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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

A Prefeitura promove de 01 a 05 de
fevereiro, um dos maiores carnavais do in-
terior da Bahia, o Eco-carnaval 2008, que
além de grandes atrações, possui o objeti-
vo de valorizar o eco-turismo regional.

De acordo com o presidente da Co-
missão Organizadora do Carnaval, José
Sá Teles, a Prefeitura, em parceria com os
comerciantes locais, elaborou um "kit car-
naval", composto por passagens, hospe-
dagem e alimentação para ser sorteado nas
rádios de Brasília e Goiânia.

"O nosso objetivo é de atrair um maior
número de turistas. Para isso, tivemos um
grande apoio do comércio local e muitos
empresários fizeram questão de colaborar
conosco, como donos de hotéis, restau-
rantes, empresas de transporte de passa-
geiros. Isso é a prova de que o empresari-
ado local é um grande parceiro da Prefei-
tura", comentou Sá Teles.

Ainda de acordo com a comissão são
esperados cerca de 60.000 pessoas a cada
noite de carnaval em Barreiras. Por esse
motivo, para garantir a segurança dos foli-
ões será montado um forte esquema de
segurança formado pela polícia militar,
guarda municipal e polícia civil.

"Já realizamos algumas reuniões com o
comando da polícia militar, onde 250 ho-
mens se revezarão durante o carnaval.
Serão montados na avenida quatro eleva-
dos para a PM. Além disso, contamos tam-
bém com o apoio da Polícia Civil. Os foli-
ões poderão brincar de forma tranqüila
como nos anos anteriores", disse Sandra
Melo, uma das organizadoras do evento.

Para o prefeito Saulo Pedrosa a inicia-
tiva da Comissão Organizadora do Car-
naval foi de grande importância para a atra-
ção de um maior número de turistas. "Pa-
rabenizo a toda equipe por essa iniciativa
inédita. A idéia dos kits com certeza será
mais um incentivo para que muitas pesso-
as venham brincar o carnaval em nossa ci-
dade, gerando com isso mais emprego e
renda para nossa população".

Eco-Carnaval 2008
Comerciantes parceiros da Prefeitura

FOTO WASHINGTON LUIZ

Foliões de vários estados fazem questão de participar do carnaval em Barreiras

Confira as empresas que foram parcerias da Prefeitura
para a montagem do kit carnaval:

02 abadás + estadia + passagens e passeio ecológico.

RESTAURANTES:
Cheiro Verde
Los Pampas

Churrascaria Boi Bonito
Frutos do Mar
Dom Emanuel

Picanha do Valdemir
Picanha Gril

Churrascaria Raio de Sol
Castro Restaurante

HOTÉIS:
Solar das Mangueiras

Chalés dos Buritis
Morada Nobre

Hotel das Palmeiras
Rio Grande

Ápice Hotel
Center Apart Hotel

Pousada lagoa Santa
Pousada Rancho Verde

PASSAGENS:
Real Expresso

Passaredo transportes aéreos

ABADÁS:
Pilek

1ª Dose
Kimarrei

Curto Circuito
Alambick

Beijou Pegou
Nigrinhas
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PORTARIA GAB.  Nº 18, de 22 de Janeiro de 2008.

Exonera a pedido Diretora C, do
CAIC - Murílio de Avellar Hingel

O Prefeito Municipal 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 símbolo
CC6, de Diretora C, do CAIC Murílio de Avellar Hingel, a
Pedagoga Eliane Souza Alves, lotada na Secretaria Municipal
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

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL

Ref. Processo de Dispensa de Licitação nº  015/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Locação não
Residencial - Processo de Dispensa de Licitação nº 015/2006,
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 Sra.
IVANILDE BATISTA DE OLIVEIRA, brasileira, viúva, CPF
nº 527.888.225-53 e RG nº 1.493.701 SSP/BA, residente e
domiciliado na Rua Coronel Magno, 195 – Centro – Barreiras-
Ba, doravante denominado 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 015/2006. A presente alteração encontra-
se de conformidade com artigo 57 e 65 da Lei 8.666/93.

2) CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Considerando o Convênio firmado e o interesse público de se
manter em funcionamento o Prédio do Credibahia para a
continuidade dos serviços prestados por ele à população;

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

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$ 660,00 (seiscentos
e sessenta reais) o valor mensal do aluguel, perfazendo o valor
total do contrato, de R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte
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: 02.10– Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção
Social.
Atividade: 11.334.046.2.126 – Apoio as Atividades de Geração
de Emprego e Renda.
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
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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

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

IVANILDE BATISTA DE OLIVEIRA
CPF: 527.888.225-53

3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL

Ref. Processo de Dispensa de Licitação nº  021/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Locação não
Residencial - Processo de Dispensa de Licitação nº 021/2006,
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 LOJA
MAÇONICA FRATERNIDADE BARREIRENSE Nº 44,
inscrita no CNPJ: 14.148.563/0001-36, com sede à Rua do
Maçom, 44 – Jardim Imperial – neste município, neste ato
representado pelo seu presidente o Sr. Eudo Carlos Cavalcante
de Castro, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 032.442.291-
15  e RG nº 161.463 SSP/DF, residente e domiciliado à Rua

Princesa Leopoldina, 940 – Bairro Jardim Imperial - Barreiras-
Ba, doravante denominado 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
do Contrato 021/2006. 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 ALCYVANDO LIGUORI DA
LUZ, serão acomodados no prédio onde está funcionando o
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$ 3.250,00 (Três mil duzentos e
cinqüenta) por mês, que deverá ser pago até o 5º dia subseqüente
ao mês vencido, diretamente a LOCADORA que deverá ir
receber o aluguel no endereço do contratante locatário,
perfazendo o valor total do contrato, de R$ 6.500,00 (seis mil e
quinhentos reais) no 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 Ativ. do Ensino
Fundamental - FUNDEF 40%.
Elemento: 33.90.39.00 – 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
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que surta os seus legítimos e legais efeitos.

