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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Os contribuintes que optarem pelo pa-
gamento do Imposto Predial Territorial Ur-
bano – IPTU,  em cota única, têm até o
dia 30 deste mês para quitarem o imposto
com desconto de 10%. Apesar de apare-
cer no carnê a data de 31 de março, o
prazo foi prorrogado para 30 de maio, em
função do atraso da entrega dos carnês
por parte da empresa contratada para a
criação e impressão.

Se a opção for quitar o IPTU em mais
de uma cota, o imposto poderá ser pago em
até seis parcelas, com vencimento sempre
no último dia útil de cada mês. Os carnês
estão sendo distribuídos desde o início de
abril e os pagamentos poderão ser efetua-
dos na tesouraria da Prefeitura ou nas agên-
cias do Banco do Brasil.

Além do desconto de 10% na cota úni-
ca, a Prefeitura oferece aos contribuin-
tes um outro incentivo para quitação do
IPTU. A cada R$ 100,00 apresentados
em notas fiscais de 2008 (somente do mu-
nicípio), o contribuinte terá um desconto
de R$ 2,00 no pagamento do IPTU (a nota
pode estar em nome de terceiros). O des-
conto máximo no pagamento IPTU, pode
chegar até 20%, com a apresentação das
notas fiscais.

IPTU pago até o final deste mês
tem 10% de desconto

Inadimplência - Em Barreiras, segun-
do informações do Departamento de Tri-
butos da prefeitura, 80% dos cidadãos não
pagam o IPTU. Desde 2005, diversas cam-

panhas foram desenvolvidas pela atual ad-
ministração como forma de incentivar o pa-
gamento do imposto. “É importante salien-
tar que o munícipe possui direitos e deve-
res. Nós oferecemos condições atraentes
para reduzir o índice de inadimplência e es-
timular o pagamento do IPTU”, diz o pre-
feito Saulo Pedrosa.

Ele explica que o dinheiro arrecadado
com o imposto fica no município e que é
revertido diretamente em obras e serviços
que beneficiam o cidadão. “Apesar do pou-
co que recolhemos, realizamos obras signi-
ficativas graças ao IPTU, como a Creche
da Santa Luzia e o Colégio Padre Vieira”,
finalizou.

Penalidades - O contribuinte que não
pagar o imposto devido terá o débito ins-
crito na Dívida Ativa do município. Se
não for paga, esta dívida poderá acar-
retar no confisco dos bens do proprie-
tário do imóvel. As empresas com dívi-
das de IPTU não podem participar de
licitações e concorrências públicas.Secretária de administração e finanças Erusa Vieira

Os proprietários de lotes, devem procurar o setor de tributos para gerar o boleto de paga-
mento
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GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 063/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  080/
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 situa-
da à Avenida Clériston Andrade, Nº. 729, Centro, neste
município, aqui representado por seu Prefeito Municipal,
Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEIDA

CONTRATADA: EMPREITEIRA IRMÃO CARVA-
LHO, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº
07.148.283/0001-62, com endereço à Rua Dr. Orlando de
Carvalho, nº 01, Qd. 73 1 andar, Morada da Lua, CEP
47.804-040 – Barreiras BA.

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato, a prestação de
serviços de recuperação e ou troca de grades, alambrados,
portões e colocação de fechaduras nas Escolas Munici-
pais Manoel R. Filho, Tatu Luis Freitas Lima – no Km 32 e
Abílio Farias – Barrocão, compreendendo mão-de-obra e
materiais necessários à execução dos serviços objeto deste
Contrato, conforme Proposta e Planilha Orçamentária e
demais especificações contidas no Processo de Dispensa
de Licitação nº 080/2008 que, independentemente 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: 02.08 – Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer

Atividade: 12.361.016.2.069 – Gestão das Atividades
do Ensino Fundamental

Atividade: 12.361.016.2.077 – Gestão das Ativ. do En-
sino Fundamental – FUNDEB 40%

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

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 5.752,00 (cinco
mil setecentos e cinqüenta e dois reais), que serão pagos
após atestado o recebimento dos serviços.

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir da
data de sua assinatura até a completa execução dos servi-
ços.

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras –
Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais pri-
vilegiado 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 produzam
os jurídicos e legais efeitos.

Barreiras(BA), 31 de março de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
EMPREITEIRA IRMÃO CARVALHO

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 FORNECIMENTO Nº
087/2008

REFERENTE À PROCESSO DE DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO Nº 079/2008

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: VAMOSIL SERVIÇOS LTDA-ME,
CNPJ nº 04.414.469/0001-28, situada à Rua Marechal
Deodoro, nº 1187, Centro - Barreiras(BA).

OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de ser-
viços de roçagem nas estradas da BA 135 das estradas vi-
cinais que dão acesso ao Povoado do Tatu, bem como, deste
Povoado, em Barreiras.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Órgão: 02.11.00 – Secretaria de Infra-Estrutura e Servi-
ços Públicos;

Atividade: 04.122.002.2.149 – Gestão das Atividades Sec.
Mun. de Infra-Estrutura e Serviços Públicos

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

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor do presente contrato é de R$ 7.875,00 (sete mil
oitocentos e setenta e cinco reais), que serão pagos con-
forme conclusão dos serviços objeto deste contrato.

DO FORNECIMENTO

Os serviços serão efetuados após a assinatura deste Con-
trato, mediante solicitação formal da Secretaria Munici-
pal de Infra-estrutura e Serviços Públicos e serão execu-

tados até sua total conclusão.

FORO

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

Barreiras, 25 de abril de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
VAMOSIL SERVIÇOS LTDA-ME

Contratado

Testemunhas:

1.________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE  PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS E OBRAS

Carta Convite nº 007/2008

Pelo presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Ser-
viços e Obras, ref. a Carta Convite nº 103/2007, que entre si
fazem de um lado na qualidade de CONTRATANTE, o MU-
NICÍPIO 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 a empresa EMPREITEIRA SENNA LTDA, CNPJ
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nº. 07.088.175/0001-41, situada à Rua Mangaba, nº 168. Cpnj.
Habitacional Buritis I, em Barreiras (BA), neste ato representada
pelo sócio o Sr. GIVALDO GONÇALVES DE SENA, brasi-
leiro, maior, empreiteiro, residente e domiciliado na Rua da Man-
gaba, nº 168  - Conj. Habit. Buritis I – Barreiras-BA, inscrito no
CPF sob nº 705.042.705-59 e portador de RG nº 6.387.709
SSP/BA e GILSON GONÇALVES DE SENA, brasileiro, mai-
or, pintor, residente e domiciliado na Rua da Mangaba, nº 168 –
Conj. Habit. Buritis I – Barreiras-BA, inscrito no CPF sob. nº
911.045.214-04 e portador do RG nº 08.567.503-28 SSP/BA,
doravante denominada CONTRATADA, com base na Carta
Convite nº 007/2008 e disposições da Lei Federal 8.666/93, de
21 de junho de 1993,  têm justo e contratado o que se segue e
que mutuamente aceitam, mediante as cláusulas e condições se-
guintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO
ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar a cláusula
terceira do referido contrato. A presente alteração encontra-se
de conformidade com artigo 57 e 65 da Lei 8.666/93.

2) CLÁUSULA SEGUNDA –  DO PREÇO E CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO

Considerando que o objeto da Carta Convite 007/2008, é a
prestação de Serviços de Engenharia para melhorias em diversas
ruas de Barreiras;

Considerando que o contrato foi firmado em janeiro de 2008;

Considerando que após o período chuvoso nos meses de fe-
vereiro e março, foram identificados outros problemas de infra-
estrutura nas ruas de Barreiras, portanto não previsto os custos
para a recuperação dos mesmos no referido processo licitatório;

Assim, para executar os serviços complementares, faz-se ne-
cessário aditar o contrato em mais R$ 37.151,06 (Trinta e sete
mil, cento e cinqüenta e hum reais e seis centavos), passando o
valor total do contrato para R$ 185.755,33 (Cento e oitenta e
cinco mil setecentos e cinqüenta e cinco reais e trinta e três centa-
vos).

3) CLÁUSULA TERCEIRA  –-DAS DEMAIS DISPOSI-
ÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e con-
dições do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justas e con-
tratadas, 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), 24 de abril de 2008.

______________________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

______________________________________________
EMPREITEIRA SENNA LTDA

Contratado

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

 2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

 CPF: 095.600.764-34

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECI-
MENTO DE COMBUSTÍVEIS - REFERENTE TOMA-
DA DE PREÇOS Nº 003/2007

