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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

Disponibilizado pela Caixa Econômica
Federal, o Caminhão da Sorte participa,
desde segunda-feira, 23, da 26ª Expo Agro-
industrial, no Parque de Exposição Geral-
do Rocha, com a finalidade de realizar os
sorteios das Loterias Caixa. Na quarta-fei-
ra, 25, o sorteio da Mega-Sena, com o prê-
mio estimado em 16 milhões, movimentou
a população barreirense. “É uma oportuni-
dade da comunidade conferir de perto e
comprovar a transparência e lisura das Lo-
terias da Caixa”, afirma o gerente regio-
nal Norte da Caixa Econômica Federal Gil-
berto Bastos.

Para o prefeito municipal Saulo Pedro-
sa, é uma honra e gratificação receber, em
Barreiras, o Caminhão da Sorte. “Quem
sabe de Barreiras não sai o novo milionário
do Brasil?”, disse.

Segundo o responsável pelo caminhão
Eduardo Damasceno, o sistema de sorteio
é composto por 06 globos e bolas, todos de
fabricação francesa e com aprovação do
INMETRO. Para garantir a transparência
do sorteio, as bolas são guardadas em um
cofre, sob a fiscalização de 2 auditores, es-
colhidos na platéia. As bolas são liberadas
aleatóriamente, conforme a gravidade. atra-
vés de acionamento da propria platéia por
meio de um dispositivo.

As apostas podem ser feitas em uma das
4 casas lotéricas espalhadas pela cidade ou
na unidade instalada no caminhão até uma
hora antes dos sorteios. Em Barreiras, a
CEF disponibiliza para a população: 1 agên-
cia bancária, 2 postos de atendimento, 4 lo-
téricas e 1 Caixa Aqui.

Um dos grandes atrativos do caminhão,
além dos sorteios, são algumas atrações,
como música, teatro, show, entrega de brin-
des, etc.

Próximos sorteios:

Sexta - 27/06  = Dupla Sena
Sábado - 28/06  =  Loteria Federal,
Lotomania, Mega-Sena e  Quina

Caminhão da Sorte realiza sorteios em Barreiras

O prefeito de Barreiras Saulo Pedro-
sa participa hoje, 27, às 19h30, no Cen-
tro Cultural, da abertura da III Semana
do Cooperativismo. O evento será mar-
cado pela formatura dos alunos do Pro-
jeto Renascer, um convênio entre a Uni-
versidade do Estado da Bahia – Uneb e
a Cooperativa dos Trabalhadores Autô-
nomos de Barreiras – Cotraba.

A III Semana do Cooperativismo é
uma iniciativa da Cotraba, que, desde
2006, realiza o evento, com dois dias de
duração e uma programação variada, di-
recionada a associados e trabalhadores
em geral. A cooperativa conta com
6.800 sócios que atuam no mercado bar-
reirense como prestadores de serviço.
Eles recebem treinamento continuado

Resultado da Mega-sena acumulada
em 16 milhões de reais

08-41-53-01-58-34

Semana do Cooperativismo será aberta hoje
sob a supervisão da Cotraba. O convê-
nio com a Uneb foi uma proposta da ins-
tituição para oferecer aos cooperados a
melhoria educacional.

Projeto Renascer – Iniciada no se-
gundo semestre de 2007, a proposta ob-
jetivou alfabetizar 120 associados da
Cotraba.  Durante um ano, os alunos
participaram das aulas de alfabetização,
que foram reforçadas por atividades ar-
tísticas e culturais, buscando dinamizar
o aprendizado.

“É muito bom saber que uma empre-
sa de Barreiras se preocupa com a evo-
lução cultural de jovens e adultos. Isso
sem dúvidas, promove o resgate da
auto-estima dessas pessoas”, avalia o
prefeito Saulo Pedrosa.

