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FOTOS WASHINGTON LUIZ

A Escola Municipal Juarez de Souza com-
pletou 28 anos de funcionamento na última
quinta-feira, 17.  Localizada na Vila Brasil,
um dos bairros mais populosos da cidade, a
escola tem hoje, 426 alunos que estudam do
1º ano (alfabetização), até a 8ª série do en-
sino fundamental.

Para comemorar a data: apresentação
de grupo de dança, paródia, bolo e, como
presente, um laboratório de informática para
uso de professores e alunos.

Pablo Gomes Ribeiro, aluno do Juarez
de Souza, agradeceu o presente: “esta é a
nossa segunda casa onde encontramos pes-
soas que vão fazer parte das nossa vida para
sempre. Agradeço ao prefeito e à secretá-
ria de educação que lutam por uma educa-
ção cada dia melhor para nós”.

Mariluz Antunes é mãe de dois alunos
da escola e não escondeu a satisfação com
a novidade: “esta escola está de parabéns
pelo quadro de funcionários que desenvol-
vem um trabalho excelente. Tenho duas fi-
lhas estudando aqui e, com o laboratório de
informática, o ensino vai ficar ainda melhor”.

O laboratório de informática foi conse-
guido através de uma parceria entre a es-
cola e o Banco do Brasil. O gerente da ins-
tituição participou da solenidade e destacou
a importância da doação para a escola: “que
estes computadores agucem seus sonhos.
Fizemos esta parceria com a Prefeitura para
realizar algo diferente: abrir uma nova por-
ta para um futuro melhor para as crianças

Festa para comemorar os 28 anos
da Escola Juarez de Souza

da Vila Brasil”.
A secretária de educação do município

Maria Anália Miranda fez um cumprimento
especial às crianças da escola e destacou a
importância do laboratório e da parceria fir-
mada: “estamos entregando à comunidade
a realização do sonho e da persistência da
professora Zeneide Romeiro, que fez o pro-
jeto e conseguiu este brilhante resultado.
Estamos lutando para conseguir novas par-
cerias, pois, se cada um fazir um pouco para
melhorar a qualidade de ensino, os custos
serão menores. Faremos do ensino público

municipal um ensino de qualidade e exce-
lência”.

O prefeito Saulo Pedrosa foi recebido
com festa pelas crianças e não escondeu a
alegria de ver o trabalho desenvolvido na
área de educação. Destacou as melhorias
que são visíveis em vários setores educaci-
onais, como: transporte escolar, merenda, a
construção dos novos prédios escolares e a
reforma de tantos outros, mas fez questão
de salientar e elogiar o trabalho desenvolvi-
do pelo corpo docente: “estamos vendo os
professores vestindo a camisa da melhoria
do ensino público municipal, este é um pas-
so da maior importância. O laboratório de
informátiva será um instrumento a mais para
ajudá-los na melhoria do desempenho do-
cente. Para os alunos, estes computadores
são a abertura de uma janela para o futuro.
Saber manipular um computador é primor-
dial para ingressar no mercado de trabalho.
Estamos tendo o privilégio de oferecer esta
ferramenta para eles”.

A diretora da escola Laurilene de As-
sis, levou o prefeito, a secretária e convi-
dados para conhecerem o novo espaço
com os 10 computadores. “Estamos gra-
tos a Deus, ao prefeito, a secretária e ao
Banco por este presente”.

O prefeito, a secretária de educação, o gerente do Banco do Brasil e as crianças inauguraram
o laboratório

A secretária de
educação Maria
Anália destacou
a iniciativa dos
professores
para a melhoria
do ensino
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Estado da Bahia - Município de Barreiras

Atos Oficiais do Executivo2
Barreiras - Bahia

terça-feira, 22 de abril de 2008
ANO 3  - Nº 674

GABINETE DO PREFEITO

REPUBLICAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS Nº 024/2008

Referente à Inexigibilidade de Licitação nº 028/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pes-
soa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF sob nº
13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Cléris-
ton Andrade, Nº 729, Centro, neste Município, aqui representado
por seu Prefeito Municipal, Sr. Saulo Pedrosa de Almeida.

CONTRATADO: CRISTINA DE ARAÚJO RAMOS
REIS, brasileira, especialista em Educação Especial e Práticas In-
clusivas pela Faculdade UNIESSA, portadora do RG nº.0564238619
e CPF nº.944.103.055-49, residente e domiciliada à Rua Tancredo
Neves, nº 228, Qd. B, Loteamento São Paulo, Barreiras/BA.

OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato aulas que serão ministra-
das pela Srª. CRISTINA DE ARAÚJO RAMOS REIS no Pro-
jeto de Educação Especial, destinado à capacitação dos profissio-
nais da Educação Municipal de Barreiras.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

Atividade: 12.361.016.2.069 – Gestão das Atividades do Ensi-
no Fundamental;

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-
soa Física;

PREÇO

O valor global do presente contrato é de R$ 5.200,00 (cinco mil
e duzentos reais), sendo pago pela CONTRATANTE.