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Forneci-
mento de Combustíveis – Tomada de Preços nº 003/2007,
que entre si fazem de um lado,  o MUNICÍPIO DE BAR-
REIRAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita jun-
to ao CNPJ/MF Nº 13.654.405/0001-95, tendo sua Prefei-
tura situada à Avenida Clériston Andrade, Nº 729, Centro,
neste município, aqui representado por seu Prefeito Munici-
pal, Dr. Saulo Pedrosa de Almeida, doravante denominado
CONTRATANTE, e a Empresa, GLOBAL DISTRIBUIDO-
RA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pessoa jurídica, CNPJ
nº 02.337.275/0003-02, Inscrição Estadual nº 59.328.094,
situada à Av. Jardim da Saudade, nº s/n, Vila Nova, na cidade
de Barreiras – BA, aqui representado pelo Sr. Robert Sam-
paio e Silva, brasileiro, casado, residente e domiciliado na
cidade de Barreiras-BA, portador do CPF nº 398.234.235-
04 e RG nº 050.329.1897 SSP/BA, conforme instrumento de
procuração que faz parte do processo, doravante denominada
CONTRATADA, com base na Tomada de Preços nº 003/2007
e disposições da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de
1993, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimen-
to de Óleo Diesel.

I – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OJBETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláu-
sula terceira do Contrato  de fornecimento de combustíveis –
Referente à Tomada de Preços 003/2007. A presente altera-
ção encontra-se de conformidade com artigo 57 e 65 da Lei
8.666/93.
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II – CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇOS E CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO

Considerando que o fornecedor está mantendo os mesmos
preços inicialmente acordados;

Considerando a necessidade do produto ser de natureza con-
tinuada;

Fica assim aumentada a quantidade de gasolina da Tomada
de Preço 003/2007 em 25% (Vinte e cinco por cento), ou seja,
em 12.500 (doze mil e quinhentos) litros de gasolina, e 55.000
(cinqüenta e cinco mil) litros de óleo diesel, e, conseqüentemente
o valor da Tomada de Preços em R$ 33.237,50 (trinta e três mil
duzentos e trinta e sete reais e cinqüenta centavos) e R$
101.475,00 (cento e hum mil quatrocentos e setenta e cinco re-
ais) respectivamente, perfazendo o valor total do contrato em R$
673.562,50 (seiscentos e setenta e três mil, quinhentos e sessen-
ta e dois reais e cinqüenta centavos).

III) CLAUSULA TERCEIRA –  DAS DEMAIS DISPO-
SIÇÕES

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), 01 de fevereiro de 2008.

________________________________
Município de Barreiras

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

________________________________
Global Distr. de Combustíveis Ltda

p/p Robert Sampaio e Silva
Contratada

Testemunhas:

_______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_______________________________
 Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

DECRETO Nº 019, de 01 de Abril de 2008.

“Regulamenta o acesso e disponibili-
zação das Contas Públicas do Executi-
vo Municipal referente ao Exercício de
2007 à comunidade”.

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atri-
buições que lhe conferem os Arts. 70 e 71 da Lei Orgâni-
ca do Município de Barreiras/BA,

DECRETA:

Art. 1º- As contas públicas municipais são de livre aces-
so a qualquer cidadão no período de segunda à sexta-feira,
durante o expediente de funcionamento da Prefeitura
Municipal ao público, em sala especialmente destinada para
este fim na sede da Prefeitura.

Parágrafo Único:  As Contas Públicas referentes ao
Exercício de 2007, já estão disponibilizadas para con-
sulta.

Art. 2º- O interessado, ao solicitar o acesso às contas
públicas, deverá se identificar através de qualquer docu-
mento válido de identificação, assinando o Livro especí-
fico de acesso, devendo constar número de identidade uti-
lizado, data e horário do acesso.

Art. 3º- O acesso é permitido a cada grupo de três pes-
soas, lhe sendo disponibilizadas cadeiras e mesas para as
pesquisas.

Art. 4º- O interessado poderá solicitar ao servidor pú-
blico atendente, cópias de documentos de seu interesse
no limite de até 50 (cinqüenta cópias) às expensas da mu-
nicipalidade.

Art. 5º- Este Decreto entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

REPUBLICAÇÃO
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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

FOTO WASHINGTON LUIZ

A Prefeitura de Barreiras fará durante
esse mês, uma série de atividades culturais
em comemoração ao aniversário de 117 anos
de emancipação política. Por esse motivo, a
Coordenadoria de Cultura elaborou uma pro-
gramação com oficinas de teatro, exposição
de artistas plásticos no Palácio das Artes,
palestras e competições esportivas.

“O prefeito Saulo Pedrosa sabe o quan-
to é importante valorizar os artistas locais.
Além disso, muitos estudantes do município
serão beneficiados com as oficinas de tea-
tro”, comentou a coordenadora de cultura
Lélia Rocha.

