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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIZ

A Prefeitura de Barreiras busca inves-
tir e proporcionar uma educação com mai-
or qualidade para os jovens barreirenses.
Por esse motivo, o dia 28 de abril foi uma
data especial, onde os alunos do CAIC ce-
lebraram o Dia da Educação.

Nessa data os estudantes puderam co-
memorar a data com muita arte, através de
pinturas artísticas e educativas que embe-
lezaram o muro interno da escola.

Assistiram também a uma palestra
ministrada pela secretaria de educação
Anália Miranda sobre o tema: “A geo-
grafia da educação”, onde os alunos pu-
deram demonstrar o seu interesse atra-
vés de perguntas.

De acordo com Anália, “os alunos pre-
cisam perceber que somente através da
educação eles poderão concorrer ‘em pé
de igualdade’ com as pessoas das classes
dominantes. Por isso, é importante se en-
gajarem na luta pela melhoria da educação
e não deixar ninguém depredar a escola que
é patrimônio de todos”.

Os alunos também foram presenteados
com todo o material esportivo necessário
para a pratica de esportes. “O material es-
portivo é de fundamental importância para
tornar os alunos do CAIC mais competiti-
vos nos jogos do JEB”, comentou Anália.

A escola recebeu dez bolas de basque-
te, dez bolas de vôlei, nove bolas de futebol
de campo, dez bolas de handebol, duas re-
des de vôlei e duas redes de futsal.

Para o professor de educação física Jo-
nas Dias, “esse material veio em boa hora.
Realmente, estávamos precisando dele para
treinar os alunos para o JEB e poder colocar
a escola em uma posição de destaque”.

O CAIC conta com cerca de 1.600 alu-

Será promovido, em Barreiras, pela
UFBA e UNEB, de 06 a 08 de maio, a
3ª Jornada de Educação Matemáti-
ca, com palestras, oficinas e mini-cur-
sos. O público-alvo do evento são os
educadores e professores de matemáti-
ca, além de estudantes do ensino supe-
rior e médio.

Dia da Educação é comemorado no CAIC

nos e, no último JEB, foi o primeiro coloca-
do em número de medalhas. “Nós estamos
muito agradecidos por receber esse mate-

rial que vai ajudar muito os nossos jovens
na sua prática desportiva”, disse a diretora
do CAIC, Maria Iolanda.

CURTAS

3ª Jornada de Educação Matemática

A Prefeitura, por meio da Coordena-
doria de Cultura, apoia a realização do
projeto Retrate Interior, viabilizado pelo
Fundo de Cultura do Estado, que possui
o objetivo de qualificar os atores e dire-
tores de teatro do interior da Bahia.

O Retrate Interior é um programa
de formação integrante das ações do Sin-
dicato dos Artistas e Técnicos em Espe-

Sindicato dos Artistas e Técnicos fará
oficinas em Barreiras

O evento será realizado no cam-
pus da UNEB e no Colégio Modelo
Luis Eduardo Magalhães. As inscri-
ções podem ser feitas de 28/04 a 05/
05. Para obter mais informações, as
pessoas interessadas devem ligar
para 3611-3950 ou 9991-6186.

A secretária de educação, Maria Anália respondeu a várias perguntas dos alunos

Os alunos se empolgaram com a entrega do
material esportivo

táculos de Diversões do Estado da Bahia
(SATED-BA).Serão ministradas 12 ofi-
cinas gratuitas com 20 horas de aula cada,
totalizando 240 horas em seis meses, no
período de 19/05 à 08/11/08.

As inscrições podem ser feitas no
Palácio das Artes de 22/04 a 05/05 das
14 às 18horas. Maiores informações:
3613-9775
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de Assistência Social-FMAS;
Elemento: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor do presente contrato é de até R$ R$ 25.000,00 (vinte
e cinco mil reais), que serão pagos pelo CONTRATANTE ao
CONTRATADO, mediante a apresentação de Nota Fiscal emi-
tida pelo CONTRATADO, de acordo com a proposta de preço
já aprovada.

DO FORNECIMENTO

A entrega dos gêneros alimentícios será parcelada após a as-
sinatura deste contrato, devendo ser emitida a nota fiscal corres-
pondente à quantidade adquirida, de acordo com as solicitações
da Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social.

FORO

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

Barreiras, 04 de abril de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
DINIZ DINIZ & PINHEIRO LTDA,

CNPJ 04.645.666/0001-58

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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GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº
070/2008
REFERENTE À PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 090/2008

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: DINIZ DINIZ & PINHEIRO LTDA,
CNPJ 04.645.666/0001-58, situada à Rua Marechal Deodoro,
nº 84, Centro - Barreiras/BA.

OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

Considerando irregularidades no fornecimento dos gêneros
alimentícios licitados através do processo licitatório Nº 094/2008,
e abertura de processo administrativo através da Portaria do Ga-
binete Nº 52, de 13 de março de 2008, para fins de instauração
e instrução;

Considerando a situação emergencial dessa aquisição, uma
vez que para esses projetos é vital a compra e a distribuição des-
ses gêneros alimentícios durante a realização das atividades pro-
postas;

Considerando que a segunda colocada no processo licitató-
rio Nº 094/2008, a empresa DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA,
declara disponibilidade em fornecer os produtos licitados pelo
mesmo valor da primeira colocada, pelo tempo necessário à con-
clusão do processo administrativo.

Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros
alimentícios com o intuito de atender aos projetos CEMACA –
Centro Municipal de Atenção à criança e adolescente, NDS –
Núcleo de Desenvolvimento Social, CRAS – Centros de Refe-
rencia se Assistência Social e o PETI – Programa de Erradica-
ção do Trabalho Infantil, promovidos pela Prefeitura de Barrei-
ras, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção
Social, em parceria com o Governo Federal, oferecidas a pesso-
as toda comunidade em situação de vulnerabilidade social na ci-
dade de Barreiras.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Órgão: 02.14.00 – Fundo Municipal de Assistência Social;
Atividade: 04.122.002.2.132 – Gestão das Ativ. Fundo Mun.
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EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO nº
078/2008
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2008

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 Aveni-
da Clériston Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDRO-
SA DE ALMEIDA.

CONTRATADA: MIL E UMAS COMÉRCIO DE UTI-
LIDADES LTDA, CNPJ nº 08.794.259/0001-63, situada à
Praça Coronel Antônio Balbino, 77 – Centro Barreiras/BA.

OBJETO:

Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de materi-
ais para a realização de oficinas de capacitação oferecidas pela
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, através do
Núcleo de Desenvolvimento Social e o COR, às mulheres e mães
em situação de pobreza, atendidas pelo Programa Bolsa Família,
conforme proposta e especificações contidas nas demais cláusu-
las deste contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Órgão: 02.14.00 – Fundo Municipal de Assistência Social;
Atividade: 08.244.046.2.014 – Apoio as Ações do Bolsa

Família – FMAS;
Atividade: 04.122.002.2.132 – Gestão das Ativ. do Fundo

Mun. de Assistência Social;
Elemento: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de até R$ 4.846,92 (quatro
mil oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos).

DO PRAZO:

A entrega dos materiais será imediata após a assinatura deste
contrato, devendo ser emitida a nota fiscal correspondente à quan-
tidade adquirida.

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 produza os jurídicos e legais efei-
tos.

Barreiras(BA), 17 de abril de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
 MIL E UMAS COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA

CNPJ nº 08.794.259/0001-63

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 024/2008
Referente à Inexigibilidade de Licitação nº 028/2008

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

OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato aulas que serão minis-
tradas pela Srª. CRISTINA DE ARAÚJO RAMOS REIS no
Projeto de Educação Especial, destinado à capacitação dos pro-
fissionais da Educação Municipal de Barreiras.

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

Órgão: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer;

Atividade: 12.361.016.2.069 – Gestão das Atividades do
Ensino Fundamental;

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa 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, renun-
ciando 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 RAMOS REIS

CPF nº.944.103.055-49

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 acom-
panhar o projeto social vinculado ao projeto de melhoria habita-
cional da Cascalheira e Barreiras II, de interesse social para o
Município de Barreiras – Bahia.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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 assinatu-
ra e terá prazo de duração até 31 de dezembro de 2008.

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.

Barreiras Ba, 31 de janeiro de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

REPUBLICAÇÕES
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__________________________________
 G & R ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA

CPF nº.944.103.055-49

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 LOCAÇÃO E MANU-
TENÇÃO DE SISTEMAS Nº 028/2008
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  036/2008

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: FREIRE IMFORMÁTICA LTDA,
CNPJ nº 01.210.562/0001-22, com endereço à Rua Artur Go-
mes de Carvalho, 386, Pituba, na cidade de Salvador/BA, CEP
41.820-190, neste ato representada pelo Sr. WELLINGTON
ANDRADE FREIRE, brasileiro, casado, empresário, CPF:
408.978.855-20, residente em Salvador/BA.