FOTOS WASHINGTON LUIS

O sorteio é feito com a
participação do público
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GABINETE DO PREFEITO

CONVÊNIO Nº 006/2008

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA, CIENTÍFICA E CULTU-
RAL QUE CELEBRAM, O MUNICÍ-
PIO DE BARREIRAS E O CENTRO
DEFERAL DE EDUCAÇÃO TECNO-
LÓGICA DA BAHIA – CEFET-BA, NA
FORMA E PELO PRAZO QUE ESPE-
CIFICA, POR FORÇA E EM OBSER-
VÂNCIA AO ARTIGO 116 § 1º DA LEI
8666/93 c/c A LEI MUNICIPAl 659/
2005.

Convênio que entre si celebram, de um lado o MUNI-
CÍPIO DE BARREIRAS, Pessoa Jurídica de Direito Pú-
blico interno, com sede na Av. Clériston  Andrade, 729,
Centro, inscrita no CNPJ Sob nº 13.654.405/001-95, neste
ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Dr. Saulo
Pedrosa de Almeida, brasileiro, médico, doravante de-
nominado PRIMEIRO CONVENENTE e do outro lado o
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGI-
CA DA BAHIA – CEFET-BA, autarquia federal de ensino
médio e superior, em regime especial, com sede à Rua
Emílio Santos, s/nº, Barbalho, Salvador – BA, inscrito no
Cadastro Geral de contribuintes do Ministério da Fazenda
sob. o nº 13.941.232/0001-96, neste ato representado pela
sua Diretora-Geral, Aurina Oliveira Santana, brasileira,
casada, professora, residente no loteamento Jardim Oli-
veira, Rua B. Quadra E, lote 09 nº 185, Cabula/Salvador/
BA, RG nº 00599462-45 SSP/BA, CPF Nº 094.525.245-
53, doravante denominada SEGUNDO CONVENENTE, na
forma dos seus estatutos e ata de eleição da coordenação
anexos, ajustam o presente Convênio, nos termos que lhe
autoriza a Lei Municipal 659/2005, já atendidos os requi-
sitos constantes do artigo 116, § 1º da Lei 8.666/93, me-
diante as cláusulas e condições aqui estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO

O presente Convênio tem por objetivo a realização con-
junta de mútua Cooperação Técnico-Científica e Cultural
entre os convenentes, com vistas ao desenvolvimento de
projetos e atividades voltadas para o treinamento de re-

cursos humanos, desenvolvimento de difusão de tecnolo-
gia, editoração e publicação, planejamento e desenvolvi-
mento de difusão de tecnologia, editoração e publicação,
planejamento e desenvolvimento institucional abrangen-
do as áreas de ensino, pesquisa e extensão.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS COMPROMISSOS

Caberá ao CEFET-BA e a PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARREIRAS-BA estimulares e implementarem ações
conjuntas comando e convergindo esforços, mobilizando
suas unidades descentralizadas, seus agentes e serviços,
bem como outras entidades que manifestarem desejo de
atuarem em parceria, com vistas à consecução do objeto
do presente Convênio.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA OPERACIONALIZA-
ÇÃO

As linhas básicas de ação descritas na Cláusula Primei-
ra do presente instrumento serão definidas e detalhadas
mediante Termos Aditivos a serem firmados entre os par-
tícipes, onde serão estabelecidas as responsabilidades téc-
nicas e financeiras e a forma de prestação de contas em
consonância com as propostas e demandas apresentadas,
contendo, quando for o caso, Plano de Trabalho em con-
formidade com a Lei nº 8.666/93, devendo constar as se-
guintes informações:

a) identificação da ação ou do objeto a ser executado;

b) obrigação dos Partícipes;

c) identificação das metas a serem atingidas;

d) identificação e estimativas da clientela a aser bene-
ficiada;

e) identificação das etapas ou fases de execução, com
respectivo cronograma;

f) definição do plano de aplicação de aporte financei-
ro;

g) previsão de início e término de cada etapa e fases
programadas;

h) coordenador e ordenador de despesa designado pela
unidade executora no âmbito do CEFET-BA.

