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Na tarde de quarta, 05, foi inaugurada a
nova sede do colégio Padre Vieira, que co-
meçou a ser construída em 2006. Para a
solenidade, além das autoridades municipais,
foram homenageados, também, alguns ex-
alunos da instituição.

“A luta do professor José Seabra pela
construção do Ginásio Padre Vieira mu-
dou completamente o futuro de Barrei-
ras, que, hoje, está se tornando uma cida-
de universitária. Sinto-me plenamente
gratificada com essa nova construção,
porém é importante mantermos viva a his-
tória da antiga sede que, hoje, abriga a
Universidade Federal da Bahia”, disse a
professora Alzerita Dias.

Para o Presidente da Câmara de Verea-
dores, Luiz Piedade de Holanda, a Prefei-
tura de Barreiras contribuiu para o desen-
volvimento da cidade, por meio da constru-
ção dessa nova sede.

“Na minha época de estudante fui co-
lega do prefeito Saulo Pedrosa no colé-
gio Padre Vieira. Em 2006, quando o pre-

Prefeitura inaugura nova sede do Colégio Padre

feito elaborou a proposta para doar a
área do antigo colégio para a instalação
da UFBA, percebemos a importância
dessa ação para o desenvolvimento de
Barreiras. Quero registrar o importante
papel desempenhado pelo prefeito que,
com sua equipe, além de contribuir para
a vinda da UFBA, não deixou morrer a
história do Colégio Padre Vieira, por meio
da construção dessa nova sede”.

A nova escola tem capacidade para aten-
der a 2.500 alunos com uma área construí-
da de 3500 m2 , com 28 salas de aula,  área
de convivência, laboratório de informática,
e também contará com uma biblioteca e um
ginásio poliesportivo.

“Em 1948 um dos grandes marcos para

o desenvolvimento da cidade foi a implan-
tação do Colégio Padre Vieira. Em 2006,  a
instalação da UFBA também representou
outro grande marco para a cidade e, final-
mente, neste ano, a nova sede possibilitará
que o Colégio Padre Vieira continue sendo
um lugar de produção do conhecimento”,
disse a Secretária de Educação Maria Aná-
lia Miranda.

“Tenho orgulho de, como barreirense,
manter vivos os ideais de cultura implanta-
dos por Padre Vieira em nossa cidade, de-
pois de mais de 50 anos de ter estudado
nesta instituição. Espero que as futuras ge-
rações tenham orgulho, assim como eu que
sou egresso do Colégio Padre Vieira”, dis-
se o prefeito Saulo Pedrosa.

Centenas de
pessoas
prestigiaram o ato
inaugural da nova
sede do Colégio
Padre Vieira

Secretários de Governos e o prefeito Saulo Pedrosa durante inauguração do novo Padre
Vieira
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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


