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Ontem e hoje, Barreiras abriu as por-
tas do debate para o jovem. O Centro
Cultural está sendo o ponto de encontro
de jovens dos mais variados seguimentos
para discutir temas de interesse deste pú-
blico.

O encontro está sendo organizado pela
Secretaria do Trabalho e Promoção Soci-
al e tem como tema "Levante sua Bandei-
ra", um convite aos jovens para defender
seus direitos, pensamentos e debater polí-
ticas públicas de forma a dar melhores con-
dições de vida a este grupo representativo
na sociedade brasileira.

Ontem, 24, foi feita a abertura oficial
do evento com a participação de centenas
de jovens e representantes de vários sin-
dicatos, diretórios e associações compos-
tas por jovens de nossa cidade.

Lívia Borges, assessora especial da
Secretaria Estadual de Trabalho e Renda,

Barreiras sedia a 1ª Conferência
Municipal de Políticas Públicas

de Juventude
FOTOS WASHINGTON LUIZ

participou do
evento com uma
palestra sobre:
Desafios e Priori-
dades para as Po-
líticas Públicas de
Juventude. Ela sa-
lientou que: "uma
das maiores lutas
dos jovens baia-
nos é conseguir a
implantação da

secretaria estadual da juventude. Nesta
conferência vamos eleger pessoas e de-
terminar a pauta para levarmos para Bra-
sília, em março, os anseios e o que é a ju-
ventude baiana".

A secretária do trabalho e promoção
social, fez a abertura oficial da conferên-
cia, destacando: "precisamos ouvir e co-
nhecer nossa juventude. É preciso consi-
derar seus direitos à moradia, educação, lazer e
trabalho. Considerar sua realidade e reverter a
situação de exclusão social e do trabalho. Este é
o espaço ideal para isso".

A Secretaria de Educação e a Direc 25
estão participando ativamente do evento.
Maria Anália Miranda falou da importân-
cia da Conferência para o público jovem
de Barreiras, "estes dois dias são de ex-
trema importância. É a primeira vez que a
juventude se reúne em nossa cidade para
discutir políticas públicas. Antes se pensa-

va no jovem como um problema; agora,
temos uma nova visão de avanço em rela-
ção à juventude, seus problemas e ansei-
os, como agente de desenvolvimento e
participante das idéias e ações". A secre-
tária Maria Anália foi a primeira palestran-
te da manhã de ontem.

O prefeito Saulo Pedrosa expressou a
alegria de ver o Centro Cultural repleto de
jovens e parabenizou cada um dos pre-
sentes pela disposição em participar do
evento. O prefeito sugeriu quatro temas de
debate: Transporte escolar para os estu-
dantes das escolas estaduais que moram
na zona rural, melhorias para o Campus
da Uneb em Barreiras, transformação do
Campus da UFBA em Barreiras em Uni-
versidade Federal do Oeste e atenção es-
pecial do Governo do Estado para implan-
tação, de fato, do Distrito Industrial de Bar-
reiras.

"Debatendo estas questões, vocês vão
destacar os pontos principais das priori-
dades para os jovens: educação e empre-
go. Esta conferência foi feita pra vocês e
vocês devem determinar o que vai ser de-
batido e participar efetivamente das dis-
cussões. O espaço foi aberto para os jo-
vens e vocês, com certeza, irão aproveitá-
lo para falar e ouvir", destacou Saulo.

A 1ª Conferência Municipal de Políti-
cas Públicas de Juventude, vai ser encer-
rada às 6 horas da tarde de hoje.

Dr. Saulo Pedrosa falou aos jovens na abertura oficial do evento

Os jovens compareceram em bom número para participar dos de-
bates
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2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL

Ref. Processo de Dispensa de Licitação nº  006/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Locação não
Residencial - Processo de Dispensa de Licitação nº 006/2006,
celebrado em 03/01/2006, que entre si fazem de um lado na
qualidade de LOCATÁRIO, 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, o Sr.
JADSON CLEITON DE JESUS, brasileiro, casado, CPF nº
619.496.395-68  e RG nº 5.671.309  SSP/BA, residente e
domiciliado na Rua Ipiranga, 595 – Bairro Centenário - Barreiras-
Ba, doravante denominado LOCADOR, 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 006/2006. A presente alteração encontra-se de
conformidade com artigo 57 e 65 da Lei 8.666/93.

2) CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Considerando que as aulas do ano letivo de 2007 acontecerão
até o dia 18 de janeiro de 2008;

Considerando que para o ano letivo de 2008 os alunos, estudantes
da ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL, serão
acomodados no novo prédio do Colégio Padre Vieira;

Considerando que há a necessidade de fazer a manutenção do
prédio para devolvê-lo ao proprietário nas mesmas condições
em que nos foi entregue.

Sendo assim, faz-se necessário prorrogar por mais 02 (dois) meses
o prazo do contrato.

3) CLAUSULA TERCEIRA –  DO VALOR

Para atender as despesas deste novo período de 02 (dois) meses,
fica mantido o valor de R$ 1.320,00 (Hum mil trezentos e vinte
reais) por mês, que deverá ser pago até o 5º dia subseqüente ao
mês vencido, diretamente ao LOCADOR que deverá ir receber
o aluguel no endereço do contratante locatário, perfazendo o valor

total do contrato, de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta
reais) pelo período.

4) CLAUSULA QUARTA –
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas do presente Aditivo correrão por conta da seguinte
Dotação Orçamentária.

Órgão: 02.08 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer.
Atividade: 12.361.016.2.077 – Gestão das Atividades do Ensino
Fundamental- FUNDEF 40%
Elemento: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física.

5) CLÁUSULA QUINTA – 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), 02 de janeiro de 2008.

________________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

________________________________________
Jadson Cleiton de Jesus

CPF: 619.496.395-68

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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segundo LOCADOR, perfazendo o valor total do contrato, de
R$ 81.624,00 (oitenta e hum mil seiscentos e vinte e quatro reais)
por ano.

4) CLÁUSULA QUARTA –
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas do presente Aditivo correrão por conta da seguinte
Dotação Orçamentária.

Órgão: 02.07 – Secretaria Municipal de Adm. e Finanças;
Atividade: 04.122.002.2.050 – Gestão das Ativ. da Sec. de Adm.
e Finanças.
Elemento: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física

5) CLÁUSULA QUINTA –
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), 02 de janeiro de 2008.

________________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

________________________________________
SEBASTIÃO JUNIOR COELHO DIAS

CPF: 473.840.185-87

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL

Ref. Processo de Dispensa de Licitação nº  011/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Locação não
Residencial - Processo de Dispensa de Licitação nº 011/2006,
celebrado em 03/01/2006, que entre si fazem de um lado na
qualidade de LOCATÁRIO, 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, os Srs.
IVALDEI COELHO DIAS, brasileiro, CPF nº 179.342.225-
72, RG: 02.566.708-46 SSP/BA, residente e domiciliado à Rua
São Francisco,356 – Bairro Sandra Regina – Barreiras/BA, e o
Sr. SEBASTIÃO JUNIOR COELHO DIAS, brasileiro, CPF
nº 473.840.185-87 e RG: 04.499.901-17 SSP/BA, doravante
denominados LOCADORES, 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
e terceira do Contrato 011/2006. A presente alteração encontra-
se de conformidade com artigo 57 e 65 da Lei 8.666/93.

2) CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Considerando a necessidade e o interesse público de se manter
em funcionamento o PRÉDIO DA JUSTIÇA FEDERAL;

Considerando convênio firmado entre a União e o Município;

Considerando as acomodações e a localização satisfatórias para
o funcionamento da Justiça Federal;

Fica assim, prorrogado até 31 de dezembro de 2008 o prazo do
contrato.

3) CLAUSULA TERCEIRA –  DO VALOR

Para atender as despesas deste novo período de 12 (doze) meses,
fica reajustado o valor mensal do contrato pelo índice do IGP-M
de 7,75% (sete vírgula setenta e cinco), conforme estabelece o
parágrafo único da cláusula segunda do contrato, passando para
R$ 6.802,00 (seis mil oitocentos e dois reais) por mês. O aluguel
deverá ser pago até o 5º dia subseqüente ao mês vencido,
diretamente aos LOCADORES, que deverá ir receber o aluguel
no endereço do contratante locatário, sendo, R$ 3.401,00 (Três
mil quatrocentos e hum reais) em nome do primeiro LOCADOR
e, R$ 3.401,00 (Três mil quatrocentos e hum reais)  em nome do