PRAZO

O presente instrumento de Contrato terá vigência a partir da
data da assinatura até o cumprimento das obrigações contratuais.

FORO

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

Barreiras Ba, 31 de janeiro de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
CRISTINA DE ARAÚJO REIS

CPF: 944.103.055-49
Contratada

Testemunhas:

1.________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS

CNPJ Nº 08.595.187/0001-25

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL-014/2008

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE da cidade de Barreiras-
Ba realizará Pregão Presencial N°014/08 regido pela Lei 8.666/
93 e 10.520/02, no dia 07/05/2008, às 09:00 horas, visando à
aquisição de MATERIAIS GRÁFICOS. O Edital estará disponível
até 05/05/2008, mediante pagto de R$ 50,00, na Pref. Municipal,
Av. Cleriston Andrade, 729.

Barreiras-BA, 23 de abril de 2008

ADENES OLIVEIRA SOUZA
Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS

CNPJ Nº 08.595.187/0001-25

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL- 0152008

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE da cidade de Barreiras-
Ba realizará Pregão Presencial N°015/08 regido pela Lei 8.666/
93 e 10.520/02, no dia 08/05/2008, às 09:00 horas, visando à
aquisição de MATERIAL DE ESCRITÓRIO.O Edital estará
disponível até 05/05/2008, mediante pagto de R$ 50,00, na
Pref. Municipal, Av. Cleriston Andrade, 729.

Barreiras-BA, 23 de abril de 2008

 ADENES OLIVEIRA SOUZA
Pregoeiro
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EXTRATO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS  nº. 043/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.  052/
2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pes-
soa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF Nº.
13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Cléris-
ton Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui representado
por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEI-
DA

CONTRATADA: EMPREITEIRA SÃO CARLOS LTDA,
CNPJ/MF Nº 08.041.575/0001-64, situada à Rua Afonso Soares,
nº 51, Vila Rica - Barreiras(BA), neste ato representada pelo Sr.
Carlos Emanoel Marque Fernandes, brasileiro, casado, emprei-
teiro, residente e domiciliado a Rua Afonso Soares, nº 51 – Bila
Rica - Barreiras (BA), portador da Cédula de Identidade Nº
11.754.092-78 SSP/BA, inscrito no CPF sob nº 545.670.411-00.

OBJETO:

Constitui objeto do presente Contrato a Prestação de Ser-
viços para realizar manutenção e recuperação de pontes das
localidades do Rio Branco, Povoado da Mangabeira, Povoado
São Vicente e Povoado Pedra de Amolar, 02 sobre o Riacho
Mangabeiras e 01 sobre Riacho Água Fria,  compreendendo
mão-de-obra e materiais e equipamentos necessários à exe-
cução dos serviços objeto deste contrato, conforme Proposta
e Planilha Orçamentária e demais especificações contidas no
Processo de Dispensa de Licitação nº 052/2008 que indepen-
dentemente de transcrição integram o presente Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Órgão: 02.11.00 – Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços
Públicos

Atividade: 2.149 – Apoio as Atividades da SEMIS
Elemento: 3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa

Jurídica

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 6.654,00 (seis mil seiscen-
tos e cinqüenta e quatro reais), que serão pagos ao contratado após
a conclusão dos serviços mediante apresentação da nota fiscal de-
vidamente atestada a realização dos serviços.

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir da data
de sua assinatura até a completa execução dos serviços, sendo
que a Contratada terá o prazo de 20 dias para a entrega dos
serviços.

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras – Bahia,
que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
060/2007

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: JANSER DUARTE CARDOSO, bra-
sileiro, CPF nº. 000.670.255-44, RG nº 081.0319713 – SSP/
BA, inscrito na OAB sob nº 20727, e domiciliado à Avenida Be-
nedita Silveira, nº 132, sala 01 e 03, Centro Empresarial Portina-
ri, Centro – Barreiras/BA.

OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de assessoria
jurídica pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, na exe-
cução de procedimentos administrativos e judiciais voltados a vi-
abilização dos atos administrativos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por

seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Con-
trato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presen-
te contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença
de 02 (duas) testemunhas, para que produzam os jurídicos e
legais efeitos.

Barreiras(BA), 03 de março de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
EMPREITEIRA SÃO CARLOS LTDA

Carlos Emanoel Marques Fernandes

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

Órgão: 02.05.00 – Procuradoria Geral do Município;

Atividade: 02.062.009.2.040 – Gestão das Ativ. de Asses.
Jurídica e Defesa do Consumidor;

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros serviços de Terceiros –
Pessoa Física

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Pagará o CONTRATANTE ao CONTRATADO, a título de
honorários advocatícios a importância de R$ 3.000,00 (três mil
reais) mensal, perfazendo o valor total do contrato em R$
30.000,00 (trinta mil reais)

DO PRAZO:

O presente contrato terá vigência a partir de 07 de fevereiro
de 2008 até 31 de dezembro de 2008, podendo ser prorrogado
mediante termo aditivo.

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras – Bahia, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente con-
trato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas)
testemunhas, para que produzam os jurídicos e legais efeitos.

