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Na tarde de terça, 19, o prefeito Saulo
Pedrosa fez a entrega de um caminhão bas-
culante, com capacidade de 12 m3 para a
Secretaria de Infra-Estrutura. O veículo foi
adquirido através de fundos obtidos no lei-
lão de bens inservíveis  do município, reali-
zado no ano passado.

“Com esse novo equipamento, com cer-
teza poderemos agilizar a prestação dos ser-
viços na infra-estrutura de Barreiras. Devi-
do aos grandes problemas orçamentários her-
dados de gestões passadas, somente agora,
com recursos obtidos por meio do leilão, con-
seguimos adquirir esse novo caminhão”, co-
mentou o prefeito Saulo Pedrosa.

De acordo com o secretário de infra-es-
trutura José Roberto Araújo, além das gran-
des dívidas deixadas pelas gestões passadas,
a maior parte da frota de veículos pesados
da Prefeitura foi entregue sucateada.

“Infelizmente, recebemos a maior parte
dos equipamentos danificados, o que onera

Prefeitura adquire veículo para melhorar
a infra-estrutura da cidade

os custos para manutenção destes veícu-
los. A nossa vontade de trabalhar em prol
da melhoria da infra-estrutura da cidade é
muito grande, por isso, apoiamos, na época,
o processo do leilão, a fim de obter novas
máquinas. Já avançamos muito e espera-
mos com essa nova aquisição trabalhar ain-
da mais pela nossa cidade”.

Ao realizar a entrega do caminhão para
a Secretaria de Infra-estrutura, o prefei-

Dia 28, quinta, a Prefeitura de Barreiras fará, na Câmara de Vereadores, às 19:30h, uma
Audiência Pública para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre
de 2007 à população, em cumprimento ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

No evento onde estarão presentes todos os Secretários de Governo, será demonstrada,
para os cidadãos, a arrecadação, investimentos e dívidas da Prefeitura.

“Todo cidadão deveria buscar obter o conhecimento sobre a verdadeira situação orça-
mentária da Prefeitura. Por isso, é de grande importância o comparecimento em massa da
população durante a audiência pública”, disse o prefeito Saulo Pedrosa.

Prestação de Contas: sinônimo de transparência

to ressaltou a importância do cuidado com
o bem público. “É preciso que todos nós
tenhamos consciência da necessidade da
preservação do patrimônio do município.
A Prefeitura está fazendo um grande es-
forço para renovar a sua frota, por isso,
temos o dever de zelar pelo bem público
e isso inclui também a população, que
deve atuar ao nosso lado agindo como ver-
dadeiros fiscais”.

O caminhão foi adquirido com recursos provenientes do leilão realizado em 2007

O prefeito entregou as chaves do caminhão  para o motorista Hilário Pereira
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
001/2008

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

CONTRATADA: SOLUÇÕES TRANSPORTES LTDA,
pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF 05.142.231/0001-53, es-
tabelecida à Rua Novo Horizonte, nº 58, Bairro Boa Vista, neste
município de Barreiras

OBJETO:

Constitui o objeto do presente Contrato a aquisição de 780.000
(setecentos e oitenta mil) Vales Transportes, correspondendo à
quantidade global da compra, totalizando R$ 1.092.000,00 (hum
milhão e noventa e dois mil reais), pelo período de 12 (doze)
meses, para atendimento das necessidades do funcionalismo pú-
blico municipal.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à
conta da seguinte dotação:

Órgão: 02.07.00 - Secretaria Municipal de Administração e
Finanças;

Proj/Atividade: 04.122.002.2.050 – Gestão das Ativ. da Séc.
da Adm. e Finanças;

Elemento:- 3.3.9.0.39.00 _ Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica.

Órgão: 02.08.00 - Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer;

Proj/Atividade: 12.361.016.2.067 – Gestão das Atividades
Educacionais;

Elemento:- 3.3.9.0.39.00 _ Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica.

