
DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras1 Barreiras - Bahia - sexta-feira, 11 de abril de 2008        ANO 3  -  Nº 668

DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras

Sexta-feira, 11 de abril de 2008 -  ANO 3  -  Nº 668

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIZ

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

No mês de janeiro deste ano, foi realiza-
do um contrato de prestação de serviços
para a execução dos serviços referentes à
alimentação escolar com a empresa COAN
e CIA LTDA.

“O objetivo da Prefeitura foi de melho-
rar a qualidade da merenda oferecida aos
estudantes do município. Por esse motivo,
através da realização do pregão presencial
nº 023/2007 a vencedora foi a COAN, que
possui uma grande experiência na área”,
disse o prefeito Saulo Pedrosa.

Desde então, a Prefeitura vem utilizando

Estudantes de Barreiras tem merenda
escolar de qualidade

este serviço profissional específico. “Agora, a
Prefeitura só paga pelo lanche feito. Isso pos-
sibilitou maior economia para o município, oti-
mizando a qualidade e a entrega da merenda
escolar; no mês de março mais de 21.000 me-
rendas foram servidas aos alunos”, disse a se-
cretária de educação Anália Miranda.

De acordo com a Secretaria de Educa-
ção outra ação implantada pelo município foi
o programa de avaliação do estado nutricio-
nal de todas as crianças e adolescentes em
fase escolar. A avaliação consistiu na verifi-
cação do peso e da altura dos alunos, com

idades entre dois e cinco anos.
“Ao realizarmos essa pesquisa, no ano

passado, percebemos que o índice nutrici-
onal encontrado está, na maior parte dos
casos, dentro de um padrão considerado
como normal. Com a contratação dessa
empresa especializada, apenas fazemos o
acompanhamento da equipe técnica, que
mantém o mesmo padrão de qualidade já
oferecido pela Prefeitura”, disse a nutrici-
onista, Érika Quesado.

“Fazemos parte de um governo que pri-
ma pela excelência no ensino público e,
isso, perpassa pela merenda escolar. A Pre-
feitura está oferecendo a mesma qualida-
de de merenda tanto na zona urbana quan-
to rural, com o condicionamento correto
dos alimentos, pessoal treinado e o acom-
panhamento de uma nutricionista. Perce-
bemos o grande contentamento das crian-
ças com essa medida”, finalizou a secre-
tária Anália Miranda.O cardápio da merenda escolar foi elaborado por nutricionistas

As merendeiras
seguem um rigoroso

padrão de higiene para
servir a merenda para

servir para as
crianças
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GABINETE DO PREFEITO

COMUNICADO

A FUNDAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PESQUISA ECONÔMICO-SOCIAL (FAPES), no uso de suas atribuições legais, faz
saber o Resultado Final dos candidatos portadores de necessidades especiais aprovados no Concurso Público da Prefeitura Municipal de
Barreiras e comunica que as notas de tais candidatos já haviam sido divulgadas juntamente com as dos demais candidatos a cargos de
Nível Médio, no entanto, conforme Edital de Abertura de Inscrições, de 05 de novembro de 2007, é importante ressaltar que a cada 10
(dez) vagas ofertadas por cargo, ou que vierem a surgir, uma, será destinada aos portadores de necessidades especiais em cumprimento
ao disposto no art. 37, parágrafo primeiro, do Decreto 3.289/1999, c/c o art. 5º § 2º da lei Municipal 617/03.

Barreiras, 08 de abril de 2008

Edinaldo César Santos
Diretor Presidente

EDITAL DO RESULTADO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE BARREIRAS PARA OS CARGOS DE MÉDICO OFTALMOLOGISTA E FISIOTERAPEUTA DE ACORDO
COM O EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2007.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber o Resultado dos candidatos aprovados no
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Barreiras para os cargos de Médico Oftalmologista e Fisioterapeuta, após Prova de Títulos,
de acordo com os capítulos VIII e XIII do Edital de Abertura das Inscrições.

Barreiras, 08 de abril de 2008

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal
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   PORTARIA GAB. Nº 073, de 01 de abril de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 02
(dois) anos, à empresa Rede Royal de Auto
Postos Ltda.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da com-
petência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado en-
tre o Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura Muni-
cipal de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do Decreto
nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo SEMA-
TUR Nº 2007-0035/TEC/LS-0029, com Pareceres Técnico e
Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02 (dois)
anos, à empresa Rede Royal de Auto Postos Ltda., inscrita no
CNPJ sob nº. 40.462.236/0008-30, localizada à Avenida Clériston
Andrade, nº 1.629, BR 242, Km 01, bairro Jardim Bela Vista, nesta
cidade de Barreiras – BA, para localização, implantação e opera-
ção de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para ve-
ículos automotores, com capacidade de armazenamento de com-
bustíveis de 75 m3 (setenta e cinco metros cúbicos) e serviços ter-
ceirizadas de lanchonete/restaurante e troca de óleo, mediante o
cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:

I - Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o
projeto apresentado a SEMATUR e conforme o disposto nas Nor-
mas Técnicas da ABNT para postos de combustíveis;

II – Apresentar a SEMATUR, no prazo de 90 (noventa) dias,
Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros;

III – Manter em condições adequadas de funcionamento os
equipamentos e sistemas de detecção e proteção contra vazamen-
tos, derramamentos, transbordamentos, corrosão em tanques sub-
terrâneos e tubulações, os sistemas de recuperação de vapores e
respiros dos tanques subterrâneos e os extintores, de acordo com o
projeto apresentado a SEMATUR e às Normas Técnicas da ABNT
pertinentes;

IV – Realizar apenas descarga selada dos combustíveis dos ca-
minhões para os tanques subterrâneos;

V – Implantar e operar adequadamente o SAO – Sistema sepa-
ração Água/Óleo que serve a ilha de abastecimento, devendo ser
coletado periodicamente o óleo retido, enviando-o para reciclagem
ou disposição final em instalação com Licença Ambiental;

VI – Após construção, manter as canaletas de drenagem da ilha de
abastecimento de combustíveis permanentemente limpas de lixo e areia;

VII – Deverá implantar o referido Auto Posto conforme exi-
gências da Norma Técnica - NT nº 002/2006 (dispõe sobre licenci-
amento ambiental de atividade de comércio varejista de combustí-
veis e lubrificantes derivados de petróleo), aprovada pela Resolu-
ção CEPRAM nº 3572 de 17 de fevereiro de 2006;

VIII – Manter as câmaras de contenção de descarga selada de
combustíveis permanentemente limpas e secas, bombeando imedi-
atamente para os tanques os combustíveis que eventualmente der-
ramarem quando do descarregamento;

IX – Informar imediatamente a SEMATUR, quando da ocor-
rência de vazamento;

X – Deverá implantar sistema de monitoramento do SASC atra-
vés de aparelho eletrônico VEEDER ROOT ILS-350 TLS2;

XI – Apresentar a SEMATUR, dentro do prazo de 60 (sessen-
ta) dias, análise de solo com resultado do índice de corrosão e velo-
cidade de infiltração (VIB);

XII – Deverá agir, em situações de perigo e emergências, con-
forme plano de contingência apresentado a esta SEMATUR;

XIII – Promover a remediação de toda área impactada, em
caso de vazamento de combustível;

XIV – Realizar treinamento específico com os funcionários para
procedimentos em caso de situações de emergências, fazendo-os
conhecer o Plano de Emergência, devendo ser disposta uma cópia
do mesmo em local visível e de fácil acesso para o caso de situa-
ções de risco e para a fiscalização;

XV – Instalar, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, poços
de monitoramento das águas subterrâneas no entorno do SASC (Sis-
tema de Armazenagem Subterrânea de Combustíveis), obedecendo
a NBR Nº 13.786, como medida de controle ambiental;

XVI – Requerer previamente a SEMATUR a competente li-
cença, no caso de alteração do projeto apresentado, conforme Art.
1º , inciso II do Decreto nº 8.169 de 22/02/02, que altera o Regula-
mento da Lei nº 7.799/01.

Art. 2.º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambien-
tal de competência da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo -
SEMATUR, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autori-
zação das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Munici-
pal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais.

Art. 3º - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima
citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR e
aos demais órgãos do Sistema Estadual de Administração dos Re-
cursos Ambientais – SEARA.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 073, de 01 de abril de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 02
(dois) anos, à empresa Rede Royal de Auto
Postos Ltda.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da com-
petência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado en-
tre o Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura Muni-
cipal de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do Decreto
nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo SEMA-
TUR Nº 2007-0035/TEC/LS-0029, com Pareceres Técnico e
Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02 (dois)
anos, à empresa Rede Royal de Auto Postos Ltda., inscrita no
CNPJ sob nº. 40.462.236/0008-30, localizada à Avenida Clériston
Andrade, nº 1.629, BR 242, Km 01, bairro Jardim Bela Vista, nesta
cidade de Barreiras – BA, para localização, implantação e opera-
ção de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para ve-
ículos automotores, com capacidade de armazenamento de com-
bustíveis de 75 m3 (setenta e cinco metros cúbicos) e serviços ter-
ceirizadas de lanchonete/restaurante e troca de óleo, mediante o
cumprimento da legislação vigente e dos condicionantes.

