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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

A mesma tendência constatada nas 16
capitais pesquisadas pelo Departamento In-
tersindical de Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese)  no Brasil foi identifi-
cada em Barreiras. Em abril, a cesta básica
ficou mais cara, de acordo com dados da
Controladoria do Município, responsável pelo
levantamento de preços na cidade. O au-
mento foi de 0,94% em relação a março. O
consumidor pagou R$ 185,06 pelos 12 pro-
dutos que compõem a cesta, contra R$
183,34 pagos no mês anterior.

Segundo o Dieese, assim como nos últi-
mos meses, a pressão dos preços de produtos

Abril registra o segundo aumento
da cesta básica do ano

alimentícios justificou a alta no período, com
destaque para tomate, pão, óleo de soja e car-
ne. As elevações têm sido provocadas por
fatores climáticos, pressões do mercado in-
ternacional e pela alta dos insumos como adu-
bos e fertilizantes derivados do petróleo.

Em Barreiras, dos 12 itens da cesta bá-
sica, sete ficaram mais caros O arroz foi o
líder da elevação com um aumento de
20,11% no preço. A manteiga ficou em se-
gundo lugar com um acréscimo de 7,97%.
Em seguida, vieram o leite, 3,96%, pão fran-
cês, 2,24%, o tomate com 1,97%, o açúcar
cristal, 0,95% e finalmente a carne bovina
com um reajuste de 0,42%.

Além dos sete produtos que ficaram mais

FOTOS WASHINGTON LUIZ

caros, os outros cinco também sofreram os-
cilações. O feijão teve uma queda de 12,95%
no preço, seguido pela farinha de mandioca
que ficou 3,19% mais barata, a banana pra-
ta com 1,16% de redução, o óleo de cozi-
nha, 0,79% e, por último, o café moído que
teve o preço reduzido em 0,67%.

De acordo com a Controladoria Geral
do Município, seguindo uma tendência dos
três primeiros meses deste ano, o maior dis-
pêndio relativo da cesta básica ficou, mais
uma vez, com a carne bovina, que consu-
miu 23,39% do total dos gastos. A menor
participação relativa, nos gastos foi com o
açúcar cristal, que representou apenas
1,72% do total.

Em abril, a cesta básica ficou mais cara. O
aumento foi de 0,94% em relação a março

O arroz foi o
grande evilão do

aumento da cesta
básica
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Barreiras - Bahia
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GABINETE DO PREFEITO

CONVÊNIO Nº 003/2008

CONVÊNIO QUE CELEBRAM O  MUNI-
CÍPIO DE BARREIRAS-BA E O INSTI-
TUTO AVANÇADO DE ENSINO SUPE-
RIOR DE BARREIRAS – IAESB, MAN-
TENEDOR DA FASB, NA FORMA E
PELO PRAZO QUE ESPECIFICA, POR
FORÇA E EM OBSERVÂNCIA AO ARTI-
GO 116 § 1º DA LEI 8666/93 C/C A LEI
MUNICIPAL 659/2005.

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, Pessoa Jurídica de Di-
reito Público, com sede na Av. Clériston Andrade, 729, centro –
Barreiras-Ba, inscrita no CNPJ nº 13.654.405/0001-95, ora de-
signado PRIMEIRO CONVENENTE, neste ato representa-
do pelo seu Prefeito Municipal Dr. Saulo Pedrosa de Almeida
e do outo lado, o  INSTITUTO AVANÇADO DE ENSINO
SUPERIOR DE BARREIRAS – IAESB,  instituição de di-
reito privado com sede à Rodovia BR 135, Km 01, nº 2341,
Barreiras-Ba, inscrita no CNPJ nº 42.752.675/0001-37, ora
designado SEGUNDO CONVENENTE, neste ato represen-
tado pelo seu Diretor Administrativo, Tadeu Sérgio Bérgamo,
CPF nº 151.471.000-59, CI nº 1005892268 SSP/SC, como
entidade mantenedora da FACULDADE SÃO FRANCISCO
DE BARREIRAS-FASB, neste ato representada pelo seu Dire-
tor Acadêmico Roberto Marden Lucena, CPF nº 022.924.604-
40,  resolvem celebrar o presente Convênio, como efetivamente
o fazem, de acordo com as condições estabelecidas a seguir:

REPUBLICAÇÕES

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este Convênio tem por objetivo viabilizar e regularizar o siste-
ma de Estágio Curricular ou Extracurricular de alunos dos cursos
de ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, EDUCAÇÃO FÍSICA
E PSICOLOGIA, bem como, estabelecer normas de coopera-
ção técnica no uso do Ginásio de Esportes e Pista de Atletismo
do Estádio Municipal Geraldão e Complexo Esportivo para as
aulas de educação física da FACULDADE SÃO FRANCISCO
DE BARREIRAS-FASB, mantida pelo IAESB, junto ao MU-
NICÍPIO DE BARREIRAS promovendo dessa forma, o esta-
belecimento e a manutenção de um trabalho de cooperação recí-
proca entre as partes CONVENENTES.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REGULARIDADE

O Estágio Curricular será desenvolvido em consonância com
o disposto na Lei 6.494/77, regulamentada pelo Decreto nº
87497/82 e terá duração mínima de 01 (um) semestre letivo, em
obediência ao disposto no artigo 4º, letra b, do Decreto 87.497/
82; podendo ser prorrogado, se necessários, mediante justificati-
va do SEGUNDO CONVENENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ESTÁGIO

A carga horária semanal do estágio curricular ficará estabele-
cida pelo SEGUNDO CONVENENTE e o extracurricular pelo
PRIMEIRO CONVENENTE que poderá ser de até 30 horas
semanais, conforme interesse das partes.

Ficará a cargo da Direção Acadêmica do SEGUNDO CON-
VENENTE, em casos de estagiários do curso de Enfermagem,
Fisioterapia e Psicologia, designar um supervisor e monitor do
respectivo estágio, que deverá ser profissional da área.

O planejamento, a supervisão e a avaliação das atividades de
estágio deverão ser levados a efeito sob responsabilidade da INS-
TITUIÇÃO DE ENSINO, SEGUNDO CONVENENTE, com
co-participação do enfermeiro, fisioterapeuta ou psicólogo da uni-
dade.

O estagiário não terá qualquer vínculo empregatício com o
PRIMEIRO CONVENENTE, conforme determina o Art. 4º da
Lei nº 6.494/77.

Ficará sob responsabilidade do SEGUNDO CONVENEN-
TE, o envio da relação dos acadêmicos que farão parte do está-
gio curricular e supervisionado, através do termo de compromis-
so próprio.

Ao estagiário não será cobrada nenhuma taxa adicional refe-
rente às providências administrativas para realização do estágio
curricular, conforme determina o Art. 10º do Decreto nº 87497/
82.

O PRIMEIRO CONVENENTE compromete-se a autorizar
a freqüência dos estagiários junto à sua rede de atendimento de
saúde, juntamente com o professor/monitor responsável pelo es-
tagiário.

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO

A FUNDAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PESQUISA
ECONÔMICO-SOCIAL, RESPONSÁVEL PELO
PROCESSO DE CONCURSO PÚBLICO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONVOCA
OS CANDIDATOS APROVADOS NA PRIMEIRA ETAPA
DA PROVA DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
PARA REALIZAREM A PROVA PRÁTICA NO DIA 18 DE
MAIO DE 2008 ÀS 9 HORAS, NO PARQUE DE
EXPOSIÇÕES ENGENHEIRO GERALDO ROCHA.

Barreiras 8 de Maio de 2008

EDINALDO CÉSAR SANTOS
Dir. Pres. da FAPES
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CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E OBRIGA-
ÇÕES

O PRIMEIRO CONVENENTE compromete-se também a:
a) Disponibilizar o uso do Ginásio de Esportes, Pista de Atle-

tismo do Estádio Municipal Geraldão e das instalações do Com-
plexo Esportivo do Município para que sejam ministradas aulas
dos cursos aqui envolvidos, nos horários combinados com os ad-
ministradores dos referidos setores;

b) Reservar uma sala dentro do Ginásio de Esportes para ma-
teriais exclusivos da FASB;

c) Dar publicidade ao cronograma de uso das áreas pelos alu-
nos dos cursos após aprovação pelas partes;

Parágrafo Único: Em contrapartida, pelo uso dos espaços
objeto do presente convênio, o SEGUNDO CONVENENTE
disponibilizará ao PRIMEIRO CONVENENTE 06 (seis) “bol-
sas educação” no valor de 50% (cinqüenta por cento) da mensa-
lidade do curso de Educação Física durante a vigência do pre-
sente convênio, as quais poderão ser transformadas em 03 (três)
bolsas integrais do referido curso, com vigência de fevereiro de
2008 a dezembro de 2008, cabendo ao PRIMEIRO CONVE-
NENTE escolher, dentre os alunos matriculados no curso de
Educação Física, os que farão uso das referidas bolsas.