Órgão: 02.12.00 – Fundo Municipal de Saúde;

Proj/Atividade: 10.301.013.2.159 – Gestão das Ações de

Saúde;

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 até  R$ 1.092.000,00 (hum
milhão e noventa e dois mil reais), referentes à aquisição de Vales
Transportes, que será pago conforme as quantidades mensais
necessárias e fornecidas para atender ao funcionalismo público.

DO PRAZO:

O prazo do presente Contrato terá início em 03 de janeiro de
2008 e término em 31 de dezembro 2008, podendo ser renova-
do por convenção das partes.

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 Con-
trato.

Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes
o presente Termo de Contrato, em 3 (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

___________________________
SOLUÇÕES TRANSPORTES LTDA

CNPJ/MF 05.142231/0001-53

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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3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO
RESIDENCIAL

Ref. Processo de Dispensa de Licitação nº  065/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Locação não
Residencial - Processo de Dispensa de Licitação nº 065/2006, cele-
brado em 23/02/2006, que entre si fazem de um lado na qualidade
de LOCATÁRIO, o MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA, pes-
soa 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 repre-
sentado pelo seu Prefeito Municipal SAULO PEDROSA DE
ALMEIDA e, do outro lado, o Sr. MANOEL NEY DE OLIVEI-
RA, brasileiro, solteiro, comerciante, CPF nº 619.526.055-04, RG
nº 5.680.119 SSP/BA, com endereço à Rua São Jorge, 21, Vila
Brasil, neste Município de Barreiras/BA, doravante denominado,
conforme lhes permite a Lei 8.666/93, têm justo e contratado o que
se segue e que mutuamente aceitam, mediante as cláusulas e con-
dições seguintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO
ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula se-
gunda do Contrato 065/2006. 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 III, para a continuida-
de dos serviços sociais prestados às famílias carentes daquela lo-
calidade;

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

Fica assim, prorrogado por mais 12 (doze) meses 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 alu-
guel;

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$ 540,00 (quinhentos e
quarenta reais) o valor mensal do aluguel, perfazendo o valor total
do contrato, de R$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e oitenta reais)
por ano. O aluguel deverá ser pago até o 5º dia subseqüente ao mês
vencido, diretamente ao LOCADOR que deverá ir receber no en-
dereço do contratante locatário.

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO
RESIDENCIAL

Ref. Processo de Dispensa de Licitação nº  075/2007

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Locação não
Residencial - Processo de Dispensa de Licitação nº 075/2007,
celebrado em 24/08/2007, que entre si fazem de um lado na qua-
lidade de LOCATÁRIO, o MUNICÍPIO DE BARREIRAS-

4) CLAUSULA QUARTA –  DA DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA

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 – 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 contra-
tados, 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, 02 de janeiro 2008.

__________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________
MANOEL NEY DE OLIVEIRA

CPF: 619.526.055-04

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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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 Municí-
pio, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal SAU-
LO PEDROSA DE ALMEIDA e, do outro lado, o Sr. HI-
LÁRIO SCHULZ, brasileiro, casado, comerciante, CPF nº
334.839.739-15 e RG nº  1.977.195 SSP/PR, residente e
domiciliado à Rua Planalto, 900, Bairro Jardim Imperial –
Barreiras/BA, neste ato representado por seu procurador Sr.
Daniel Elias Fernandes brasileiro, casado, pastor evangéli-
co, RG nº 15212011 45 SSP/BA e CPF nº 473.167.566-91,
residente e domiciliado à Rua Severino Vieira, nº 30 – Centro
– 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 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 075/2006. 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 man-
ter em funcionamento a Escola Municipal Santo Antônio para
atender a demanda de alunos na localidade;

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

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 04 meses, de 7,75%
(sete vírgula setenta e cinco por cento), passando para R$
2.155,00 (dois mil cento e cinqüenta e cinco reais) o valor
mensal do aluguel, perfazendo o valor total do contrato, de
R$ 25.860,00 (vinte e cinco mil oitocentos 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: 02.08 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer;

Atividade: 12.361.016.2.077 – Gestão das Ativ. do Ensino
Fundamental - FUNDEF 40%.

