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FOTOS WASHINGTON LUIS

Pelo quarto ano consecutivo, a Prefeitu-
ra de Barreiras, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Agronegó-
cio, realiza a Feira do Peixe. Um evento que
já virou tradição entre os barreirenses du-
rante a Semana Santa. A partir de hoje, 18,
até sábado, 22, a Feira do Peixe, montada
na Praça Landulfo Alves, oferecerá aos
freqüentadores o principal produto consu-
mido neste período, nos mais de 40 pontos
de venda. Criadores do projeto de irriga-
ção Barreiras/São Desidério e também
pescadores do Rio Grande e do Rio São
Francisco estarão de plantão garantindo ao
consumidor a aquisição de peixes selecio-
nados e de qualidade.

De acordo com a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, mais de 40 tonela-
das de peixe de água doce serão comerci-
alizadas nos dias do evento. “Enquanto hou-
ver peixe e procura, a feira estará funcio-
nando”, garante o secretário José Sá Telles
que diz que o principal objetivo da feira é
estimular o consumo do peixe e, conseqüen-
temente, incentivar o fortalecimento da ca-
deia produtiva regional.

Além de oferecer o produto abatido, lim-
po e pronto para o consumo, a Feira do Pei-
xe dispõe de um pesque-pague, onde as
pessoas podem escolher na hora o peixe que
pretendem levar para casa. O viveiro é uma
atração a parte durante o evento, que mobi-
liza um grande número de compradores e,

Feira do Peixe já virou tradição em Barreiras
No local, é possível encontrar com facilidade o principal produto da Semana Santa

também, de curiosos.
Outra novidade da feira é a oferta de

outros itens agregados ao longo das edições.
O consumidor pode encontrar com facilida-
de camarão, bacalhau, camarão seco, cas-
tanhas além de temperos, verduras e condi-

mentos como dendê, imprescindível no pre-
paro de moquecas e pratos a base de peixe
e crustáceos.

Organização – Disciplina e higiene são
palavras de ordem para que o evento acon-
teça, garante Levy Guedes, responsável pela
organização da feira. Todo o aparato ne-
cessário para isso foi providenciado pela
secretaria: sanitários químicos, inspeção por
parte da Vigilância Sanitária de Barreiras,
limpeza do local e instalações adequadas.

Toldos padronizados foram montados para
abrigar os feirantes credenciados que são obri-
gados a conservar o produto dentro das exi-
gências impostas pela Vigilância Sanitária.

Antes da Feira do Peixe ser implantada
pela atual administração, a comercialização
do produto, bastante intensa no período da
Semana Santa, ocorria de forma aleatória e
desorganizada no cais da cidade. Com esta
iniciativa, a Prefeitura organizou a ativida-
de assegurando aos vendedores melhores
condições de trabalho e, ao consumidor o
acesso a um produto de qualidade.

Variedade e preço são os principais atrativos

A feira é um espaço destinado à venda de peixes na Semana Santa
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 29 de 11 de fevereiro de 2008.

Exonera, a pedido, Assistente Técnico I

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, combinada
com a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º  Exonerar do Cargo em Comissão NH5, Assistente
Técnico I, o Sr. Jessé Johnny Rabelo Coité, lotado na
Controladoria Geral do Município.

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 30 de 12 de fevereiro de 2008.

Nomeia Assistente Técnico I

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, combinada
com a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão
NH5, Assistente Técnico I, o Sr. Edvaldo Bezerra da Silva,
lotado na Controladoria Geral do Município.

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

TERMO DE POSSE

Ao décimo segundo dia do mês de fevereiro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA,
Saulo Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão
de Assistente Técnico I, da Controladoria Geral do Município,
símbolo NH5, o Sr. Edvaldo Bezerra da Silva, CPF
248.327.824-87, RG 2.024.283 SSP/PE, filho de Eurico Bezerra
da Silva e Aurelina Soares da Silva, oportunidade em que foi
cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o
compromisso de bem exercê-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  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr.
Prefeito  Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos
Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo
Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 12 de fevereiro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Edvaldo Bezerra da Silva
Empossado

3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS

Ref. Processo de Inexigibilidade de Licitação nº  006/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Presta-
ção de Serviços - Processo de Inexigibilidade de Licita-
ção nº 006/2006, celebrado em 26/01/06, e entre si fa-