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO E DENÚNCIA
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Este Convênio poderá ser alterado em qualquer de suas
cláusulas, mediante Termo Aditivo, bem como denuncia-
do, independentemente de prévia notificação, no caso de
inadimplência ao disposto em qualquer de suas cláusulas
ou por conveniência das partes, mediante notificação com
antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUINTA –  DO SIGILO

Os partícipes se obrigam a manter sob o mais estrito
sigilo dados e informações referentes aos Projetos, não
podendo de qualquer forma, direta ou indiretamente, dar
conhecimento a terceiros das informações confidenciais
trocadas entre os  acordantes ou por eles geradas na vi-
gência deste Convênio.

CLÁUSULA SEXTA – DA DIVULGAÇÃO

Os partícipes se obrigam a submeter previamente, por
escrito, a aprovação um do outro, qualquer matéria técni-
ca ou científica, decorrente da execução deste Convênio
a ser eventualmente divulgada em publicações, relatórios,
conclaves, propagandas, concursos e outros.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DECISÕES NULAS DE
PLENO DIREITO

Será nula de pleno direito toda e qualquer medida ou
decisão, correlata com o presente Convênio, que vá de
encontro ao que estiver disposto nos estatutos, regimen-
to, normas e/ou decisões das partes convenentes.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

Constitui motivo para a rescisão deste Convênio de Coo-
peração Técnica o inadimplemento de quaisquer das cláu-
sulas aqui pactuadas.

PARÁGRAFO ÚNICO  - O presente Convênio tam-
bém poderá de rescindido, de comum acordo entre as par-
tes, mediante prévia notificação escrita, com antecedên-
cia mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos
de comum acordo entre os partícipes, podendo ser firma-
do, se necessário, Termos Aditivos que farão parte inte-
grante deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO

Este Convênio vigorará pelo prazo de 02 (dois) anos, a
contar da data de  sua assinatura, podendo ser prorrogado
de comum acordo entre as partes, mediante aditivos, até o

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO
DE MERCADORIA Nº 127/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 148/
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,

limite legalmente permitido, devendo a parte interessada
em sua prorrogação comunicar expressamente a sua in-
tenção com 60 (sessenta) dias de antecedência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DO FORO

As partes convenentes elegem o foro da Comarca de
Barreiras-Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas
do presente Convênio

E, por estarem justos e acordados com as cláusulas e
condições aqui estabelecidas, firmam o presente instru-
mento, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença
de 2 (duas) testemunhas para que surta seus legítimos e
legais efeitos.

Barreiras(Ba), 03 de abril de 2008.

Município de Barreiras
Saulo Pedrosa

Prefeito

Aurina Oliveira Santana
Diretora Geral do CEFET-BA

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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Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEIDA

CONTRATADA: CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO
LTDA - ME, CNPJ nº 05.470.488/0001-34,  situada à  Av.
Garibald, 156 – Praça Lord Cochrane – Salvador – BA.

OBJETO:

Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de
02 (dois) condicionadores de ar SPLIT, sendo 01(hum)
de 24.000 BTU’S – 220v, Marca GREE – Modelo TETO-
PISO e 01 (hum) de 12.000 BTU’S – 220v, marca GREE
– modelo HI Wall,  para serem instalados na sala de ad-
ministração e cabine de estudos e, sala de teleconferên-
cia do Colégio Padre Veira, conforme proposta e espe-
cificações contidas nas demais cláusulas deste contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Órgão: 02.07.00 – Secretaria de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer;

Atividade: 12.361.016.2.067 – Gestão das Atividades
Educacionais;

Elemento: 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material
Permanente.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de até R$ 6.880,00 (Seis
mil oitocentos e oitenta reais).

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir da
data de sua assinatura até a conclusão total do objeto e
cláusulas do presente contrato.

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 oriun-
das 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 se produ-

zam os jurídicos e legais efeitos

Barreiras(BA), 11 de junho de 2008.