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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2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL

Ref. Processo de Dispensa de Licitação nº  013/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Locação não
Residencial - Processo de Dispensa de Licitação nº 013/2006,
celebrado em 03/01/2006, que entre si fazem de um lado na
qualidade de LOCATÁRIO, 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, o Sr.
LEUSIMAR VIEIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado,
lavrador, CPF nº 147.362.685-49  e RG nº 066.677.0174 SSP/
BA, residente e domiciliado no Povoado do Mocambo de Baixo
- Barreiras-Ba, doravante denominado LOCADOR, 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
e terceira do Contrato 013/2006. A presente alteração encontra-
se de conformidade com artigo 57 e 65 da Lei 8.666/93.

2) CLAUSULA SEGUNDA –  DO PRAZO

Considerando a necessidade e o interesse público de se manter
em funcionamento o NÚCLEO DO PETI na localidade do
Mucambo, para a continuidade das atividades desenvolvidas por
ele;

Considerando as acomodações e a localização satisfatórias para
o funcionamento do PETI;

Fica assim, prorrogado até 31 de dezembro de 2008 o prazo do
contrato.

3- CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

Considerando a necessidade de manter o equilíbrio econômico
financeiro do contrato, faz-se necessário reajustar o valor do
aluguel;

Considerando que o índice do IGP-M é o índice mais utilizado
para reajuste dos contratos de aluguel;

Assim, para atender as despesas deste novo período de 12 (doze)
meses, fica reajustado o valor mensal do contrato pelo índice do
IGP-M, acumulado nos últimos 12 meses, de 7,75% (sete vírgula
setenta e cinco por cento), passando para R$ 270,00 (duzentos e
setenta reais) o valor mensal do aluguel, perfazendo o valor total
do contrato, de R$ 3.240,00 (três mil duzentos e quarenta reais)

por ano. O aluguel deverá ser pago até o 5º dia subseqüente ao
mês vencido, diretamente ao LOCADOR que deverá ir receber
no endereço do contratante locatário.

4) CLAUSULA QUARTA –
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas do presente Aditivo correrão por conta da seguinte
Dotação Orçamentária.

Órgão: 02.14 – Fundo Municipal de Assistência Social.
Atividade: 04.122.002.2.132 – Gestão das Ativ. do Fundo Mun.
de Assist. Social – FMAS.
Elemento: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física

5) CLAUSULA QUINTA –
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), 02 de janeiro de 2008.

________________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

________________________________________
LEUSIMAR VIEIRA DOS SANTOS

CPF: 147.362.685-49

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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2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL

Ref. Processo de Dispensa de Licitação nº  014/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Locação não
Residencial - Processo de Dispensa de Licitação nº 014/2006,
celebrado em 03/01/2006, que entre si fazem de um lado na
qualidade de LOCATÁRIO, 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 DELSUC NOGUEIRA SAMPAIO – ME,  CNPJ:
13.662.143/0001-00, situada à Rua Rui Barbosa, 111 A – Centro
Histórico – Barreiras-BA, neste ato representado por seu
proprietário Delsuc Nogueira Sampaio, CPF: 006.009.545-
87, RG: 338.920 SSP/BA, brasileiro, casado, comerciante,
doravante denominada LOCADORA, 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 e terceira do Contrato 014/2006. A presente alteração
encontra-se de conformidade com artigo 57 e 65 da Lei 8.666/
93.

2) CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Considerando a necessidade de se atender às atividades
administrativas pertinentes a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
bem como, a demanda das escolas municipais de ensino
fundamental;

Considerando as acomodações e a localização satisfatórias para
o funcionamento da secretaria;

Fica assim, prorrogado até 31 de dezembro de 2008 o prazo do
contrato.