Barreiras (Ba), 02 de janeiro de 2008

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

LOJA MAÇONICA FRATERNIDADE BARREIRENSE
CNPJ: 14.148.563/0001-36

p/p Eudo Carlos Cavalcante de Castro

TESTEMUNHAS:

________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764.34

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL

Ref. Processo de Dispensa de Licitação nº  023/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Locação não
Residencial - Processo de Dispensa de Licitação nº 023/2006,
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, e o Sr.
JURACY BATISTA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado,
comerciante, CPF nº 004.353.761-87, RG: 067.175 SSP/DF,
residente e domiciliado à Rua José Paraibano, 01, primeiro andar,
Bairro Sandra Regina - Município de 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 023/2006. 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 irão acontecer
até dia 18 de janeiro 2008.

Considerando a necessidade de se manter o DEPÓSITO DA
MERENDA ESCOLAR para abrigar de maneira adequada e
segura os alimentos destinados a atender a demanda das escolas
com relação à merenda escolar até o final do ano letivo;

Considerando que para o ano letivo de 2008 a distribuição da
merenda escolar deverá realizada por uma empresa terceirizada.

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$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos 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$ 3.000,00 (três mil 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: 12.361.016.2.069 – Gestão das Atividades do Ensino
Fundamental.
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



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras5 Barreiras - Bahia - segunda-feira, 28 de janeiro de 2008        ANO 3  -  Nº 619

funcionamento da Casa da Família;

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$ 430,00 (quatrocentos
e trinta reais) o valor mensal do aluguel, perfazendo o valor total do
contrato, de R$ 5.160,00 (cinco mil cento e sessenta 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 Atividades do FMAS.
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.

TESTEMUNHAS:

________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764.34

que surta os seus legítimos e legais efeitos.

Barreiras (Ba), 02 de janeiro de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

JURACY BATISTA DE OLIVEIRA
CPF: 004.353.761-87

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL

Ref. Processo de Dispensa de Licitação nº  004/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Locação não
Residencial - Processo de Dispensa de Licitação nº 004/2006,
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 Sra.
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, brasileira, viúva, pensionista,
CPF nº 147.406.805-72 e RG nº 2.498.063 SSP/BA, residente e
domiciliada na rua C, 163 – Vila dos Funcionários - Barreiras-Ba,
doravante denominado 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 004/2006. 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 a CASA DA FAMÍLIA IV, para a continuidade
dos serviços sociais prestados às famílias carentes daquela
localidade;

Considerando as acomodações e a localização satisfatórias para o

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF: 147.406.805-72

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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Prefeitura busca mais qualidade
para a merenda escolar

Na tarde de quarta, 23, foi realizada
uma reunião na Prefeitura de Barreiras com
os representantes do Conselho de Alimen-
tação Escolar para a assinatura do contra-
to de prestação de serviços da empresa
COAN e CIA LTDA, que será responsá-
vel pela execução dos serviços de alimen-
tação escolar na rede municipal.

"O objetivo da Prefeitura é de melho-
rar ainda mais a qualidade da merenda ofe-
recida aos estudantes do município. Por
esse motivo, através da realização do pre-
gão presencial nº 023/2007, foi vencedo-
ra essa empresa, que possui uma grande
experiência na área. Além disso, iremos di-
minuir consideravelmente os custos da Pre-
feitura", disse o prefeito Saulo Pedrosa.

"A COAN é uma das maiores empre-
sas do ramo alimentício e atua em 19 esta-
dos. Estamos aqui para somar com o mu-
nicípio, aproveitaremos em grande parte a
mão-de-obra local, para isso, faremos trei-
namentos com as merendeiras", disse o
representante da empresa, Geraldo Coan.

"Considero essa ação de grande impor-
tância, estamos atentos e fiscalizando a
qualidade da merenda servida nas escolas
municipais", disse a presidente do Conse-

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.

lho de Alimentação Escolar, Maria de Lur-
des Cordeiro.

De acordo com a secretária de educa-
ção, Maria Anália Miranda, a atual gestão
já havia priorizando a melhoria da quali-
dade da merenda nas escolas municipais,
por meio da contratação de uma nutricio-
nista que elaborou um cardápio adequado

para os estudantes.
"Melhoramos e muito a qua-

lidade da merenda servida.
Agora, com um serviço profis-
sional específico, vamos ter com
toda certeza um grande salto.
Os nossos estudantes merecem
todo o nosso empenho, por
isso, não vamos medir esfor-
ços".

Os alunos serão benficiados com merenda de melhor qualidade inclusive na zona rural

Dr. Saulo Pedrosa
assinando a ordem de
serviço da merenda
escolar
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