Barreiras (Ba), 25 de janeiro de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
JANSER DUARTE CARDOSO

CPF nº. 000.670.255-44

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 SER-
VIÇOS Nº 025/2008

Referente à Inexigibilidade de Licitação nº 024/2008

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 situada à Ave-
nida Clériston Andrade, Nº 729, Centro, neste Município, aqui
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Saulo Pedrosa de
Almeida.

CONTRATADO: G & R ASSESSORIA CONSULTO-
RIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o Nº. 34425561/0001-54, estabelecida à Av. Ilhéus, nº 597,
térreo, Bairro Castália – Itabuna – Bahia, Cep. 45.600-000.

OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de consultoria e
assessoria técnica que a CONTRATADA se compromete a pres-
tar à CONTRATANTE, para desenvolver, implantar e acompa-
nhar o projeto social vinculado ao projeto de melhoria habitacio-
nal da Cascalheira e Barreiras II, de interesse social para o Muni-
cípio de Barreiras – Bahia.

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 Infra-Estrutura e Serviços
Públicos.

Atividade: 04.122.002.2.149 – Gestão das Atividades da
Séc. Mun. Infra-Estrutura.

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

PREÇO

Pelos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA, o valor de R$ 33.894,00 (trinta e três mil
oitocentos e noventa e quatro reais), oriundos do repasse da Caixa
Econômica Federal e R$ 4.691,00 (quatro mil seiscentos e no-
venta e um hum reais) oriundos do Município.

PRAZO

O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura
e terá prazo de duração até 31 de dezembro de 2008.

FORO
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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.

Barreiras Ba, 31 de janeiro de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
G & R ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 34425561/0001-54
Contratado

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 FORNECIMENTO DE
MATERIAL DE HIGIÊNE

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  030/2008

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: AMERICAINFO SISTEMAS E COM-
PUTADORES LTDA-ME, CNPJ 41.976.622/0001-37, situada
à Rua Prof. Guiomar Porto, nº 320, Centro – Barreiras-BA

OBJETO:

Constitui o objeto do presente Contrato a aquisição de mate-
riais e equipamentos para a realização dos trabalhos desenvolvi-
dos pela SEMATUR – Secretaria de meio Ambiente e Turismo e
o Município de Barreiras, através do Conselho Municipal de meio
Ambiente – CONDEMA, tudo conforme descrição presente no
orçamento da empresa, que independente de transcrição, é obje-
to deste contrato, brm como especificações contidas nas demais
cláusulas deste contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

ÓRGÃO: 02.13.01 – Fundo Municipal de Meio Ambiente.
ATIVIDADE: 04.122.045.2.201 – Gestão das Atividades

do CONDEMA.
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.
ELEMENTO: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Per-

manente

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
O valor do presente contrato é de R$ 7.100,00 (sete mil e

cem reais).

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir da data de
sua assinatura até a conclusão total do objeto e cláusulas do
presente contrato.

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras – Bahia,
que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Con-
trato.

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

Barreiras(BA), 08 de fevereiro de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
AMERICAINFO SISTEMAS E COMPUTADORES

LTDA-ME
CNPJ: 41.976.622/0001-37

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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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 prefeito de Barreiras Saulo Pedrosa e
a secretária de educação Maria Anália Mi-
randa, visitaram, na noite da última quarta-
feira, 16, a sede da Igreja Batista Indepen-
dente de Barreiras. A igreja que está come-
morando 23 anos de fundação, promoveu
uma semana de festividades.

Na programação, sete dias de pales-
tras e pregações do evangelho. É a Cru-
zada de Fé e Milagres, com preletores de
vários  países.

Na noite de
quarta-feira, o
pastor Judson
Júnior, presiden-
te da igreja,
agradeceu a pre-
sença do prefei-
to e da secretá-
ria: “agradece-
mos a presença
do prefeito Sau-
lo Pedrosa e da
professora Ma-
ria Anália e ora-
mos para que
Deus os aben-
çoe”, afirmou.

Prefeito Saulo Pedrosa participa de
culto de aniversário da Igreja Batista

Idependente
A Cruzada, que começou no dia 15, vai

até o próximo dia 21. O prefeito foi convi-
dado e fez questão de participar do evento:
“os evangélicos representam uma boa par-
cela da nossa população e como prefeito de
nossa cidade, administramos para todos e é
um prazer pra nós participar destes even-
tos”, salientou.

A igreja, que tem, hoje, aproximada-
mente 700 membros, teve como preletor

da noite, pas-
tor Demond
Thomas, de
Serra Leoa na
África. Falou
basicamente
sobre o evan-
gelho de Jesus
Cristo e no fi-
nal da reunião
fez questão de
cumprimentar
o prefeito
Saulo Pedro-
sa e a secre-
tária Maria
Anália e orar
por eles.

O prefeito e a
secretária

participaram do
culto

FOTOS DIVULGAÇÃO

O prefeito Saulo Pedrosa, o pastor Demond Thomas
e a secretária Maria Anália Miranda


