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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIZ
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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
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Este ano a Prefeitura, com o objetivo de
promover o resgate do São João na cidade,
realizará no período de 19 a 22 deste mês,
um concurso de quadrilha com premiação
do 1º ao 4º lugar.

“A Prefeitura disponibilizará R$
20.000,00 em premiações. O nosso objetivo
é de proporcionar a valorização dessa festa
tradicional da cidade”, disse a coordenado-
ra de cultura Lélia Rocha.

De acordo com a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico e Agronegócios, com
a realização do São João no Parque de Ex-
posições, os comerciantes terão um maior
incremento nas vendas.

“O sucesso da feira é tão grande que já
comercializamos todas as barracas, resta-
ram somente 10 estandes no mini-shopping
para venda. Com a promoção da festa de
São João, os comerciantes terão uma feira
ainda mais fortalecida a partir do dia 19,  para
realizar excelentes negócios”, comentou

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA, em parceria
com a Secretaria Municipal de Educação, fechou quarta, 29, a primeira parte do 3º
módulo do Curso de Capacitação para Educadores Ambientais - O Eco-Educação,
ministrado pelo biólogo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo – SEMA-
TUR, Valmir Dâmaso Júnior.

“A partir deste curso, cria-se, em Barreiras, uma nova fase na Educação Ambien-
tal”, afirmou o biólogo. O projeto teve inicio no dia 08 de abril e tem como objetivo a
capacitação de 40 professores das redes municipal e estadual de ensino, para a multipli-
cação dos conhecimentos sobre Educação Ambiental, nas suas comunidades estudan-
tis. O curso tem uma carga horária de 120 h. divididas em quatro módulos de 30h.

O encerramento está previsto para 19 de junho, com a aplicação do 4º módulo, com
abordagens sobre a Educação Ambiental no ensino formal e uso das tecnologias, sob a
responsabilidade do Núcleo de Tecnologia do Estado –NTE.

26ª Expoagroindustrial de Barreiras
São João irá aumentar as vendas durante a exposição

Adir Santana, que faz parte da organização
do evento.

Ainda conforme a Secretaria de Agro-
negócios, é esperada uma média de 35.000
visitantes por dia; No ano passado, mais de
um milhão de reais foram movimentados
nos leilões, baias e argolas. As revendedo-
ras de grandes máquinas e caminhões re-
gistraram R$ 22 milhões em volume de ven-
das. Já o setor de carros e motos, as ven-
das ficaram em torno de dois milhões de
reais.

“A nossa proposta é de fazer uma festa
em homenagem ao padroeiro da nossa ci-
dade. Por esse motivo, decidimos antecipar
a exposição, cuja entrada continuará sendo

Professores da rede pública participam do curso
de formação em Educação Ambiental

gratuita”, disse o prefeito Saulo Pedrosa.
Para obter maiores informações sobre a

comercialização dos últimos estandes, as
pessoas interessadas devem ligar para o
telefone: 3613-9762.

Os estandes já estão em fase final de cons-
trução

Para obter maiores
informações sobre a
comercialização dos
últimos estandes, as
pessoas
interessadas devem
ligar para o telefone
3613-9762
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EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL COM ARRENDAMENTO DE EQUIPA-
MENTOS E MÓVEIS Nº 0549/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
0549/2008

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS  através do
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREI-
RAS, pessoa jurídica de direito público, inscrito sob
o CNPJ nº 08.595.187/0001-25, situado na Travessa
Caribe, nº 26, Bairro Vila Dulce, Barreiras – BA, aqui
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. SAULO
PEDROSA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, mé-
dico, residente e domiciliado na Rua Ipanema, nº 26,
Vila Dulce, neste Município, e pela Secretária Muni-
cipal de Saúde, a Srª EDDA SILENE DE CARVA-
LHO LUSTOSA MATOS, brasileira, viúva, enge-
nheira agrônoma, residente e domiciliada na Rua Ba-
rão de Cotegipe, nº 1621, Bairro Vila Regina, porta-
dora do RG nº 691866 SSP/PI e CPF nº 350.579.713-
87, doravante denominado LOCATÁRIO, e do ou-
tro lado, a Sociedade Empresarial, KHICHFY E
ALEX S/C LTDA, CNPJ/MF Nº 42.752.766/0001-
72, I.E. nº 43.568.707, situada na Rua Aníbal Barbo-

