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Hoje, às 17h30, o prefeito de Barreiras
Saulo Pedrosa inaugura o novo Colégio Pa-
dre Vieira. A partir da próxima segunda-feira,
1.800 alunos, do Pré à 8ª série, vão ocupar
as novas instalações.

A Prefeitura investiu mais de dois milhões
de reais para a construção da nova escola,
que tem uma área construída de 3.500 m2,
com 28 salas de aula, 01 ginásio poliesportivo
coberto (em construção), área de convivên-
cia, laboratório de informática, biblioteca (em
construção), que será aberta à comunidade.

O colégio vai funcionar, neste primeiro
momento, em dois turnos: matutino e ves-
pertino. A maioria das salas têm ar condici-
onado e os móveis são de primeira qualida-
de, o que dará maior conforto aos alunos,
professores e funcionários.

Além disso, o colégio contará com uma
sala multifuncional com equipamentos
para uso de alunos portadores de neces-
sidades especiais.

“Em estrutura física, esta é a nossa mai-
or escola, mas em qualidade de ensino, a
secretaria de educação, por meio das dire-
trizes curriculares, vai instituir a mesma qua-
lidade de ensino do Padre Vieira nas outras
escolas da periferia e do campo”, afirmou a
secretária Maria Anália.

“Estamos realizando um sonho. Pela pri-
meira vez na história o Padre Vieira vai ter
uma sede própria e definitiva”, salientou o
prefeito Saulo Pedrosa.

Prefeito inaugura hoje o novo colégio Padre Vieira

Em 1919, chegou a Barreiras, como vigário, o padre português, Luiz Vieira,
homem notável, que muito realizou pela educação, além de ter concluído a constru-
ção da Igreja Matriz de São João Batista, onde, hoje, é a catedral, com a ajuda da
população em  24 de junho de1925.

Em 1948, a inauguração do Colégio Padre Vieira, foi realizada pelo professor e
advogado José Seabra de Lemos em homenagem ao padre; este, com certeza, foi
um marco importante para a educação e para a cultura de Barreiras.

A princípio o Colégio Padre Vieira, funcionou oferecendo o Curso Ginasial de1º
a 4º séries (nomenclatura da época), por isso era conhecido por Ginásio Padre
Vieira. Seu quadro docente era formado por professores e pessoas cultas que
moravam na cidade dando ao ensino um excelente padrão de qualidade.

Em 1951, foi criado o curso Normal e na década de 1960 implantou-se o curso
de Contabilidade.  Na década de 1950, o Colégio foi estadualizado e depois en-
tregue à Fundação Educacional Custódia Rocha de Carvalho.

O Colégio Padre Vieira foi responsável pelo sucesso de grande número de seus
alunos que obtiveram êxito em vestibulares prestados em diversas universidades
do país. Posteriormente, o renomado colégio passou a enfrentar períodos de gran-
des dificuldades, quando foi municipalizado na década de 90.

História do Colégio Padre Vieira (60 anos)

“O Padre Vieira, agora tem, sede própria” - Saulo Pedrosa

O novo Colégio Padre Vieira será entregue,
hoje, à população
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

CNPJ 13.654.405/0001-95

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL-005/2008

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS realizará Pregão Presencial N° 005/2008 regido pelas LF 8.666/93 e 10.520/02, no dia 19/03/2008,
às 10:00 horas, em sua sede, visando a contratação de empresa especializada na administração da folha de pagamento dos
servidores deste Município. O Edital estará disponível até 14/03/2008, mediante pagamento de R$ 200,00, na Prefeitura Municipal, na
Av. Clériston Andrade, 729.Barreiras (BA).

03 de março de 2008

__________________________
ADENES OLIVEIRA SOUZA.

Pregoeiro

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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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) CLÁUSULA 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) CLÁUSULA 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) 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

________________________________________
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

REPUBLICAÇÕES
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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) CLÁUSULA 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) 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$ 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) CLÁUSULA 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
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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

O Programa Desperdício Zero foi im-
plantado em 2005, pela Prefeitura de Bar-
reiras, e beneficia 12 instituições assisten-
ciais não governamentais por meio da dis-
tribuição semanal de hortaliças, verduras e
frutas utilizadas para complementar o car-
dápio de cerca de 500 pessoas.

"Este é um programa modelo para toda
região. O êxito do Desperdício Zero está
ligado diretamente à parceria entre a Se-
cretaria Municipal de Agronegócios e do Tra-
balho e Promoção Social, além dos feiran-
tes que aderiram plenamente a essa causa,
doando as frutas e verduras em bom estado
que não são comercializadas", disse o pre-
feito Saulo Pedrosa.

Os alimentos doados pelos feirantes do
Centro de Abastecimento ficam num box,
onde posteriormente é feita uma seleção e
a distribuição para as entidades.

"Centenas de pessoas não estão mais
passando fome. A cada ano a arrecadação
é maior, os feirantes estão conscientes da
necessidade de evitar o desperdício de ali-
mentos. A nossa idéia era de que esse pro-
grama também fosse copiado pelas cidades
vizinhas, diminuindo, assim, consideravel-
mente, a fome de grande parte da popula-
ção carente do Oeste da Bahia", revelou Pe-
drosa.

Os números divulgados pela Prefeitura
revelam que o programa atingiu a sua con-

Feirantes são parceiros do Programa Desperdício Zero

solidação: a média de arrecadação mensal
de alimentos é de 1.800 quilos. O objetivo
da Prefeitura é de ampliar o programa para
assistir um número maior de instituições
beneficentes.

"Conseguimos aumentar o número de
arrecadações, porém, a nossa meta é de que
ainda mais pessoas sejam beneficiadas com
o Desperdício Zero. Somos um governo cuja
principal preocupação é com a área social,

Comida jogada fora - O país de 46 milhões de famintos perde cerca de 35% de
todas as frutas e verduras que produz. Estudos da Embrapa mostram que o custo do
alimento não aproveitado é alto.

Os índices de desperdício de alimentos no Brasil, um país com 46 milhões de fa-
mintos, batem recordes mundiais. Estudo realizado pela Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa) no Centro de Agroindústria de Alimentos mostra que o
brasileiro joga fora mais do que aquilo que come. Em hortaliças, por exemplo, o total
anual de desperdício é de 37 quilos por habitante. Dados recentes do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, nas dez maiores capitais do Brasil,
o cidadão consome 35 quilos de alimentos ao ano - dois a menos do que o total que
joga no lixo. ''Num país com tantos famintos como é o Brasil, esse desperdício é
inadmissível'', avalia o químico industrial e responsável pela pesquisa, Antônio Gomes.
A média de desperdício de alimentos no Brasil está entre 30% e 40%. Nos Estados
Unidos, esse índice não chega a 10%.

por isso, não mediremos esforços de forma
alguma", concluiu o prefeito.

O que se desperdiça?
Frutas

Banana 40% - Morango 40%
Melancia 30% - Abacate 26%
Manga 25% - Laranja 22%

Os alimentos doados são distribuidos em instituições filantrópicas

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Hortaliças, verduras
e frutas utilizadas
para complementar
o cardápio de
alimentação de
cerca de 500
pessoas