Na manhã de ontem, 12, os alunos da
escola Presidente Médici participaram de
uma oficina de pintura manual em azulejo,
ministrada pelo artista plástico Eduardo
Lima. “O nosso foco é incentivar desde
cedo, nas crianças, o gosto pela arte. A mai-
oria dessas crianças possuem um talento
natu e precisam, apenas, ser lapidadas”.

De acordo com a diretora da escola Pre-
sidente Médici, Aurélia de Oliveira, é de
grande importância esse tipo de ação reali-
zada pela Prefeitura. “Estão participando
dessa oficina alunos da 3ª e 4ª séries. Per-
cebemos o quanto essas crianças gostam
dessa atividade. Em nossa escola também

Alunos do município participam
de oficina de artes

procuramos sempre incentivar esse tipo de
atividade”.

“A nossa cidade ,apesar do grande cres-
cimento econômico, estava carente cultu-

OFICINAS DE TEATRO
Locais: Escolas Municipais: Octávio Mangabei-
ra, Padre Vieira, CAIC, Eurides Sant’Anna, Luiz
Viana Filho, Cleonice Lopes e Sagrado Coração
de Jesus
Dias: 28/04 a 21/05
PEÇA TEATRAL: O CAIS E O PORTO
Local:Centro Cultural de Barreiras
Dias: 10 a 15/05
Horário: às  21h
I COLETIVA DE ARTES PLÁSTICAS DE BAR-
REIRAS
Local: Palácio das Artes
Dias: 12 a 17/05
Horário: 8h às 12h  - 14h às 18h
Eventos: - Exposição dos artistas plásticos
- Oficinas de Artes
- Palestras
- Apresentação de filmes
- Apresentação musical
PEÇA TEATRAL (Monólogo ): DIÁRIO DE UM
LOUCO
Local: Centro Cultural de Barreiras
Dias: 16 a 18/05
Horário: 21h
I MOSTRA DE TEATRO DAS ESC. MUN.
Local:Centro Cultural de Barreiras
Dias: 19 a 21/05
Horário: das  14h às 18h
EXPOSIÇÃO DE GRUTAS DO MUSEU GEO-
LÓGICO DA BAHIA
Local: Palácio das Artes
Dias: 19 a 23/05
Horário: 8h às 12h  _ 14h às 21h
OFICINA: CONTADORES DE HISTÓRIA
(Ruth Guimarães)
Local:Centro Cultural de Barreiras
Dias: 22/05
Horário: das 19h às  21h
PEÇA TEATRAL: AVACALHANDO O VOCAL
(Brasília )
Local:Centro Cultural de Barreiras
Dias: 23 a 25/05
Horário:  21h

ralmente, por isso, desde o início da nossa
gestão, estamos tomando medidas para in-
centivar o teatro e o resgate das tradições
culturais”, disse o prefeito Saulo Pedrosa.

PROGRAMAÇÃO ANIVERSÁRIO DE BARREIRAS - 117 ANOS

CORRIDA DE MONTAIN BIKE
Local: Av. Clériston Andrade/ Benedita Silveira
Dias: 25/05
Horário:8h
IV COPA BARREIRAS DE KARATÊ
Local: Ginásio de Esportes
Dia: 25/05
Horário: 8h às 19h
I COPA SUPERAÇÃO DE JIU-JITSU
Loca: Ginásio de Esportes
Dia: 25/05
Horário: 8h às 19h
MUSEU ITINERANTE
Local: Palácio das Artes
Dias: 26 a 30/05
Horário: 8h às 12h  - 14:h às 18h
Eventos: - Exposições
- Palestras
- Apresentação de filmes
- Apresentação musical
PEÇA TEATRAL INFANTIL: O MENINO E O
BAÚ (Goiânia )
Local:Centro Cultural de Barreiras
Dias: 27 e 28/05
PEÇA TEATRAL: O ESTUDANTE (Goiânia )
Local:Centro Cultural de Barreiras
Dias: 29/05
Turnos: Matutino e Vespertino
PEÇA TEATRAL: TEMPESTADE EM COPO
D’ÁGUA (Clerbet Luiz )
Local:Centro Cultural de Barreiras
Dias: 30 e 31/05 e 1º /06
Horário: 21h
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 26/05
Alvorada – 5:00h
Hasteamento das Bandeiras (Pref. Mun.l ) – 7:30h
Lançamento do Selo e Carimbo da Prefeitura de
Barreiras – Correios e Telégrafos – 10h
Missa Solene (Matriz São João Batista ) – 19:30h
Show com a Banda Cheiro de Amor e Bandas
Locais (Praça Landulfo Alves ) – 20:00h
Exposição do Museu Itinerante – Palácio das
Artes

A aula prática foi uma motivação diferente para os alunos


