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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

A Prefeitura de Barreiras, por meio da
Secretaria do Trabalho e Promoção So-
cial em parceria com a equipe técnica do
Programa Sentinela, fará uma campanha
de combate ao abuso e à exploração se-
xual de crianças e adolescentes durante

Eco - Carnaval 2008

Prefeitura é parceira do Programa Sentinela
no combate a exploração infantil

o carnaval 2008.
Dentre as ações a serem postas em prá-

tica está a divulgação do disque-denúncia
0800-284-9736, através de cartazes em
pontos estratégicos, como postos de com-
bustível, hospitais, universidades, escolas e
toda a rede hoteleira da cidade.

A ação será intensificada durante os
dias de folia, para isso, já estão sendo con-
feccionados adesivos e camisetas publi-
citárias que serão distribuídas também aos
barraqueiros.

Além disso, a equipe do Programa Sen-
tinela fará um trabalho educativo no circui-
to do carnaval. “Pretendemos fechar par-
cerias junto aos blocos, emissoras de rádio
e TV para divulgar essa campanha, preci-
samos também que a população seja nossa
parceira”, disse a coordenadora do Senti-
nela Silmária de Souza.

O programa presta atendimento especi-

alizado para quarenta e oito crianças, e seus
amiliares. O trabalho é realizado por uma
equipe técnica formada por psicólogos, as-
sistente social e educadores.

“Daremos todo o apoio necessário para
o combate a exploração sexual infantil du-
rante o carnaval. Não mediremos esforços
para colaborar com a equipe do Programa
Sentinela e outros órgãos como a Polícia
Civil e CDCA. Salientamos, também, que a
população pode auxiliar através das denún-
cias anônimas”, disse  o prefeito Saulo Pe-
drosa.

Estrutura:
Para montagem da estrutura do Bar-

reiras Folia 2008, foram utilizadas 420 to-
neladas de material: ferro, madeira, lona,
divisórias, etc.O material foi utilizado para
montagem de:

- 40 camarotes com capacidade para
20 pessoas cada; - 80 barracas menores para
artesanato, lanchonetes e capeta; - 42 bar-
racas maiores para bares e restaurantes; -
Arquibancada com capacidade para 400
pessoas; - Bar Dec com capacidade para
1.000 pessoas; - Estandes para: Polícia Mi-
litar, Polícia Civil, Polícia Técnica, Juizado
de Menores, Secretaria de Saúde, Vigilân-
cia Sanitária, Projeto Sentinela.

Segurança:
Para os cinco dias de folia, as pessoas

que vierem ao circuito vão poder contar com
o apoio das Polícias Civil e Militar no que
diz respeito à segurança.

A Polícia Militar vai colocar nas ruas
150 homens de sexta à segunda-feira. Na
terça-feira, último dia da festa, 250 homens
vão garantir a tranqüilidade de cada um dos
barreirenses e turistas que vai curtir o “Eco
Carnaval da Bahia”.

A Polícia Civil terá uma delegacia em
estrutura montada na área livre do CAB,
inclusive com celas para homens e para
mulheres.

Nos cinco dias de folia ficarão à dispo-
sição dos foliões: 3 delegados, 2 escrivões e
6 agentes. Alguns destes homens vão tra-

Rio de Janeiro - A terceira edição
da Campanha Nacional de Enfrenta-
mento à Violência Sexual contra Crian-
ças e Adolescentes no Carnaval foi lan-
çada sábado (26) em Fortaleza. Desta
vez, as ações estão voltadas para in-
centivar as próprias vítimas a denunci-
arem os abusos. Promovida pela Secre-
taria Especial dos Direitos Humanos da
Presidência da República (SEDH), a
campanha deste ano tem o lema “Sexo
só se for Legal: Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes é Crime”.

Até a terça-feira de carnaval, 5 de fe-
vereiro, a frase estará estampada em ca-
misetas, banners, fitinhas e abanadores
que estarão sendo distribuídos em aero-
portos, bares, restaurantes e hotéis da
capital cearense e de outras sete cidades
que registram alto fluxo de turistas nesta
época, como Salvador, Recife, Manaus,
Corumbá (MS), Porto Alegre, Rio de Ja-
neiro e São Paulo.