Elemento: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa 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, 02 de janeiro 2008.

__________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________
HILÁRIO SCHULZ
CPF: 334.839.739-15

Testemunhas:

1.__________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO
NÃO RESIDENCIAL

Ref. Processo de Dispensa de Licitação nº  113/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Loca-
ção não Residencial - Processo de Dispensa de Licitação
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nº 113/2006, celebrado em 13/07/2006, 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, e o Sr. JOÃO
DOMINGUES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, pe-
dreiro, CPF nº 179.364.545-00  e RG nº 551.646 SSP/
DF, residente e domiciliado à Rua João Batista Figueire-
do, 06, Bairro Jardim Novo Horizonte - Barreiras-Ba, do-
ravante 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 condi-
ções seguintes:

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

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a clá-
usula segunda do Contrato 113/2006. 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 SANTO ANTÔ-
NIO, serão acomodados no novo prédio que está sendo
preparado;

Considerando que o novo espaço irá oferecer aos alu-
nos espaço mais amplo além de melhores acomodações;

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) CLAUSULA TERCEIRA –  DO VALOR

Para atender as despesas deste novo período de 02
(dois) meses, fica mantido o valor de R$ 675,00 (seis-
centos e setenta e cinco reais) por mês, que deverá ser
pago até o 5º dia subseqüente ao mês vencido, diretamen-
te ao LOCADOR que deverá ir receber o aluguel no ende-
reço do contratante locatário, perfazendo o valor total do
contrato, de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinqüenta
reais) 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 Ativ. do En-
sino 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, 02 de janeiro 2008.

__________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________
JOÃO DOMINGUES DE OLIVEIRA

CPF: 179.361.545-00

Testemunhas:

1.__________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
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  066/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Loca-
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ção não Residencial - Processo de Dispensa de Licitação
nº 066/2006, celebrado em 23/02/06, e 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 An-
drade, 729 – Centro, neste Município, neste ato repre-
sentado pelo seu Prefeito Municipal SAULO PEDROSA
DE ALMEIDA e, do outro lado, a empresa AGROPAS-
TORIL ANTONIO BALBINO DE CARVALHO LTDA,
inscrita no CNPJ: 13.653.639/0001-18 e Inscrição Esta-
dual 253.939-18-NO, situada à Rua Barão de Cotegipe,
nº 17 – Centro Histórico – Barreiras-BA, doravante de-
nominada 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 TER-
MO ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a clá-
usula segunda e terceira do Contrato 066/2006. 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 de se atender às ativida-
des administrativas pertinentes a SECRETARIA DO TRA-
BALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, bem como, a demanda
dos programas mantidos por esta secretaria;

Considerando as acomodações e a localização satisfa-
tórias 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 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$ 2.155,00 (dois mil cento e cinqüenta e
cinco reais) o valor mensal do aluguel, perfazendo o valor
total do contrato, de R$ 25.860,00 (vinte e cinco mil oi-
tocentos e sessenta reais) por ano. O aluguel deverá ser

pago até o 5º dia subseqüente ao mês vencido, diretamen-
te ao LOCADOR que deverá ir receber no endereço do
contratante locatário.

4) CLAUSULA QUARTA –  DA DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA

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

Órgão: 02.10.00 – Secretaria Municipal do Trabalho e
Promoção Social.

Atividade: 04.122.002.2.125 – Gestão das Atividades
da Sec. de Trabalho e Promoção Social.

Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Jurídica.

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, 02 de janeiro 2008.

__________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________
EMPRESA AGROPASTORIL ANTONIO BALBINO

DE CARVALHO LTDA
CNPJ: 13.653.639/0001-18

Testemunhas:

1.__________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34


