Secretaria De Educação, Cultura,
Esporte e Lazer
ATIV/PROJ: 12.365.016.2.068 – Gestão das Atividades do
Ensino Infantil
12.361.016.2.073 – Gestão das Atividades do PNAE
ATIV/PROJ: 12.365.016.2.078 – Gestão das Atividades do

PNAC
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00  –  Material de Consumo
3.3.9.0.39.00  –  Outros Serviços  de Terceiros - Pessoa Ju-
rídica

CLÁUSULA 11. DA ALTERAÇÃO

11.1. Devidamente justificado este contrato poderá ser alterável,
nas condições previstas nos art. 58, inciso I, §§ 1° e 2° e art. 65
da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA 12. DA RESCISÃO

12.1. A rescisão do presente contrato dar-se-á de acordo com os
artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA 13. DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Barreiras, com pre-
valência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
adoção de quaisquer medidas judiciais, pertinentes ao presente
contrato.

CLÁUSULA 14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com
as cláusulas avençadas e as normas da Lei n.º 8.666/93.

14.2. Por assim terem convencionado os contratantes, assinam
em 03 (três) vias de igual teor, prevalecendo neste contrato em
caso de omissão, as normas previstas na Lei 8.666/93 e suas
alterações.

Barreiras, 02 de janeiro de 2008.

_____________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito

_____________________________________
GERALDO J. COAN & CIA LTDA
CNPJ/MF Nº 62.436.282/0001-21

Sócio: Geraldo João Coan

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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CULTURA:

Comédia "Hoje tem Separação"
reestréia no Centro Cultural

Nos dias 25,26 e 27 deste mês, será apre-
sentado, no Centro Cultural, o espetáculo
teatral "Hoje tem Separação", estreado pe-
los atores Sérgio Viana e Ruth Guimarães.

De acordo com o diretor do espetáculo,
Osmar Mendes Júnior, a peça relata a his-
tória do casal Godofredo e Margarida que,
após trinta anos de união e família consti-
tuída, resolvem partir para um relaciona-
mento aberto, porém morando sob o mes-
mo teto.

"O espetáculo faz com que a platéia per-
ceba as conseqüências desse acordo de
forma bem humorada, através de situações
inusitadas, constrangimentos, atitudes tra-
gicômicas e duas reais possibilidades: a se-
paração definitiva ou o reencontro do so-
nhado amor perfeito", comenta Mendes.

Para o prefeito Saulo Pedrosa a reto-
mada de apresentações teatrais no Centro
Cultural possibilita despertar um maior in-
teresse nos jovens pela cultura: "considero
essa iniciativa para a realização desse es-
petáculo de grande importância, pois atra-
vés do fomento à cultura conseguimos des-
pertar em nossos jovens um maior gosto pelo
teatro".

"Desenvolvemos esse projeto a fim de
presentear a população com um trabalho
que despertará nas pessoas o senso crítico
e a apreciação de manifestações artísticas
para o público adulto. Nesse sentido, foi de
fundamental importância a parceira entre a
Prefeitura e a Companhia Teatro Vivo de
Brasília ", finaliza Osmar Mendes.

FOTOS DIVULGAÇÃO

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

HOJE TEM SEPARAÇÃO

LOCAL: CENTRO CULTURAL

DIAS: 25 e 26/1/2008 (sexta e sábado) - 21h
             27/1/2008          (domingo) - 20h

INGRESSOS: Casadinha – R$ 30,00
                             Inteira      – R$ 20,00
                             Meia        – R$ 10,00
ELENCO: Margarida - Ruth Guimarães, Go-
dofredo - Sérgio Vianna, Iluminação e sono-
plastia – Osmar Mendes Júnior.

A peça será encenada pelo atores Sérgio
Viana e Ruth Guimarães

A comédia começará a partir das 21 horas nesta sexta, sábado e domingo