REPUBLICAÇÕES
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zem de um lado na qualidade de CONTRATANTE, 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 Municí-
pio, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal
SAULO PEDROSA DE ALMEIDA e, do outro lado, a
empresa PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA, pes-
soa jurídica de direito privado, inscrita junto ao CNPJ/
MF sob nº 05.911.545/0001-73, com endereço à Rua Folk
Rocha, 76, Bairro Sandra Regina - Fone (77) 3611-7650,
Barreiras-Ba, aqui representado por seu sócio Sr.  ENI-
VALDO PRACHEDES DOS ANJOS, RG 64939966 SSP
BA, inscrito no  CPF sob o nº  371.869.651-72, doravante
denominado CONTRATADO, com base no Processo de
Inexigibilidade de Licitação Nº 006/2006 e disposições
da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 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 quarta do Contrato 006/2006. A presente alteração
encontra-se de conformidade com artigo 57 e 65 da Lei
8.666/93.

2) CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Considerando a qualidade dos serviços contábeis pres-
tados pela Prachedes Contabilidade;

Considerando que os referidos serviços, atendem sa-
tisfatoriamente às necessidades do Município;

Considerando a empresa estar em dia com a documen-
tação de regularidade fiscal nas esferas Federal, Estadual
e Municipal;

Considerando os serviços de contabilidade ser de pres-
tação continuada, portanto permitido a sua prorrogação por
iguais e sucessivos períodos, limitado a sessenta meses,
conforme art. 57, inciso II da Lei 8.666/93 e conveniên-
cia das partes;

Fica assim, prorrogado por mais 12 (doze) meses o
prazo do contrato.

3) CLÁUSULA TERCEIRA –  DO VALOR

Para atender as despesas deste novo período de 12
(doze) meses, fica mantido o valor de R$ 31.250,00 (trin-

ta e hum mil, duzentos e cinqüenta reais) por mês, além de
mais uma parcela equivalente ao valor mensal do presente
contrato, a ser paga até o dia 20.12.2008, a título de taxa de
balanço (Prestação de Contas Anual), perfazendo, desta for-
ma, um valor total do contrato de R$ 406.250,00 (quatro-
centos e seis mil duzentos e cinqüenta reais) por ano.

4) CLÁUSULA QUARTA –  DA DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA

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

Órgão: 02.07.00 – Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Finanças;

Atividade: 04.122.002.2.050 – Gestão das Atividades
da Sec. de Administração e Finanças;

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 (Ba), 02 de janeiro de 2008.

_______________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

_______________________________________
PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA

ENIVALDO PRACHEDES DOS ANJOS
CNPJ: 05.911.545/0001-73

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 - REFERENTE AO
CONVITE Nº 029/2007

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de
Prestação de Serviços e locação de uma motocicleta -
referente ao Convite nº 029/2007, celebrado em 12/03/
2007, que entre si fazem de um lado na qualidade de
CONTRATANTE, 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. LUIZ PAULO DE SOUZA VIEIRA, brasileiro,
solteiro, residente e domiciliado à Rua Itarantin, nº. 12 -
Loteamento Rio Grande - Barreiras (BA), inscrito no CPF
sob o nº. 993.292.805-44, RG: nº. 10.156.469-48/SSP-
BA, aqui denominado CONTRATADO, 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 terceira e quinta do Contrato – Referente ao
Convite 029/2007. A presente alteração encontra-se de
conformidade com os artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93.

2) CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Considerando a distância entre as escolas municipais,
inclusive zona rural, e a secretaria de Educação;

Considerando a necessidade da utilização de uma moto
para agilizar e dinamizar os serviços de entrega de
documentação e correspondências da secretaria de
Educação às escolas municipais e vice versa;

Considerando a economicidade de recursos financeiros
e tempo para a realização dos serviços, se utilizado uma
moto;

Considerando que a prorrogação do prazo do referido
contrato está prevista no processo licitatório – podendo
este ser prorrogado até 31 de dezembro de 2008;

Sendo assim, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses
o prazo do contrato, tendo início em 01/01/2008 e término
em 31/12/2008.

3) CLAUSULA TERCEIRA –  DO VALOR  E DOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Para atender a este novo período de 12 (doze) meses, o
valor mensal do contrato passará a ser de R$ 900,00
(novecentos reais), sendo R$ 300,00 (trezentos reais) pela

locação da moto e 600,00 (seiscentos reais) pela prestação
dos serviços, perfazendo o valor total do contrato em R$
10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

§ único – Fica também estipulado que o veículo objeto
do presente contrato será abastecido pelo CONTRATANTE
com um tanque de combustível por semana.

4) CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

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

Órgão: 02.08.00 – Secretaria de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer

Atividade: 12.361.016.2069 – Gestão das Atividades
do Ensino Fundamental

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – 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

__________________________________
LUIZ PAULO DE SOUZA VIEIRA

CPF: 993.292.805-44
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  015/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Loca-
ção não Residencial - Processo de Dispensa de Licitação
nº 015/2006, 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, a Sra. IVANIL-
DE BATISTA DE OLIVEIRA, brasileira, viúva, CPF nº
527.888.225-53 e RG nº 1.493.701 SSP/BA, residente e
domiciliado na Rua Coronel Magno, 195 – Centro – Bar-
reiras-Ba, doravante denominado LOCADORA, 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 e terceira do Contrato 015/2006. A presen-
te alteração encontra-se de conformidade com artigo 57
e 65 da Lei 8.666/93.

2) CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Considerando o Convênio firmado e o interesse públi-
co de se manter em funcionamento o Prédio do Credi-
bahia para a continuidade dos serviços prestados por ele
à população;

Considerando as acomodações e a localização satisfa-
tórias para o funcionamento do Credibahia;

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$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) o
valor mensal do aluguel, perfazendo o valor total do con-
trato, de R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais)
por ano. O aluguel deverá ser pago até o 5º dia subseqüen-
te ao mês vencido, diretamente 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– Secretaria Municipal de Trabalho e Pro-
moção Social.

Atividade: 11.334.046.2.126 – Apoio as Atividades de
Geração de Emprego e Renda.

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

_________________________________
IVANILDE BATISTA DE OLIVEIRA

CPF: 527.888.225-53

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

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

FOTOS WASHINGTON LUIS

Na manhã de ontem, 17, foi realizado um
treinamento na Creche João Paulo II, locali-
zada no Bairro Santa Luzia, com professo-
ras, coordenadoras e demais funcionários. O
objetivo da ação é implantar um serviço de
excelência no atendimento às crianças.

“Estamos realizando um trabalho com
todas as monitoras, coordenadoras, além de
demais funcionários que irão trabalhar na
cozinha e limpeza do prédio. Estamos fo-
mentando o trabalho em equipe, queremos
proporcionar a máxima qualidade no aten-

Funcionários da creche João Paulo II
participam de treinamento

dimento que será prestado às crianças”, dis-
se a diretora Adna Maria Chrisóstomo.

A Creche-Escola João Paulo II, tem ca-
pacidade para atender a 180 crianças de 0
a 6 anos e conta com 25 funcionários. “A
construção dessa creche foi um compromis-
so que assumi logo no início de minha ges-
tão. Considero esse treinamento de funda-
mental importância a fim de que todos os
funcionários tenham maior consciência so-
bre o importante papel que irão desempe-
nhar”, disse o prefeito Saulo Pedrosa.

O projeto “Cine-
ma Novo: Cinema na
Comunidade”, possui
a meta de oportunizar
o uso do cinema na
escola e comunidade
como um instrumen-
to pedagógico de
construção e solidifi-
cação do saber.

No dia 09 deste
mês, foi realizado, na
Escola Antônio Machado, no povoado do
Vau do Teiú, a terceira edição do projeto. O
evento também contou com a participação

De acordo com a secretária de educa-
ção Maria Anália Miranda, o objetivo do
Governo Municipal é, cada vez mais, pro-
porcionar uma educação com maior quali-
dade.

“Essa é a maior creche escola da Re-
gião Oeste, além da grande estrutura físi-
ca, estamos implantando medidas de me-
lhoria na qualidade do serviço prestado
pelos professores. Estamos cientes de que
ainda há muito por fazer, porém considero
que estamos engajados em prol dessa cau-
sa”.

Projeto Cinema Novo é lançado no povoado Vau do Teiú
da comunidade de
outros povoados
como: Palmeira, Re-
tiro, Lavras e Santa
Terezinha.

A Secretaria Mu-
nicipal de Educação
também lançou no
povoado do Vau do
Teiú, o projeto “Bibli-
oteca Itinerante”, que
visa democratizar a

leitura e a escrita para todos aos estudantes
da rede municipal, através de atividades
sócio-educativas.

A diretora Adna Maria Chrisóstomo se reu-
niu com os funcionários

A Secretaria de Educação também lançou
a biblioteca itinerante

Coordenação e professores discutiram as Diretrizes curriculares