Governo lança campanha para combater
exploração sexual durante carnaval

A subsecretária dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente, da SEDH, Car-
mem Oliveira, explicou que o lema deste
ano procura chamar a atenção que a se-
xualidade na adolescência é real, mas
que o ato sexual tem que ser saudável e
seguro. Ao mesmo tempo, o tema enfa-
tiza que a exploração sexual é crime e
não uma festa.

Na avaliação da subsecretária, essas
campanhas têm sido positivas, pois no ano
passado, em relação a 2006, houve um au-
mento no número de ligações para o Dis-
que 100, serviço da SEDH que recebe de-
núncias de casos de exploração sexual.

Ela explicou que a capital cearense foi
escolhida para o lançamento da campa-
nha deste ano devido aos bons resultados
do trabalho que a prefeitura de Fortaleza
desenvolve no enfrentamento à explora-
ção sexual de crianças e adolescentes.

Fonte: www.agenciabrasil.gov.br
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Endereço: Av. Dr. Clériston Andrade, 729
Centro – Barreiras-BA - Cep: 47.801-900
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Eco - Carnaval 2008

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

balhar infiltrados.
Segundo o Capitão Fábio, responsável

por esta escala, com a mudança do trajeto
dos trios fica mais fácil fazer a segurança
dos foliões.

Saúde:
A Secretaria de Saúde do Municí-

pio de Barreiras vai trabalhar cuidando do
bem estar dos foliões e estará estrategica-
mente de plantão em dois pontos da aveni-
da. Para isso, vai trabalhar com: - 3 unida-
des móveis (2 na avenida e 1 no Balneário
das Três Bocas); - 4 carros de apoio para
os casos de emergência; - 2 ambulâncias,
para ocorrências casos mais graves.

A secretaria disponibilizou, também, 5
médicos e 30 auxiliares de enfermagem.

Estes profissionais vão trabalhar na ave-
nida, dando os primeiros socorros, fazendo
pequenas cirurgias e curativos. Estarão de
plantão para dar apoio às unidades móveis:
a Clínica Santa Mônica, o Hospital Eurico
Dutra e o Hospital do Oeste.

Os profissionais vão fazer também a dis-

tribuição de preservativos na avenida. A pre-
visão é de entregar aproximadamente 70 mil
camisinhas nos cinco dias de festa.

A Vigilância Sanitária também vai parti-
cipar da festa. Cinco pessoas estarão de plan-
tão todos os dias para inspeção nos Trios, Car-
ros de Apoio, Barracas e Três Bocas.

Estes profissionais vão fazer inspeções
junto com a Polícia Técnica nos trios e car-
ros de apoio, observando: instalações de
banheiros, caixas d’agua, acondicionamen-
to de bebidas, higiene, medicamentos de
emergência e principalmente se não há be-
bidas em garrafas de vidro (item proibido
no circuito do carnaval).

Nas barracas e Três Bocas a vigilância
vai observar: higiene e manipulação dos ali-
mentos, acondicionamento de bebidas, con-
servação e validade dos alimentos e o ma-
nuseio dos mesmos. Cada barraqueiro e fun-
cionários devem usar luvas e tocas na hora
de confeccionar alimentos. Além disso, eles
vão estar de olho na higiene de cada um
destes ambientes.

Atrações:
A Prefeitura de Barreiras contratou 13

bandas que vão se responsabilizar pela festa
do folião pipoca. 5 são bandas de sucesso em
Salvador e 8 Bandas Locais sendo valoriza-
das pelo Governo Municipal.

São cinco Trios Elétricos da mais alta
qualidade que vão se revezar na avenida.
Eles vão descer pela Clériston Andrade e
subir pela BR, rente aos camarotes.

A festa está marcada pra começar to-
dos os dias às 20 horas.

Programação:
A abertura oficial do Barreiras Folia

2008 será na próxima sexta-feira às 8 horas
da noite no circuito do carnaval. O Trio do
Jones sob a animação de Reginaldo, sai da
frente da Câmara de Vereadores e desce pela
Av. Clériston Andrade, trazendo o Rei Mono,
a Rainha e as Princesas do Carnaval até o
centro do circuito, onde o prefeito Saulo Pe-
drosa entrega a chave da cidade ao Rei Momo
no Camarote da Prefeitura.

Além do carnaval que também aconte-
ce durante o dia às margens do Rio de On-
das, no Balneário das Três Bocas, este ano,
teremos também matinês para as crianças.
O carnaval dos baixinhos vai ser realizado
no Domingo e na Terça sempre às 17 horas.
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PORTARIA GAB.  Nº 22, de 25 de janeiro de 2008.