sa, nº 398, Barreiras-Ba, neste ato representado, por
seus sócios NELSON ORLANDO DA SILVA ALEX,
brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF sob Nº
354.193.427-15, portador do RG Nº 04414311-3
SSP/RJ, residente e domiciliado na Rua Capitão Ma-
noel Miranda, nº 850, Bairro Parque Santa Lúcia,
Barreiras-Ba, e ROSANI KHICHFY ALEX, brasilei-
ra, casada, empresária, inscrita no CPF sob Nº
112.916.307-59, portadora do RG Nº 791.413 SSP/
RJ, residente e domiciliada na Rua Capitão Manoel
Miranda, nº 850, Bairro Parque Santa Lúcia, Barrei-
ras-Ba, aqui denominada LOCADORA, com base
na Dispensa de Licitação Nº 0549/2008 e disposi-
ções da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993
e suas alterações, tem justo e contratado o presente
contrato, mediante as cláusulas e condições seguin-
tes:

OBJETO:

O LOCATÁRIO explorará um imóvel de 670 m2
construídos, situado na Rua Aníbal Alves Barbosa, nº
398, Barreiras-Ba, com 02 pavimentos e todos seus
equipamentos, móveis e utensílios conforme especifi-
cações contidas no Anexo I deste instrumento.

§1º Os bens móveis entregues na data da assinatura
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TERMO DE PARCERIA

TERMO DE PARCERIA, que entre si celebram o MUNI-
CÍPIO DE BARREIRAS/BA e a FUNDAÇÃO BA.

Pelo presente Termo de Parceria, de um lado o  MU-
NICÍPIO DE BARREIRAS/BA,  por meio de sua Pre-
feitura Municipal, inscrita no CNPJ sob nº 13.654.405/
0001-95, com sede na Av, Clériston Andrade, nº 729, cen-
tro – Barreiras-Ba, neste ato representado por seu Prefei-
to Municipal, Dr. Saulo Pedrosa de Almeida, doravante
denominado MUNICÍPIO, e, de outro lado, a FUNDA-
ÇÃO DE APOIO APESQUISA  E DESENVOLVIMEN-

deste contrato, pela LOCADORA ao LOCATÁRIO,
os quais aceitam expressamente, possuem as caracte-
rísticas contidas no auto de vistoria anexo, elaborado
por servidores competentes, designados para essa vis-
toria.
PRAZO:

O presente contrato terá como termo inicial o dia
01/05/2008 e, termo final, o dia 31/04/2013, permitin-
do a renovação.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato cor-
rerão por conta dos recursos da seguinte Dotação
Orçamentária:

ÓRGÃO: 02.12.00 – FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE

ATIV/PROJ: 10.302.037.2.160 – GESTÃO DAS
ATIVID. DE MÉDIA COMPLEXIDADE

ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERVS
DE TERCEIROS – P. JURÍDICA

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 20.000,00
(Vinte Mil Reais) por mês, que deverá ser pago
até o 5º dia subseqüente ao mês vencido, direta-
mente à LOCADORA.

§ 1º No momento do pagamento será retido o valor
dos tributos devidos na forma da lei.

§ 2º O valor da locação poderá ser reajustado anual-
mente, tendo como base, os índices previstos e acumu-
lados no período anual do (IGPM e IGP e IPC etc). Em
caso de falta deste índice, o reajustamento do aluguel
terá por base a média da variação dos índices inflacio-
nários do ano corrente ao da execução da locação, até o
primeiro dia anterior ao pagamento de todos os valores
devidos.

FORO:

As partes elegem o foro da Comarca de Barreiras/
BA, renunciando expressamente a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dú-
vidas oriundas deste contrato.

E, por estarem juntos e acordes, assinam o presen-
te, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença

de 02 (duas) testemunhas para que surta seus legais e
jurídicos efeitos.