3) CLAUSULA TERCEIRA –  DO VALOR

Considerando a necessidade de manter o equilíbrio econômico
financeiro do contrato, faz-se necessário reajustar o valor do
aluguel;

Considerando que o índice do IGP-M é o índice mais utilizado
para reajuste dos contratos de aluguel;

Assim, para atender as despesas deste novo período de 12 (doze)
meses, fica reajustado o valor mensal do contrato pelo índice do
IGP-M, acumulado nos últimos 12 meses, de 7,75% (sete vírgula
setenta e cinco por cento), passando para R$ 2.750,00 (dois mil

setecentos e cinqüenta reais) o valor mensal do aluguel, perfazendo
o valor total do contrato, de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais)
por ano. O aluguel deverá ser pago até o 5º dia subseqüente ao
mês vencido, diretamente ao LOCADOR que deverá ir receber
no endereço do contratante locatário.

4) CLAUSULA QUARTA –
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas do presente Aditivo correrão por conta da seguinte
Dotação Orçamentária.

Órgão: 02.08– Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer;
Atividade: 12.361.016.2.067 – Gestão das Atividades
Educacionais
Elemento: 3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica.

5) CLÁUSULA QUINTA –
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), 02 de janeiro de 2008.

________________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

________________________________________
DELSUC NOGUEIRA SAMPAIO - ME

CNPJ: 13.662.143/0001-00

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 - sexta-feira, 25 de janeiro de 2008        ANO 3  -  Nº 618

Prefeitura Lança Projeto
"Cinema na Comunidade"

A Prefeitura de Barreiras, através da
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer está lançando um Projeto de Ci-
nema na Comunidade.

O lançamento será feito no dia 25 de
janeiro, das 18 h às 20:30h, na Escola
Municipal Santa Luzia.

O projeto tem como objetivo aproxi-
mar o cinema do cotidiano da comunida-
de escolar e dos moradores do bairro.

Com esse propósito o projeto preten-
de difundir a cultura cinematográfica com te-
mas variados e que ressaltem valores mo-
rais, como: solidariedade, tolerância, justiça,
igualdade, ética, cidadania, entre outros.

Para isso, foram escolhidos bons filmes
que serão comentados por pessoas gaba-
ritadas para levantar questões relevantes
para um debate acerca do tema do filme

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

Acesse http://www.barreiras.ba.gov.br
Todas as edições do Diário Oficial estão disponíveis no site oficial da Prefeitura Municipal de Barreiras.

proposto.
O público alvo do projeto são os edu-

cadores, educandos, pais de alunos da
rede municipal de ensino e a comunidade
do bairro de Santa Luzia.

Outro ponto forte do projeto é estabe-
lecer um vínculo entre a comunidade, a fa-
mília e a escola.

Na abertura do projeto será apresen-
tado o filme "A Corrente do Bem", que
será comentado pela professora da UNEB,
pedagoga e pós-graduada em metodolo-
gia do ensino superior - Iara Xavier dos
Santos.

Durante o evento a comunidade tam-
bém terá acesso a serviços de utilidade
pública, como: INSS, Secretaria de Saú-
de, Secretaria do Trabalho e Promoção
Social, entre outros.

De acordo com a secretária de educa-
ção Anália Miranda, "esse projeto visa for-
talecer a convivência social entre a comu-
nidade, família e escola, além de ser uma
forma alternativa para educar a família pas-
sando valores morais e sociais".

Confira abaixo a programação:
Das 18h às 18:20h - abertura do ceri-

monial - leitura da proposta do Projeto
Cinema Novo: cinema na comunidade.

18:30h às 18:45h - comentário de se-
cretária de educação

18:50 às 19:35 h - comentário da pro-
fessora Iara Xavier - sobre o filme "a cor-
rente do bem".

19:40h às 20:30h - projeção do filme:
"a corrente do bem" para a comunidade
do bairro.

Nos dias 25,26 e 27
deste mês, será apresen-
tado, no Centro Cultural,
o espetáculo teatral
“Hoje tem Separação”,
estreado pelos atores de
Brasília, Sérgio Viana e
Ruth Guimarães. “O espe-
táculo relata a história de
um casal que, após 30 anos
de convivência, decide ter
um relacionamento aber-
to, enfatizando duas pos-
sibilidades: a separação
definitiva ou o reencontro
do sonhado amor perfei-
to”, comenta o ator Os-
mar Mendes.

CULTURA:

Comédia “Hoje tem Separação”
reestréia hoje

LOCAL: CENTRO CULTURAL - DIAS: 25 e 26/01 (sexta e
sábado) - 21h / 27/01 (domingo) - 20h