CLÁUSULA QUINTA – DAS FUNÇÕES DOS ESTAGIÁ-
RIOS

O PRIMEIRO CONVENENTE compromete-se a alocar os
estagiários em funções compatíveis com a sua linha de formação,
possibilitando-os passar por diversos setores das áreas nas quais
pretendem estagiar, além de facilitar o processo de integração de
conhecimento com todos os setores dos PRIMEIRO CONVE-
NENTE.

CLÁUSULA SEXTA – DO SEGURO DE ACIDENTES

O SEGUNDO CONVENENTE fará, obrigatoriamente, para
os estagiários, seguro de acidentes pessoais, que tenha cobertura
para acidentes sofridos em razão do desempenho das atividades
decorrentes do estágio em questão.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ÔNUS

Não haverá ônus de qualquer espécie para o PRIMEIRO
CONVENENTE.

CLÁUSULA OITAVA – PROGRAMA, FREQÜÊNCIA E
AVALIAÇÃO

O SEGUNDO CONVENENTE compromete-se a encami-
nhar para O PRIMEIRO CONVENENTE o PROGRAMA DE
ESTÁGIO a ser desenvolvido, bem como, enviar à Secretaria de
Educação relação de freqüência dos alunos beneficiados com as
bolsas, até o décimo dia útil do mês.

O PRIMEIRO CONVENENTE compromete-se a encami-
nhar para o SEGUNDO CONVENENTE, ao final do estágio, a
avaliação de desempenho do estagiário em formulário específico
elaborado pelo SEGUNDO CONVENENTE.

CLÁUSULA NONA – DO TERMO DE COMPROMISSO

O SEGUNDO CONVENENTE providenciará TERMO DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO, onde assinarão as duas par-
tes, Instituição de Ensino e Estagiário(a), devendo este último obri-
gar-se a cumprir as condições estabelecidas para a sua realiza-
ção, inclusive as normas de trabalho determinadas para os servi-
dores do PRIMEIRO CONVENENTE, especialmente aquelas
que se refiram ao sigilo das informações a que eventualmente te-
nham acesso em decorrência da prática do estágio.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA

O presente convênio entrará em vigor na data de sua assinatu-
ra e terá vigência até 31/12/2008, podendo, porém a qualquer
tempo, ser denunciado por qualquer das partes, mediante comu-
nicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RENOVAÇÃO
DO CONVÊNIO

O presente convênio poderá ser renovado por igual período
se for de interesse das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de
Barreiras - BA, como único e competente para dirimir eventuais
dúvidas ou lides decorrentes deste Contrato e eventuais aditivos.

E por estarem certos e ajustados firmam os partícipes o pre-
sente Convênio, na presença de testemunhas, ficando revogados
todos os Convênios anteriores, ou quaisquer resoluções que ver-
sem sobre a matéria.

Barreiras/BA, 31 de janeiro de 2008.

_________________________________________
MUNICIPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa - Prefeito

________________________________________________
INSTITUTO AVANÇADO DE ENSSUP DE BARREI-

RAS – IAESB
Tadeu Sergio Bergamo – Diretor Presidente

  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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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 059/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
066/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BAR-
REIRAS, 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 representado
por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA
DE ALMEIDA

CONTRATADA: ALTINO ANTONIO DE SOU-
ZA, brasileiro, casado, CPF nº 088.988.125-15, com
endereço à Rua Jutahy Junior, nº 07, Bairro Vila Dulce
– Barreiras BA.

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato, a prestação
de serviços de montagem de móveis, instalação de equi-
pamentos, conserto de portas nas creches do Municí-
pio, tudo conforme Proposta e Planilha Orçamentária
e demais especificações contidas no Processo de Dis-
pensa de Licitação nº 066/2008 que, independente-
mente de transcrição, integram o presente Contrato.