Barreiras – Ba, 30 de Abril de 2008

_____________________________
SAULO PEDROSA DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

____________________________________
EDDA SILENE DE CARVALHO L. MATOS

Secretária Municipal de Saúde

__________________________________
KHICHFY E ALEX S/C LTDA

Nelson Orlando da Silva Alex
Sócio-Proprietário

_________________________________
KHICHFY E ALEX S/C LTDA

Rosani Khichfy Alex
Sócia-Proprietária

Testemunhas:

1._______________________________
Nome

2.________________________________
     Nome
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TO DO OESTE BAIANO , estabelecida à Av. Ahylon Ma-
cedo nº 11, Bairro Morada Nobre, Barreiras - BA, CEP
47.806-180, inscrito no CNPJ nº. 01.866.071/0001-34,
neste ato representado pelo seu sócio diretor Sr. Mário
Josino Meirelles,   doravante denominado FUNDAÇÃO
BA, resolvem celebrar o presente  TERMO DE PARCE-
RIA, mediante as disposições expressas nas cláusulas se-
guintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Parceria tem como objeto o apoio
financeiro à FUNDAÇÃO BA, com a finalidade de reali-
zação dos “Dias de Campo de Algodão”, que , tem por
finalidade a realização de trabalhos de melhoramento ge-
nético de plantas, fertilidade de solos, controle fitossani-
tário dentre outros, contribuindo assim para o desenvolvi-
mento sustentável da região Oeste da Bahia.

§ 1º - Os eventos serão realizados nos dias 20 e 21 de
junho, na fazenda Acalanto, Distrito de Roda Velha, Mu-
nicípio de São Desidério, de propriedade do Sr. Walter
Yukio Horita e, em contrapartida a logomarca do municí-
pio será inserida em todos os materiais promocionais (con-
vites, folders, cartazes, outdoor, etc.), espaço para colo-
cação de banner, menção do município no evento, citação
nos veículos de comunicação onde o evento for divulga-
do.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

DO MUNICÍPIO

Como apoio financeiro, aqui ajustado, o MUNICÍPIO
se compromete a repassar à FUNDAÇÃO BA, a impor-
tância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser
aplicado único e exclusivamente no objeto do termo de
parceria, em nome da FUNDAÇÃO BA c/c 28768-7 –
agência 0231-3 no Banco do Brasil S/A.  até o dia 15 de
maio de 2008.

DA FUNDAÇÃO BA

Obriga-se ainda a somente aplicar os recursos proveni-
entes do presente termo exclusivamente no objeto e na fi-
nalidade a que se destinam, previstos na cláusula primeira.

Obriga-se a fazer constar o apoio do MUNICÍPIO em
todo material promocional, espaço para colocação de ban-
ner, menção do município no evento, citação nos veículos
de comunicação onde o evento for divulgado.

Obriga-se ainda a não utilizar indevidamente a marca da
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS.

CLAUSULA SEXTA  - DA ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas decorrentes deste convênio correrão por
conta da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 02.09.00 – Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Agronegócio

ATIVIDADE: 04.122.002.2.107–Gestão das Ativ. da
Sec. de Desenv. Econômico e Agronegócio

UNIDADE: 3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídica

CLÁUSULA  SEXTA – DA REGULARIDADE FISCAL

A FUNDAÇÃO BA apresenta, neste ato, todos os do-
cumentos legais  comprobatórios das obrigações jurídico
legais que lhe foram exigidas, os quais passam a integrar,
em anexo, o presente Termo.

CLÁUSULA SÉTIMA –  DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Barreiras-BA, para
dirimir quaisquer controvérsias relativas ao presente TER-
MO DE PARCERIA, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E para constar, é lavrado o presente termo em 3 (três)
vias de igual teor e forma, que vai subscrito pelas par-
tes e testemunhas para que surta os seus legais e jurídi-
cos efeitos.

Barreiras-BA, 09 de maio de 2008.

_____________________________________
Município de Barreiras

Saulo Pedrosa
Prefeito

____________________________________________________________
Fundação de Apoio a Pesquisa e Desenvolvimento do

Oeste Baiano – FUNDAÇÃO BA
Mário Josino Meireles

Diretor Executivo
Testemunhas:

______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34


