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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

Hoje é o sexto dia de feira no Parque
Engenheiro Geraldo Rocha. Até o momen-
to a média de público é de 30 mil pessoas
por dia. O público é muito variado: tem
aqueles que vão apenas para passear e se
divertir, tem um público específico que pro-
cura fechar bons negócios.

No estande da Prefeitura de Barrei-

Hoje é dia de rodeio na 26ª Expo Agroindustrial

ras, o prefeito Saulo Pedrosa tem rece-
bido autoridades e populares. Instalado
numa das principais entradas do parque,
ele tem servido de ponto de encontro
para funcionários, lideranças políticas e
barreirenses que entram para cumpri-
mentar o prefeito.

Na área da agricultura familiar, um dos

espaços mais bem freqüentados da feira,
é possível fazer degustação de tapiocas e
bebidas típicas do Oeste baiano.

Nas revendas de automóveis, o nú-
mero de visitas também é grande, supe-
rando a expectativa dos expositores.
Carros importados e nacionais dividem
espaço e a atenção dos consumidores.
Muitos deles vão ao parque na intenção
de passear e acabam não resistindo às
ofertas das concessionárias.

No parque de diversões a movimen-
tação é intensa. O ITA Parque, por ser
de grande porte, só é montado em cida-
des onde a presença de público ultra-
passe 40 mil pessoas. Pelo segundo ano,
o parque é instalado em Barreiras e tem
agradado o público em geral, principal-
mente as crianças.

Ontem, centenas de pessoas se con-
centraram em frente ao Caminhão da
Sorte da Caixa Econômica Federal para
o sorteio da Mega Sena acumulada em
mais de 16 milhões de reais. Até o pró-
ximo sábado, todos os sorteios serão re-
alizados no parque e transmitidos on line
para todo o Brasil.

Depois do sucesso de público com o
concurso de quadrilhas, a arena vai ser
ocupada, hoje, por 26 peões para o Ro-
deio de montaria em touro. Todos são pro-
fissionais de nível nacional e internacional
que participam dos rodeios de Barretos e
Jaguariúna. Neste grupo, cinco são de Bar-
reiras. Ano passado, um peão barreirense
ficou em segundo lugar e a expectativa é
de termos um campeão este ano.

Dezenas de pessoas passam pelo estande
da Prefeitura todas as noites

O prefeito Saulo Pedrosa recebeu o Deputado Federal Juthay Magalhães na primeira noite da
26ª Expo Agroindustrial

FOTOS WASHINGTON LUIS

Milhares de crianças se divertem todas as noites no parque de diversões
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 136, de 16 de junho de 2008.

Designa Subcomandante da Guarda, para
responder interinamente pelo Comando da
Guarda Municipal, durante o período de
férias do titular.

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe con-
fere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da
forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/c o Art.
47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei 675/2005 e o
Art. 39 da Lei 617/2003, resolve:

Art. 1º- Designar, Subcomandante da Guarda – Sr. Fran-
cisco de Assis Dantas, matrícula 1221, para responder interi-
namente pelo Comando da Guarda, durante o período de férias
do Comandante titular, com efeito para o período de 01/06/2008
à 30/06/2008.

Art. 2º- A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitu-
ra e na Câmara Municipal.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 139, de 20 de junho de 2008.

Exonera, a pedido, Recepcionista

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 e conforme a Lei 675/
2005, resolve:

Art.1º Exonerar, a pedido, do Cargo em Comissão NH6, de
Recepcionista, a Srtª. Leonisse Abel, lotada no Gabinete do Pre-
feito.

Art.2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

EXTRATO DO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA Nº 042/2008

TOMADA DE PREÇOS Nº  001/2008

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: CONSTRULINE PROJETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA, com sede no loteamento Morada
Nobre, s/nº, neste município de Barreiras/BA, inscrito no CNPJ/
MF 00.793.450/0001-89, neste ato representado pelo Sr. José
Carlos Costa Gialaim,  brasileiro, maior, empresário, residente
e domiciliado no loteamento Morada Nobre, Qd. 03, Bl  - B,
Aptº 206,, s/nº, Boa Vista – Barreiras-BA, RG 11.940.744 –
SSP/SP, CPF nº 016.834.428-90, doravante denominada sim-
plesmente CONTRATADA.

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato a contratação de socie-
dade empresarial especializada para prestação de serviços de en-
genharia na implantação de rede coletora e tratamento de esgoto
domiciliar nos bairros Cascalheira e Barreiras II deste Município,
de acordo com o processo licitatório na modalidade Tomada de
Preços nº 001/2008 da secretaria de Infra-estrutura e Serviços
Públicos.

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: 15.512.011.1.101 – Construção e Ampliação do
Sistema Urbano de Esgotamento.

