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FOTOS WASHINGTON LUIZ

O Centro de Reabilitação de Deficiên-
cias do Oeste da Bahia (Ceproeste), presta
assistência às pessoas com deficiências fí-
sicas de toda Região Oeste da Bahia, por
meio de uma equipe interdisciplinar e equi-
pamentos que possibilitam um atendimento
de média complexidade.

No local, são oferecidos serviços espe-
cíficos para a reabilitação física e o desen-
volvimento neuroevolutivo do paciente. As
consultas são pré-agendadas e refenciadas.

“O centro representa mais um grande be-
nefício para a comunidade. Grande parte dos
pacientes é carente, e, antes eram obrigados
a se deslocar para os grandes centros, devi-
do a Barreiras não oferecer esse serviço.
Muitos, inclusive, abandonavam o tratamen-
to devido aos custos de deslocamento”, co-
mentou o prefeito Saulo Pedrosa.

De acordo com a coordenadora técnica
do CEPROESTE Stella Mariani, “a nossa
missão é reabilitar pessoas com deficiênci-

CONVITE

O prefeito de Barreiras Saulo Pedro-
sa, convida Vossa Senhoria e familiares
para comparecer à Audiência Pública do
nosso Município, que tem por objetivo de-
monstrar e avaliar o cumprimento das
metas fiscais do 3º quadrimestre de 2007
da Prefeitura Municipal de Barreiras à
toda população barreirense.

A solenidade será realizada no dia
28 de fevereiro, às 19:30 horas, no
Plenário da Câmara Municipal de
Barreiras.

Centro de Reabilitação de Deficiências
atende pacientes de toda região

as físicas através de um trabalho interdisci-
plinar visando a inclusão social, e isso já se
reflete em mais de um ano e meio de exis-
tência do centro”.

Ainda de acordo com a coordenadora, o
centro atende a um total de 50 pacientes de
outros municípios. O local dispõe de três
ginásios para fisioterapia, espaço lúdico onde

são realizadas as sessões de psicoterapia e
outra sala, que reproduz um apartamento
completo para a reabilitação.

“Como barreirense tenho a missão de
melhorar a qualidade de vida da nossa po-
pulação. O CEPROESTE é um exemplo
para toda região. Melhorar e oferecer mais
serviços na área de saúde para nossa popu-
lação, é um dos principais compromissos da
nossa gestão”, finaliza Saulo Pedrosa.

O CEPROESTE funciona na Rua Boa
Vista s/n, em Barreirinhas, em frente ao Par-
que de Exposições. O telefone de contato
é: 3613-4415.

O Centro possui equipamentos modernos
para prestar um melhor atendimento

No Ceproeste as consultas são agenda-
das através do fone 3613-4415
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EXTRATO DO CONTRATO SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO
CINEMATOGRÁFICA Nº 009/2008

Referente à Inexigibilidade de Licitação nº 007/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS,
pessoa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF sob nº
13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Clériston
Andrade, Nº 729, Centro, neste Município, aqui representado por
seu Prefeito Municipal, Sr. Saulo Pedrosa de Almeida.

CONTRATADO: RIBAS & MOTTA LTDA, CNPJ nº
08057279/0001-51, com endereço à Rod. BR 020, Km 0 - Vila Rica
- Barreiras –Ba.

OBJETO e REGIME DE EXECUÇÃO:

Constitui objeto do presente contrato os serviços de exibição de
filmes para os alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de
Barreiras, com duração até dezembro de 2008, a favor do
CONTRATANTE, de acordo com as especificações determinadas
pelo Município CONTRATANTE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Órgão: 02.08.00- Secretaria de Municipal de Educação, Cult.,
Esp. e Lazer;

Atividade: 12.361.016.2.069–Gestão das Atividades do Ensino
Fundamental;

Elemento: 3.3.9.0.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor global do presente contrato é de R$ 21.600,00 (Vinte e
um mil e seiscentos reais), correspondendo a R$ 1.800,00 (Hum mil
e oitocentos reais) mensais, para a prestação do serviço até dezembro
de 2008, sendo que o valor da sessão, por aluno, ficará em R$ 4,00
(quatro reais), devendo totalizar 10 (dez) sessões por mês, que serão
pagos pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, mediante a
apresentação de Nota Fiscal emitida pelo CONTRATADO, de
acordo com a proposta de preço já aprovada.

PRAZO

O referido contrato tem prazo até dezembro de 2008 a partir da
data da assinatura deste contrato.

FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras/Ba, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando

a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Barreiras Ba, 14 de janeiro de 2008.

_________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

_________________________________
RIBAS E MOTTA LTDA

CNPJ: 08057279/0001-51

Testemunhas:

1._________________________________
Nome:Jane Taise Carvalho da Silva

CPF: 006.084.005-64

2._________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA DE VEÍCULO
nº 005/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  005/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pes-
soa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF Nº.
13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Cléris-
ton Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui representado
por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEI-
DA

CONTRATADA: BRAVO CAMINHÕES E EMPREEN-
DIMENTOS LTDA, pessoa jurídica, CNPJ nº 00.251.951/0001-
33, estabelecida à Rodovia BR 324, Km. 8,5, nº. 8.890, Pirajá, Sal-
vador– BA, CEP 41.233-030.

OBJETO:

Constitui o objeto do presente Contrato a aquisição de 01 (um)
veículo conforme especificações descritas no Edital dos Pregões
Presenciais nº 019/2007 e nº 022/2007, obedecendo ainda às condi-
ções da Proposta de Preço oferecida pela empresa, que indepen-
dente de transcrição integra este instrumento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

ÓRGÃO: 02.11.00 – Secretaria de Infra-estrutura e Serviços
Públicos

ATIVIDADE: 26.782.011.1.089 – Aquisição de Veículos e Equi-
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pamentos
UNIDADE: 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 216.000,00 (Duzentos e
dezesseis mil) correspondentes à aquisição do veículo para este
Município conforme descrito na cláusula primeira deste contrato,
que serão pagos conforme parágrafo 2º desta cláusula.

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir da data de
sua assinatura, entrega do objeto e cumprimento das obrigações
contratuais.

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.

Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o
presente Termo de Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma
na presença de 2 (duas) testemunhas, dando-o como bom e valioso,
na presença de duas testemunhas.

Barreiras, 03 de janeiro 2008.

___________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________
BRAVO CAMINHÕES E EMPR. LTDA

CNPJ. 00.251.951/0001-33

Testemunhas:

1.__________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  003/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pes-
soa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF Nº.
13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Cléris-
ton Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui representado por
seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEIDA

CONTRATADA: ITAMAR DA ROCHA PORTO, pessoa
jurídica de direito privado, CNPJ nº 05.808.140/0001-04, com ende-
reço à Rua São Cristóvão, nº 180, Bairro Novo Horizonte, CEP
47.808-990 – Barreiras BA

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviços
de detetização, para eliminação de insetos e pragas, nas escolas
municipais, secretaria de educação e demais setores da educação,
compreendendo 44 locais que deverão ser detetizados, tudo con-
forme Proposta e Planilha Orçamentária e demais especificações
contidas no Processo de Dispensa de Licitação nº 003/2008 que,
independentemente de transcrição, integram o presente Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Órgão: 02.08 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer

Atividade: 12.361.016.2.069 – Gestão das Atividades do Ensi-
no Fundamental

Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 7.920,00 (sete mil, nove-
centos e vinte reais), que serão pagos após atestado o recebimento
dos serviços.

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir da data de
sua assinatura até a completa execução dos serviços, sendo que os
serviços serão executados no período de férias escolares, a partir
do dia 18 de janeiro de 2008.

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, 03 de janeiro de 2008

___________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________
ITAMAR DA ROCHA PORTO

Contratada

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  093/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Locação não
Residencial - Processo de Dispensa de Licitação nº 093/2006,
celebrado em 01/06/2006, que entre si fazem de um lado na qua-
lidade 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 situ-
ada à Av. Clériston Andrade, 729 – Centro, neste Município, neste
ato representado pelo seu Prefeito Municipal SAULO PEDRO-
SA DE ALMEIDA e, do outro lado, e a Sra. KÉDMA SOFIA
DE CARVALHO, brasileira, divorciada, auditora fiscal do tra-
balho, inscrita no CPF nº 191.441.485-34 e RG: 0.873.284.615
SSP/BA, residente e domiciliada na cidade de Salvador-BA, à
rua Dr. Arthur de Almeida Couto, nº 416, aptº 1.402 – Bairro
Vila Laura- Brotas, CEP: 40.270.000, 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 093/2006. A presente altera-
ção encontra-se de conformidade com artigo 57 e 65 da Lei
8.666/93.

2) CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Considerando a necessidade e o interesse público de se man-
ter em funcionamento as OFICINAS DE GERAÇÃO DE OCU-
PAÇÃO E RENDA, para a capacitação profissional de mulhe-
res no provimento de seu sustento e de sua família;

Considerando as acomodações satisfatórias e a localização
estratégica para o funcionamento das oficinas;

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 econômi-
co financeiro do contrato, faz-se necessário reajustar o valor do
aluguel;

Considerando que o índice do IGP-M é o índice mais utiliza-
do 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$ 1.080,00
(hum mil e oitenta reais) o valor mensal do aluguel, perfazendo o
valor total do contrato, de R$ 12.960,00 (doze mil novecentos 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 ORÇAMEN-
TÁRIA

As despesas do presente Aditivo correrão por conta da se-
guinte Dotação Orçamentária.

Órgão: 02. 10– Secretaria do Trabalho e Promoção Social

Atividade: 11.334.046.2.126 – Apoio as Atividades de gera-
ção de emprego e renda

Elemento: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-
soa Física.

5) CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e con-
dições do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justos e con-
tratados, 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

_______________________________
KEDMA SOFIA DE CARVALHO

CPF: 191.441.485-34

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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1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO
NÃO RESIDENCIAL

Ref. Processo de Dispensa de Licitação nº  059/2007

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Loca-
ção não Residencial - Processo de Dispensa de Licitação
nº 003/2006, 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. AILSON
DE ALMEIDA DE NOVAIS, brasileiro, casado, CPF nº
927.046.895-04 e RG nº 06.798.880-63 SSP/BA, resi-
dente e domiciliado no Povoado da Nanica - 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 TER-
MO ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a clá-
usula segunda e terceira do Contrato 059/2007. A presen-
te 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 II,
para a continuidade dos serviços sociais prestados às fa-
mílias carentes daquela localidade;

Considerando as acomodações e a localização satisfa-
tórias para o 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 eco-
nômico financeiro do contrato, faz-se necessário reajus-
tar 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 con-
trato 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 con-
trato, de R$ 5.160,00 (cinco mil cento e sessenta reais)
por ano. O aluguel deverá ser pago até o 5º dia subseqüen-
te ao mês vencido, diretamente na conta corrente em
nome do LOCATÁRIO de nº 18717-8 - agência 0973-3
- Banco Bradesco.

4) CLAUSULA QUARTA –  DA DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA

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

Órgão: 02.14  – Fundo Municipal de Assistência So-
cial.

Atividade: 04.122.002.2.132 – Gestão das Atividades
do FMAS.

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

_________________________________
AILSON DE ALMEIDA DE NOVAIS

CPF: 927.046.895-04

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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PORTARIA GAB.  Nº 34, de 19 de fevereiro de 2008.

“Dispõe sobre a nomeação dos Mem-
bros da Câmara Municipal do FUN-
DEB e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atri-
buições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

Resolve:

Art. 1º - Nomear os membros Titulares e Suplentes da
Câmara Municipal do FUNDEB.

Art. 2º - Os membros titulares e Suplentes do Conse-
lho terão mandato de dois anos, conforme a composição
a seguir:

I- REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉC-
NICO-ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS PÚBLI-
CAS MUNICIPAIS DE BARREIRAS:

TITULAR: Estelina da Rocha Porto
SUPLENTE: Keila Abgail do Carmo Santos

II- REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:

TITULAR: Haroldo Lopes Primeiro;
SUPLENTE: Anacleto Luiz dos Santos.

III- REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA
EDUCAÇÃO BÁSICA DE BARREIRAS:

TITULAR: Maria Neusa Santos de Jesus;
SUPLENTE: Marciel Oliveira Silva.

IV- REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTE-
LAR DE BARREIRAS:

TITULAR: Maria Sueli Soares de Araújo;
SUPLENTE: Naiana de Souza Prado.

V - UM REPRESENTANTE TÉCNICO (CONTA-
DOR):

Jesuíno Liberato Pamplona Neto

Art. 3 º- Esta Portaria entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 32, de 18 de fevereiro de 2008.

Exonera, a pedido, Assessor Técnico

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 inci-
sos 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
NH4, de Assessor Técnico, o Sr. Anselmo Lima Mello,
lotado na Assessoria de Planejamento.

Art.2º A  presente Portaria deverá ser publicada na for-
ma prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Municí-
pio de Barreiras/BA, e deverá ser afixada em local pró-
prio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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