§ º Único - Nos serviços contratados estão inclu-
sos todos os custos com mão-de-obra, materiais, má-
quinas e equipamentos necessários à execução dos
serviços.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Órgão: 02.08 – Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer

Atividade: 12.365.016.2.068 – Gestão das Ativi-
dades do Ensino Infantil

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

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Ter-
ceiros – Pessoa Física

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 4.600,00 (qua-
tro mil e seiscentos reais), que serão pagos após ates-
tado o recebimento dos serviços.

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir
da data de sua assinatura até a completa execução dos
serviços e cumprimento das cláusulas contratuais.

FORO:

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

E, por estarem assim justos e contratados, fir-
mam o presente contrato em 03 (três) vias de igual
teor e forma, na presença de 02 (duas) testemu-
nhas, para que produzam os jurídicos e legais efei-
tos.

Barreiras(BA), 19 de março de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
ALTINO ANTÔNIO DE SOUZA

Contratado

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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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº 044/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº  056/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BAR-
REIRAS, pessoa jurídica de direito público, inscri-
ta junto ao CNPJ/MF Nº. 13.654.405/0001-95, ten-
do sua Prefeitura situada à Avenida Clériston Andra-
de, Nº. 729, Centro, neste município, aqui represen-
tado por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PE-
DROSA DE ALMEIDA

CONTRATADA: RONALDO CARDOSO
VIEIRA, CPF nº 919.960.825-15, situado à Rua Flo-
riano Peixoto, nº 722, Centro – Barreiras (BA)

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato, a presta-
ção de serviços de capina nas Escolas do Município
de Barreiras, compreendendo materiais e mão-de-
obra necessárias à realização dos referidos serviços
objeto deste contrato, conforme Proposta e Planilha
Orçamentária e demais especificações contidas no
Processo de Dispensa de Licitação nº 056/2008 que,
independentemente de transcrição integram o presen-
te Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas para o pagamento deste contrato corre-

rão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a
seguir especificada:

Órgão: 02.08 – Secretaria Municipal de Educa-
ção, Cultura, Esporte e Lazer

Atividade: 12.361.016.2.077 – Gestão das Ativi-
dades do Ensino Fundamental – FUNDEB 40%

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Física

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 3.800,00

(três mil e oitocentos reais), que serão pagos con-
forme conclusão dos serviços objeto deste con-
trato.

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a par-
tir da data de sua assinatura até a completa entrega
e execução dos serviços, sendo que a CONTRAT-
TADA terá o prazo de 30 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 seja, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente Contrato.

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), 03 de março de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR

CNPJ: 16.398.794/0001-23

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
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A Prefeitura, em parceria com a equi-
pe Feras do Futsal promove, no Ginásio
de Esportes, a IV Taça Cidade de Bar-
reiras de Futsal. O evento faz parte das
comemorações dos 117 anos de emanci-
pação política da cidade.

De acordo com a organização do even-
to, a competição começou no dia 1º e irá
até 26 de maio, oito equipes participarão do
campeonato, sendo seis de Barreiras, uma
de Luiz Eduardo Magalhães e uma de Ria-
chão das Neves.

“Temos a noção do quanto é impor-
tante incentivar o esporte amador. Bus-
camos sempre contribuir para a revela-
ção de novos talentos e, com isso, elevar
o nível do esporte em Barreiras”, disse o
prefeito Saulo Pedrosa.

De acordo com a secretária de educa-
ção Maria Anália Miranda, investir no es-
porte amador é de extrema importância
para o desenvolvimento da cidadania.

“Percebemos que o esporte amador fi-
cou, durante muitos anos, esquecido pelas
gestões passadas, mas, desde o início des-

Competição comemora 117 anos de Barreiras

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

se governo, um dos principais objetivos foi
a revitalização dos clubes e o incentivo aos
atletas amadores. Promover o esporte é
fomentar o desenvolvimento da nossa ci-
dadania”.

O organizador da competição Relson de
Oliveira, ressalta a importância do compa-
recimento da população durante os jogos, a

fim de incentivar os times que participarão
da IV Taça Barreiras de Futsal.

“Agradecemos o apoio dado pelo pre-
feito Saulo Pedrosa e da coordenadoria de
esportes. Esperamos que a população com-
pareça em grande número durante os jo-
gos, para incentivar, ainda mais, os nossos
atletas”.


