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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

Com uma semana de funcionamento, o
Centro de Educação Infantil João Paulo II
no Bairro Santa Luzia é um exemplo para a
região. Recebe diariamente quase 200 cri-
anças de quatro meses a cinco anos. Uma
das prioridades da atual gestão é a educa-
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O prefeito Saulo Pedrosa, a secretária Maria Anália e a diretora da creche Adna Crisóstomo observam
o trabalho dos monitores
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ção. Por esse motivo, foram realizadas me-
lhorias nos serviços prestados pelas creches
do município, aumentando o número de cri-
anças matriculadas.

De acordo com a Secretaria de Educa-
ção, a cidade possui atualmente 460 crian-
ças de 0 a 5 anos nas creches do município.
“Esta é uma mudança perceptível. A Prefei-
tura está investindo mais na qualidade da
educação oferecida aos nossos jovens e isso
começou pela melhoria das condições físi-
cas das nossas creches, aperfeiçoamento dos
professores e aquisição de material didático
adequado para as crianças”, disse a secre-
tária de educação Maria Anália Miranda.

Neste mês, a Prefeitura entregou à popula-
ção do bairro Santa Luzia o Centro de Educa-
ção Infantil João Paulo II, a maior da região,
com 1.000m² de área construída e capacidade
para atender quase 200 crianças.

Ontem, o prefeito Saulo Pedrosa, acompa-
nhado da secretária Maria Anália, visitou a nova
creche e gostou do que viu. “As crianças es-
tão sendo acompanhadas de perto pelos moni-
tores. Têm aulas de informática, alimentação
de qualidade, móveis adequados e todo mate-
rial necessário para um funcionamento de ex-
celência”, afirmou o prefeito. Ele ressaltou ain-
da: “não estamos medindo esforços, mesmo
com as restrições orçamentárias herdadas das
gestões passadas para investir na melhoria da
educação oferecida pelo município. Como ges-
tor, tenho o compromisso pessoal de fomen-
tar o direito à cidadania para a população e isso

começa através de uma boa educação”, re-
latou o prefeito Saulo Pedrosa.

De acordo com a secretária Maria Aná-
lia, a Prefeitura projetou a obra com o obje-
tivo de atender aos anseios da comunidade
da Santa Luzia, que muitas vezes era obri-
gada a se deslocar para outros bairros.

“Muitas mães não tinham um local ade-
quado para deixar os seus filhos, ficando
obrigados a pedir aos vizinhos, parentes, ou
então em outras creches muito distantes como
a Sagrado Coração de Jesus ou CAIC. Ago-
ra, as mães da Santa Luzia têm um local ide-
al”, disse Anália Miranda.

Sagrado Coração de Jesus - 75 crianças
Nossa Senhora de Fátima -  50 crianças
CAIC – 50 crianças
João Paulo II – 180 crianças
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS -BA

CNPJ 13.654.405/0001-95

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL-07/08

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS realizará licitação acima,
dia 09/04/08, às 09:00h, em sua sede, visando seleção de
sociedade empresarial na prestação de serviço de telefonia móvel
pessoal para atender as necessidades do Município. Edital até
04/04/08, R$ 50,00, Av. Clériston Andrade, 729, Centro.

Barreiras, 24 de março de 2008

ADENES OLIVEIRA SOUZA
Pregoeiro

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GABINETE DO PREFEITO

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

REPUBLICAÇÕES

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
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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

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 039/2008

Referente à Dispensa de Licitação nº 050/2008

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 si-
tuada à Avenida Clériston Andrade, Nº 729, Centro, neste
Município, aqui representado por seu Prefeito Municipal,
Sr. Saulo Pedrosa de Almeida.

CONTRATADO: ELIAS RODRIGUES DA CRUZ,
CNPJ Nº 04.286.356/0001-94, situada à Rua Nova Brasí-
lia, nº 159, Vila Brasil, neste município de Barreiras.

OBJETO:

Constitui objeto do presente Contrato a prestação de
serviços de reforma do prédio onde funciona a Escola
Municipal do Riachinho, zona rural de Barreiras.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato cor-
rerão por conta dos recursos da Dotação Orçamentá-
ria a seguir especificada:

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

Atividade: 12.361.016.2.077 – Gestão das Ativ. do
Ensino Fundamental – Fundef 40%;

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

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 7.979,02 (sete
mil novecentos e setenta e nove reais e dois centavos),
que serão pagos após a conclusão dos serviços.