“Torna sem efeito o Alvará de Licença de
Localização e Alvará de Licença para Fun-
cionamento nº. 7485/2007 por falta de ob-
servância de norma técnica ambiental.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelos Arts. 28 e 71 da Lei
Orgânica do Município de Barreiras,

1.Considerando o poder revisional dos atos administrativos;

2. Considerando também, que dispositivo do Artigo 20 da Lei
de Política Ambiental Municipal nº. 649/2004, de 10 de novem-
bro  de 2004 que prevê que  a implantação e o exercício das
atividades de empreendimentos, privados ou públicos, conside-
rados efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes, de qual-
quer forma, de causar degradação ambiental, que não sejam de
competência estadual ou federal dependerão de prévio licencia-
mento ambiental municipal.

3. Considerando ainda, que o licenciamento ambiental é o pro-
cedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competen-
te licencia a localização, operação e alteração de procedimentos
adotados nos empreendimentos e atividades utilizadoras de re-
cursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente polui-
doras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar de-
gradação ambiental, considerando as disposições legais e as nor-
mas técnicas;

4. Considerando que a licença ambiental é o ato administrati-
vo pelo qual o órgão ambiental, estabelece as condições, restri-
ções e medidas de controle ambiental que deverão ser obedeci-
das pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar,
implantar, operar e alterar empreendimentos ou atividades utiliza-
doras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencial-
mente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam
causar degradação ambiental;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito o Alvará de Licença para Localiza-
ção e Alvará de Licença para Funcionamento nº. 7485/2008, ex-
pedido em favor da Sociedade Empresarial AUTO POSTO BU-
RITI LTDA, CNPJ 09.192.082/0001-98, localizado, na Rua José
Bonifácio, 1211, Centro, nesta cidade, em virtude da falta de ob-
servância do rito de licenciamento ambiental para concessão do
referido alvará.

PORTARIA GAB. Nº 23 ,  de 25 de janeiro de 2008.

“Instaura sindicância, nomeia comissão processante e dá
outras providências. “

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,

 RESOLVE:

Art. 1º- Instaurar sindicância  para apurar responsabilidades
pela emissão irregular do alvará de Funcionamento nº 7485/2008
em favor da Sociedade Empresarial AUTO POSTO BURITI
LTDA, CNPJ 09.192.082/0001-98.

Art. 2º- Criar Comissão Administrativa Sindicante para apurar
o referido fato, composta pelos servidores adiante enumerados e
que deverá funcionar sob a presidência do primeiro, são eles:

· Maria Denise Figueiredo De Andrade Camargo;
· Ivanildo Costa Melo;
· Sidnei Magalhães dos Santos.

Art. 3º - A Comissão Administrativa Processante criada pelo
artigo anterior, deverá nos termos do artigo  138 § 7º da Lei 617/
2003, no prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 15, proceder
ao levantamento e apuração dos fatos e circunstâncias que levaram
a emissão do alvará citado no art. 1º  sem observância das normas
técnicas ambiental.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 25, de 28 de janeiro de 2008.

Exonera  Subcoordenadora de Ação Pedagógica

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/
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PORTARIA GAB.  Nº 026, de 28 de janeiro de 2008.

Exonera Diretora A, da Escola Municipal de 1º Grau Povoado
Barreiras Sul

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. 25 da Lei Municipal 0619/2003 combinada com a Lei 675/
2005, resolve:

Art. 1º Exonerar  do  Cargo  em  Comissão  símbolo  CC2,  de
Diretora A, da Escola Municipal de 1º Grau Povoado Barreiras Sul
– Zona Rural, a Srª Jane da Silva Régis, lotada na Secretaria 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

PORTARIA GAB.  Nº 27, de 29 de janeiro de 2008.

Nomeia para a Subcoordenadoria de Ação Pedagógica

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 e conforme a Lei 675/2005,
resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH5,
para a Subcoordenadoria de Ação Pedagógica, a Srª. Daniela Viana
Neves Rosas, lotada na Secretaria 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.

PORTARIA GAB.  Nº 27, de 29 de janeiro de 2008.