Art. 2º -  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

CNPJ 13.654.405/0001-95

EXTRATO – P.P-012/2008

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS realizará Pregão em referência,
regido pelas LF 8.666/93 e 10.520/02, no dia 29/04/2008 às
09:00 horas, em sua sede, visando a aquisição de material de
consumo para atender as Secretarias deste Município. O Edital,
disponível até 24/04/2008, pagamento de R$ 50,00, na Av.
Clériston Andrade, 729.

Barreiras (BA), 10 de abril de 2008.

ADENES OLIVEIRA SOUZA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA

CNPJ 13.654.405/0001-95

P. P. N° 013/2008

Este Município fará pregão em referência, dia 30/04/2008, às
09:00 h, em sua sede, visando aquisição parcelada de peças
e equipamentos para a frota municipal de veículos. Edital até
25/04/2008, R$ 50,00, Av. Clériston Andrade, 729.Centro.

Barreiras,  10 de abril de 2008

Adenes Oliveira Souza
Presidente CPL

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL Nº 053/2008

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  065/2008

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: RAYMUNDO PEDRO DE CARVA-
LHO BATISTA, brasileiro, engenheiro de minas, RG:
05.003.761-74 SSP/BA, CPF: 611.406.605-78, residente e
domiciliado à Rua Bolandeira, 70 Jardim Primavera, Barrei-
ras/BA.

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços
de assessoria técnica ambiental para acompanhamento do cum-
primento das condicionantes do licenciamento ambiental do es-
gotamento sanitário, no bairro da Cascalheira, em Barreiras, apre-
sentando para tanto estratégias políticas e legais para regulariza-
ção e viabilização da construção e ampliação da referida obra,
buscando também avaliar os possíveis impactos gerados pelo em-
preendimento, características atuais e históricas da área onde se
localiza a obra, tudo conforme descrito na proposta de trabalho
que independentemente de sua transcrição é parte integrante deste
contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por
conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especifi-
cada:

Órgão: 02.11.00 – Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos.

Atividade: 04.122.002.2.149 – Gestão das Ativ. da Sec. de
Infraestrutura e Serviços Públicos.

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros serviços de Terceiros –
Pessoa Física.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor global do presente contrato é de R$ R$ 7.650,00
(sete mil seiscentos e cinqüenta reais), que deverá ser pago em
até 30 dias após a apresentação da nota fiscal/fatura, devidamen-
te atestado o recebimento dos serviços.

DO PRAZO:

O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato será,
no máximo, de 60 (sessenta) dias, contados da data de assinatura
deste contrato.
FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras/Ba, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

REPUBLICAÇÕES
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS Nº 046/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  055/2008

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: VANESSA GUEDES DE MOURA
AGNES, CNPJ 09.204.582/0001-00, situada à Rua Jéferson
Silva, nº. 70, Bairro Boa Vista complemento A – Barreiras, Bahia.

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços
de limpa fossas com 01 (um) carro limpa fossa com tanque em
aço, compressor acionado por tomada de força do veículo, man-
gote de 3 (três) polegadas de 35 (trinta e cinco) metros de com-
primento, para serviços de limpeza de fossas sépticas das  esco-
las da Rede Municipal de Ensino, neste Município, sob o regime
de carradas, de acordo com as especificações técnicas determi-
nadas pelo Município CONTRATANTE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por

conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especifi-
cada:

Órgão: 02.08.00 – Secretaria de Educação, Cultura, Espor-
te a Lazer.

Atividade: 12.361.016.2.069 – Gestão das Ativ. do Ensino
Fundamental.

Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor global do presente contrato é de R$ R$ 7.980,00 (sete
mil novecentos e oitenta reais) por 133 (cento e trinta e três) carra-
das, que será pago pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO,
mediante a apresentação de Nota Fiscal emitida pelo CONTRA-
TADO, em conformidade com o atestado de execução dos servi-
ços, emitido pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e La-
zer, de acordo com a proposta de preço constante do processo.

DO PRAZO:

O prazo do contrato será de conclusão total das 133 (cento e
trinta e três) carradas contratadas, em conformidade com as so-
licitações da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

FORO:

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

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, e na presença de
02 (duas) testemunhas, para que surta os seus legítimos e legais
efeitos.

Barreiras, 03 de março de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
VANESSA GUEDES DE MOURA AGNES

CPF 09.204.582/0001-00
Contratada

Testemunhas:

1.________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, con-
juntamente com as testemunhas a seguir, para que se produzam
os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cum-
prir e fazer cumprir o presente contrato, por si e seus sucessores,
em juízo e fora dele.

Barreiras, 19 de março de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
Raymundo Pedro de Carvalho Batista

CPF 611.406.605-78
Contratado

Testemunhas:

1.________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34