Elemento: 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor total
de R$ 1.337.313,00 (hum milhão trezentos e trinta e sete mil tre-
zentos e treze reais), para prestação dos serviços ora contrata-
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS Nº 104/2008

Referente ao Processo de Dispensa de Licitação nº 124/2008

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:  LUANA CORSI MENDES, CPF
991.808.395-68, RG nº 0935124225/SSP-BA, com endereço à Rua
Buenos Aires, nº 40, Bairro Vila Rica – Barreiras-BA.

OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços
com trinta horas de oficinas teatrais, que serão oferecidas aos alu-
nos da Rede Municipal de Ensino, através do Projeto “Quem diz
história diz mudança também”, em comemoração ao aniversário de
Barreiras 2008.

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 de Municipal de Educação, Cultu-
ra, Esportes e Lazer;

Atividade: 13.392.016.2.084–Gestão das Ações de Cultura;
Elemento: 3.3.9.0.36.00–Outros Serviços de Terceiros – Pes-

soa Física

PREÇO

O valor global do presente contrato é de R$ 4.500,00 (Quatro
mil e quinhentos reais), referente a trinta horas de oficinas, corres-
pondendo a R$ 150,00 cada hora, que será pago pelo CONTRA-
TANTE ao CONTRATADO em uma única parcela.

DA VIGÊNCIA

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, 13 de maio de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

Luana Corsi Mendes
CPF nº.991.808.395-68

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
     Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34

dos considerando o preço vencedor ofertado e que representou
o menor desembolso para o Município.

DO PRAZO:

Este contrato tem um prazo de duração de 05 (cinco) meses,
a partir do recebimento da Ordem de Serviços, podendo ser
prorrogado desde que observadas as disposições dos parágra-
fos 1º e 2º do art. 57 da Lei  Federal 8.666/93.

A prorrogação do contrato dar-se-á mediante Termo Aditivo,
nos termos da lei 8.666/93, das demais normas jurídicas aplicá-
veis, na forma do edital e anexos

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.

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

Barreiras, 29 de fevereiro de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

Construline Projetos e Construções Ltda
Sócio: José Carlos Costa Gialaim

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
     Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34

REPUBLICAÇÕES
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 101/2008

Referente ao Processo de Dispensa de Licitação nº
121/2008

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: RENATA CRISTINA CARDOSO,
CPF 784.088.491-15, RG nº 1569543/SSP-DF, com en-
dereço à Rua QI 07, Conj. F, Casa 035, Guará I – Brasília-
DF.

OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação de
serviços com três espetáculos teatrais, nos dias 23, 24 e
25/05/2008, com o tema “Avacalhando o Vocal”, através
do Projeto “Quem diz história diz mudança também”, em
comemoração ao aniversário de Barreiras 2008.

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 de Municipal de Educa-
ção, Cultura, Esportes e Lazer;

Atividade: 13.392.016.2.084–Gestão das Ações de
Cultura;

Elemento: 3.3.9.0.36.00–Outros Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Física

PREÇO

O valor global do presente contrato é de R$ 7.500,00
(Sete mil e quinhentos reais), referente a três apresenta-
ções de 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), que será
pago pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO em uma
única parcela.

DA VIGÊNCIA

O presente instrumento de Contrato terá vigência a par-
tir 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 Con-
trato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado
que seja.

Barreiras, 13 de maio de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

Renata Cristina Cardoso
CPF nº.784.08.491-15

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 099/2008

Referente ao Processo de Dispensa de Licitação nº 119/
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: JOÃO BOSCO MOREIRA FER-
NANDES, CPF 418.763.505-04, RG nº 326364315/SSP-BA,
com endereço à Rua Alferes Tiradentes, nº 070, Centro - Barrei-
ras-Ba.

OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços
com três espetáculos teatrais, nos dias 09, 10 e 11/05/2008, com
o tema “O Cais e o Porto”, através do Projeto “Quem diz história
diz mudança também”, em comemoração ao aniversário de Bar-
reiras 2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por
conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especifi-
cada:
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Órgão: 02.08.00- Secretaria de Municipal de Educação, Cul-
tura, Esportes e Lazer;

Atividade: 13.392.016.2.084–Gestão das Ações de Cultura;
Elemento: 3.3.9.0.36.00–Outros Serviços de Terceiros – Pes-

soa Física

PREÇO

O valor global do presente contrato é de R$ 4.800,00 (Qua-
tro mil e oitocentos reais), referente a três apresentações de
1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) que será pago pelo CON-
TRATANTE ao CONTRATADO em duas parcelas iguais de
2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais).