PRAZO

O referido contrato terá vigência imediata a partir da
data de sua assinatura até a completa execução dos ser-
viços, sendo que, a CONTRATADA terá o prazo de 30
dias para a entrega das obras.

FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras/Ba,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Con-
trato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado
que seja.

Barreiras Ba, 27 de fevereiro de 2008.

__________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________
ELIAS RODRIGUES DA CRUZ

CNPJ nº 04.286.356/0001-94

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  Nª 015/2006

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSI-
ONAIS DE ADVOCACIA

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato Referente Pres-
tação de Serviços Profissionais de Advocacia, celebrado em 13/
03/2006, que entre si fazem de um lado na qualidade de CON-
TRATANTE, 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
representado pelo seu Prefeito Municipal SAULO PEDROSA
DE ALMEIDA e, do outro lado, a empresa BARBOSA DAN-
TAS – Consultoria Jurídica e Advocacia S/C, pessoa jurídica
de direito privado devidamente constituída e registrada na OAB,
seção da Bahia, CNPJ nº 05.514.083/0001-50, neste ato, re-
presentada por seus sócios, Rosana Carla Pereira Barbosa,
Kátya Jussane Martins Dantas e Cláudio Cairo Gonçal-
ves, todos brasileiros, inscritos na OAB- seccional Bahia, sob.
os nºs 11051, 5408 e 13012, respectivamente,  com endereço à
Avenida Magalhães Neto, nº 1450. Ed.Millenium Empresarial,
sala 203, Salvador - BA, doravante denominada CONTRATA-
DA, conforme lhes permite a Lei 8.666/93, têm justo e contrata-
do o que se segue e que mutuamente aceitam, mediante as cláu-
sulas e condições seguintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO
ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula
terceira e sexta do Contrato 015/2006 – Referente a Prestação
de Serviços Profissionais de Advocacia. A presente alteração en-
contra-se de conformidade com artigo 57 e 65 da Lei 8.666/93.

2) CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Face à necessidade de se manter uma representação judicial e
extrajudicial do Município de Barreiras na cidade de Salvador,
Capital do Estado da Bahia, perante os Órgãos Judiciários e
Administrativos como: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia;
Tribunal de Contas do Estado da Bahia; Tribunal de Contas dos
Município; Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região; Seção
Judiciária Federal do Estado da Bahia; Instituto Nacional de Se-
guridade Social - INSS; Secretaria da Fazenda Estadual; e, Se-
cretaria da Receita Federal, bem como prestar consultoria jurídi-
ca em matéria de direito processual, no que pertine ao procedi-
mentos e recursos a serem intentados relativamente aos respecti-
vos processos de interesse do município, prorroga-se por mais
12 (doze) meses, a partir de 01 de janeiro até 31 de dezembro de
2008, o prazo do referido contrato.

3) CLAUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

Para atender às despesas deste novo período de 12 (doze)
meses, fica mantido o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais) mensal, perfazendo o valor total de R$ 300.000,00 (tre-

zentos mil reais) a ser pago mensalmente até o dia 02 (dois) do
mês subseqüente ao vencido, mediante apresentação nota fiscal.

4) CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA

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

Órgão: 03.07 - Secretaria  de Administração e Finanças.

Atividade: 04.122.002.2.050 – Apoio as Atividades de Ad-
ministração Geral.

Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pes-
soa Jurídica.

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

________________________________
BARBOSA DANTAS

Rosana Carla pereira Barbosa

_______________________________
BARBOSA DANTAS

Kátya Jussane Martins Dantas

______________________________
BARBOSA DANTAS

Cláudio Cairo Gonçalves

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  004/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Locação não
Residencial - Processo de Dispensa de Licitação nº 004/2006,
celebrado em 03/01/2006, 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, a Sra. MARIA JOSÉ DE
OLIVEIRA, brasileira, viúva, pensionista, CPF nº 147.406.805-
72 e RG nº 2.498.063 SSP/BA, residente e domiciliada na rua
C, 163 – Vila dos Funcionários - Barreiras-Ba, doravante deno-
minado 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 004/2006. 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 CASA DA FAMÍLIA IV, para a conti-
nuidade dos serviços sociais prestados às famílias carentes da-
quela localidade;

Considerando as acomodações e a localização satisfatórias
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 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$ 430,00
(quatrocentos e trinta reais) o valor mensal do aluguel, perfazen-
do o valor total do contrato, de R$ 5.160,00 (cinco mil cento 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 ORÇAMENTÁRIA

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

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF: 147.406.805-72

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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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