Nomeia para a Subcoordenadoria de Ação Pedagógica

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 e conforme a Lei 675/
2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH5,
para a Subcoordenadoria de Ação Pedagógica, a Srª. Daniela Vi-
ana Neves Rosas, lotada na Secretaria de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista 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

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de Janeiro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão para a
Subcoordenadoria de Ação Pedagógica, símbolo NH5, a Srª. Da-
niela Viana Neves Rosas, CPF 757.156.275-91, RG 725.425.199
SSP/BA, filha de Luiz Rivaldo Rosas e Lair Ivo das Neves Rosas,
oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo o compromisso de bem exerce-lo, atendendo aos  princípios
norteadores da administração pública, bem como  obedecendo  as
normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Pre-
feito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Decla-
ração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o pre-
sente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedro-
sa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de Janeiro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Daniela Viana Neves Rosas
Empossada

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 e conforme a Lei 675/2005,
resolve:

Art. 1º Exonerar, do Cargo em Comissão NH5, para a
Subcoordenadoria de Ação Pedagógica, a Srtª. Emicrar Carla
Macedo da Silva, lotada na Secretaria 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
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EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECI-
MENTO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº  011/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BAR-
REIRAS, pessoa jurídica de direito público, inscri-
ta junto ao CNPJ/MF Nº. 13.654.405/0001-95, ten-
do sua Prefeitura situada à Avenida Clériston Andra-
de, Nº. 729, Centro, neste município, aqui represen-
tado por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PE-
DROSA DE ALMEIDA

CONTRATADA: PAULO STEFANO MAR-
TINS DE ALENCAR, CNPJ 16.398.794/0001-23,
situada à Rua Café Filho, nº 354 – Sandra Regina -
Barreiras/BA – CEP. 47.803-100

OBJETO:

Constitui objeto do Contrato a aquisição de mate-
riais de consumo para a realização das atividades
desenvolvidas pelo Miquei – Movimento de Inclusão
pela Qualidade do Especial Independente, em virtude
do convênio firmado entre a União, por intermédio do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome – MDS e o Município de Barreiras, através da
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social,
oferecidas a pessoas portadoras de deficiência, con-
forme descrição presente na Solicitação de Despesa -
SD, que independente de transcrição, é objeto deste
Contrato, bem como especificações contidas nas de-
mais cláusulas deste contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato cor-
rerão por conta dos recursos da Dotação Orçamen-
tária a seguir especificada:

Órgão: 02.14.00 – Fundo Municipal de Assistên-
cia Social;

Atividade: 04.122.002.2.132 – Gestão das Ativ.
Fundo Mun. de Assistência Social-FMAS;

Elemento: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de até R$ 6.531,31
(seis mil quinhentos e trinta e hum reais e trinta e hum
centavos).

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir
da data de sua assinatura até a completa entrega dos
produtos e cumprimento das obrigações contratu-
ais, sendo que os produtos serão entregue de forma
parcelada.

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.

Barreiras, 14 de janeiro de 2008.

___________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________________
Paulo Stefano Martins de Alencar

CNPJ 16.398.794/0001-23

Testemunhas:

1.__________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2._________________________________
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  006/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Loca-
ção não Residencial - Processo de Dispensa de Licitação
nº 006/2006, celebrado em 03/01/2006, que entre si fa-
zem de um lado na qualidade de LOCATÁRIO, o MUNI-
CÍPIO 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. Clé-
riston Andrade, 729 – Centro, neste Município, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal SAULO PE-
DROSA 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, confor-
me lhes permite a Lei 8.666/93, têm justo e contratado o
que se segue e que mutuamente aceitam, mediante as clá-
usulas e condições seguintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TER-
MO ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a clá-
usula segunda do Contrato 006/2006. A presente altera-
ção 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 acon-
tecerão até o dia 18 de janeiro de 2008;

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

Considerando que há a necessidade de fazer a manuten-
ção 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) CLÁUSULA 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 con-
trato, de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta re-
ais) pelo período.

4) CLAUSULA QUARTA –  DA DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA

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

Órgão: 02.08 – Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura, 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 Tercei-
ros – Pessoa Física.

5) CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS DISPOSI-
ÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusu-
las e condições do Contrato ora aditado. Assim, por esta-
rem justos e contratados, assinam as partes o presente ter-
mo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na pre-
sença de 02 (duas) testemunhas para que surta os seus le-
gítimos 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:

1.__________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2._________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34