DA VIGÊNCIA

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, 09 de maio de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

João Bosco Moreira Fernandes
CPF nº.418.763.505-04

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 SERVI-
ÇOS Nº 105/2008

Referente ao Processo de Dispensa de Licitação nº 125/2008

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: SERGIO PAULO DE OLIVEIRA VIAN-

NA, CPF 091.721.221-53, RG nº 457490/SSP-DF, com endereço à
Rua Humaitá, s/nº, Bairro Centro – Barreiras-BA.

OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços com
trinta horas de oficinas teatrais, que serão oferecidas aos alunos da
Rede Municipal de Ensino, através do Projeto “Quem diz história
diz mudança também”, em comemoração ao aniversário de Barrei-
ras 2008.

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 de Municipal de Educação, Cultu-
ra, Esportes e Lazer;

Atividade: 13.392.016.2.084–Gestão das Ações de Cultura;
Elemento: 3.3.9.0.36.00–Outros Serviços de Terceiros – Pes-

soa Física

PREÇO

O valor global do presente contrato é de R$ 4.500,00 (Quatro
mil e quinhentos reais), referente a trinta horas de oficinas, corres-
pondendo a R$ 150,00 cada hora, que será pago pelo CONTRA-
TANTE ao CONTRATADO em uma única parcela.

DA VIGÊNCIA

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, 13 de maio de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

Sérgio Paulo de Oliveira Viana
CPF nº.091.721.221-53

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
Virgília Vieira

Assistente Técnica I
Cássia Marques

Revisora
Endereço: Av. Dr. Clériston Andrade, 729
Centro – Barreiras-BA - Cep: 47.801-900

Site: www.barreiras.ba.gov.br

A 26ª Expo agroindustrial trouxe, nesta
edição, uma grande novidade: os festejos do
São João. Com passeio matuto, comidas típi-
cas, shows com bandas de forró e um con-
curso de quadrilha, premiando os vencedo-
res em 20 mil reais em dinheiro. A entrega
da premiação aconteceu na segunda-feira,
23, para os classificados do 1º ao 4º lugar.

O objetivo principal em realizar os fes-
tejos junto com a Exposição, foi o de pro-
mover o resgate da tradição junina que se
perdeu ao longo dos anos na cidade. Para o
prefeito Saulo Pedrosa, é motivo de grande
satisfação ver a participação das pessoas.
“A Prefeitura não mediu esforços para dis-
ponibilizar a melhor premiação possível. O
nosso objetivo é motivar a participação das
pessoas e a valorização dessa festa”, res-
saltou o prefeito.

“Destacamos, aqui, a bela participação
de todas as equipes inscritas. Foram verda-
deiros espetáculos apresentados nesse es-
paço. Agradecemos a presença de todos vo-
cês”, disse a coordenadora de cultura do
município Lélia Rocha.

O evento contou com a participação de

Concurso de Quadrilhas premia ganhadores
com 20 mil reais na 26ª Expo Agroindustrial
A premiação foi distribuída entre os quatro primeiros

colocados do concurso

20 quadrilhas inscritas, não só de Barreiras,
mas provindas de vários lugares da região,
como Buritirama, Luís Eduardo Magalhães,
Angical, Stª Rita de Cássia, Macaúbas, Cor-
rentina e Riachão das Neves.

O quarto lugar do concurso ficou com a
equipe Embalar do Corrente, de Correntina,
que recebeu de 2 mil reais em prêmio. O ter-
ceiro lugar do concurso, foi para a equipe
Nordeste Show de Barreiras, que recebeu o
valor de 3 mil reais. A quadrilha cativou os
jurados pela alegria e entusiasmo no palco. A
quadrilha Filomena Forrozera, de Buritirama,
que mostrou no palco determinação e disci-
plina, ficou em segundo lugar, recebendo
como  prêmio, 5 mil reais.  A grande cam-
peã, com a premiação de 10 mil reais, foi
para uma quadrilha barreirense Remelexo

Cearense, que se destacou pela mistura de
arte com dança junina, homenageando o es-
critor Jorge Amado, com a obra Tieta do
Agreste.

PREMIAÇÃO

1º LUGAR – REMELEXO CEA-
RENSE
2º LUGAR – FILOMENA FOR-
REZERA
3º LUGAR – NORDESTE SHOW
4º LUGAR – EMBALAR DO
CORRENTE

A programação se encerrou com as
apresentações das quadrilhas mirins, como
a Remelexinho, Eta Lasqueirinha e Ostru-
pica mais não cai, de Brasília - DF.

O cheque de 10 mil reais foi entregue para a Remelexo Cearense pelo prefeito Saulo Pedrosa

A quadrilha
Filomena
Forrozera foi a
segunda
colocada com a
apresentação do
casamento de
Chicó