OBJETO:

O presente contrato tem por objeto a Locação e manutenção
preventiva e corretiva do Sistema de informática integrado, as-
sessoria técnica e atualização dos sistemas constantes no ANE-
XO I.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Órgão: 02.07.00 – Secretaria Municipal de Administração 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 Terceiros – Pes-
soa Jurídica.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O CONTRATANTE pagará mensalmente a CONTRATA-
DA, pelos serviços ora contratados os valores especificados no
ANEXO I, cujas Notas Fiscais de Serviços serão emitidas com
vencimento à vista, para pagamento até o dia 10 (dez) do mês do
faturamento. Será cobrado a título de implantação, instalação e
treinamento dos sistemas o valor de R$ 12.000,00 (doze mil re-
ais),  e a título de mensalidade será cobrado o valor de R$
4.500,00 ( Quatro mil e quinhentos reais) mensal; sendo assim
será pago no primeiro mês R$12.000,00 mais R$ 4.500,00 da
mensalidade e a partir do segundo mês só a mensalidade, perfa-
zendo um valor total do contrato de R$ 66.000,00 (Sessenta e
seis mil reais).

DO PRAZO:

A duração do presente contrato será até 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado por igual período de acordo com a anu-
ência das partes.

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 produzam os jurídicos e legais
efeitos.

Barreiras/BA, 20 de fevereiro de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
 CRISTINA DE ARAÚJO RAMOS REIS

CPF nº.944.103.055-49

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

Estão abertas,
no Palácio das Artes,
as inscrições para o
projeto de requalificação de trabalhadores
em teatro, o Retrate Interior. Trata-se de
uma proposta da Secretaria Estadual de
Cultura extensiva a seis regiões do Estado.
O programa visa capacitar atores e direto-
res que já desenvolvem atividades teatrais
em cidades do interior. Podem participar
também alunos que estão cursando o Ensi-
no Médio ou aqueles que já concluíram. Em
Barreiras o projeto conta com o apoio da
Prefeitura, por meio da Coordenadoria Mu-

Prefeitura de Barreiras oferece curso
de teatro a artistas locais

nicipal de Cultura.
“É uma proposta bastante interessante

porque visa aperfeiçoar aquelas pessoas que
já fazem teatro e, apesar de Barreiras sedi-
ar o curso, interessados de cidades circunvi-
zinhas também podem se inscrever”, revela
a coordenadora de cultura, Lélia Rocha.

As inscrições estão abertas desde o dia
22 e poderão ser realizadas até 05 de maio.
Apesar do feriado de amanhã, 1º, na sexta,
02, o Palácio das Artes funciona normal-
mente para receber os interessados. Os
candidatos deverão levar cópia de documen-
to de identidade e CPF além de compro-
vante de conclusão do Ensino Médio ou, no
caso de ainda estarem cursando, declara-

ção da escola que comprove a matrícula.
Aulas - Após o encerramento das ins-

crições,  serão formadas duas turmas com
20 alunos cada. As aulas estão programa-
das para acontecer na Escola Municipal de
Informática, de segunda a sexta-feira, com
opção para a tarde, das 14:00h às 17:30h, e
a noite das 18:00h às 21:30h. Aos sábados
as duas turmas terão aulas juntas, das 9h
às 13h. Até 08 de novembro quando o pro-
jeto termina, os participantes passarão por
12 oficinas de 20horas/aula cada, perfazen-
do um total de 24horas de curso.

Além de Barreiras, outras cinco cida-
des baianas foram contempladas com o
Projeto Retrate Interior: Cipó, Itaberaba,
Juazeiro, Guanambi e Valença.

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

A Dengue é uma doença transmitida
pela picada do mosquito Aedes aegypti,
cujos principais sintomas são: enjôo,
vômitos, dor nos olhos, dor no corpo,
cansaço e em alguns casos podem
aparecer manchas vermelhas na pele. Para
evitar a doença é necessário intensificar
as ações de prevenção e combate ao
mosquito.

Por esse motivo a Secretaria de Saúde
realiza uma campanha permanente de

Previna- se contra a Dengue
combate ao mosquito da Dengue. Os
agentes comunitários percorrem todos os
bairros da cidade, devidamente identificados
com fardamento e crachás.

Dessa forma é muito importante a
colaboração de toda a população, deixando
os agentes entrarem em suas casas a fim
de procurar possíveis focos do mosquito da
Dengue, distribuir folhetos explicativos e
passar instruções de como evitar a
proliferação do Aedes Aegypti.

·O mosquito da Dengue se prolifera em
qualquer lugar que possa acumular água
limpa (caixas d’ água, cisternas, latas,
pneus, cacos de vidro e vasos de plantas).

· A fêmea grávida do Aedes Aegypti é
atraída por recipientes escuros ou
sombreados onde deposita seus ovos;

·Não deixe juntar água parada dentro
de garrafas, potes e pneus velhos;

·Qualquer objeto que possa juntar água
pode ser um local para o mosquito colocar
seus ovos;

·Mantenha a caixa de água sempre
fechada;

 ·Troque a água dos vasos das plantas
por areia.

Receba bem os agentes de saúde e fique atento!

Os agentes de saúde trabalham, diariamen-
te no combate ao mosquito