Município de Barreiras
Saulo Pedrosa

Prefeito

Centraltec Climatização Ltda - ME
CNPJ 05.470.488/0001-34

Testemunhas:

____________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

 CPF: 787.485.345-87

_____________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUI-
PAMENTOS  nº. 127/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.  091/2008

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: CPD Consultoria planejamento e de-
senvolvimento Agro Ambiental Ltda. pessoa jurídica, CNPJ
nº. 05.812.807.0001-42, sediada a Rua Guadalajara, 321-Vila
Brasil  Barreiras Bahia.

OBJETO:

Constitui objeto do presente Contrato a locação de equipa-
mentos técnicos a serem utilizados na planialtimetria do bairro da
Cascalheira, para levantamento das informações necessárias ao
atendimento do Programa de Melhoria da Qualidade de Vida em
bairros carentes.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato cor-
rerão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 02.11.00 – Secretaria de Infra estrutura e Serviços
Públicos

Atividade: 04.122.002.2.149 – Gestão das Ativ. da Sec. M.



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras5 Barreiras - Bahia - sexta-feira, 27 de junho de 2008        ANO 4  -  Nº 716

de Infra-Estrutura e Serv. Públicos
Elemento: 3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-

soa Jurídica

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O presente Contrato tem o seu valor total estimado em R$
6.000,00 (Seis mil reais), conforme consta do orçamento forne-
cido pela empresa.

§1º - O referido valor será pago pela CONTRATANTE em
uma única parcela, no prazo de até 20 dias após a conclusão dos
serviços devidamente atestado o recebimento dos equipamentos.

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir da data de
sua assinatura até a conclusão total do objeto e cumprimento das
cláusulas contratuais.

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 con-
trato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02
(duas) testemunhas, para que produzam os jurídicos e legais efeitos.

Barreiras, 06 de Maio de 2008.

Município de Barreiras
Saulo Pedrosa

Prefeito

CPD - Consultoria Planej. e Desenv. Agro Ambiental Ltda
CNPJ 05.812.807/0001-42

Testemunhas:

____________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

 CPF: 787.485.345-87

_____________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS Nº 103/2008

Referente ao Processo de Dispensa de Licitação nº 123/2008

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:  CLEBERT LUIZ DO NASCIMENTO,
CPF 338.514.844-68, RG nº 379311/SSP-BA, com endereço à Rua
D. Pedro, nº 548, Bairro Sandra Regina – Barreiras-BA.

OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços
com três espetáculos teatrais, nos dias 30 e 31/05/2008 e 01/06/08,
com o tema “Tempestade em Copo D´Água”, 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$ 4.800,00 (Quatro
mil e oitocentos reais), referente a três apresentações de 1.600,00
(Hum mil e seiscentos reais), que será pago pelo CONTRATAN-
TE 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

Clebert Luiz do Nascimento
CPF nº.338.514.844.68

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
     Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34

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
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 cidade de Barreiras tem se tornado
um pólo universitário para a região. Ciente
disso, a Prefeitura Municipal fez questão de
abrir um espaço para o ensino superior mos-
trar o seu trabalho na 26ª Expo Agroindus-
trial. “Não poderíamos deixar as universi-
dades fora de um evento tão importante
como esse. O ensino superior tem crescido
e se destacado em Barreiras, por isso, dis-
ponibilizamos esses estandes, como forma
de incentivo”, disse o prefeito do município
Saulo Pedrosa.

Com amostras de cursos, pesquisas e ex-
periências, as universidades aproveitam a
oportunidade para divulgarem muitas ações,
que, na maioria das vezes, ficam entre alu-
nos e professores da própria instituição.

A Universidade Federal da Bahia (UFBA),
além de divulgar os cursos oferecidos pela ins-
tituição, procurou expor os trabalhos realizados
que mais se aproximem da população. “O meu
curso se preocupou em trazer para essa expo-
sição as espécies nativas do nosso bioma. É
muito bom ver o interesse das crianças pelos
bichos”, conta a estudante de zoologia da
UFBA, Laíse Pamplona.

Já o estande da Faculdade São Francis-
co de Barreiras (Fasb) ficou a cargo dos
coordenadores de curso, que se alternam

Ensino Superior de Barreiras, presente
na 26ª Expo Agroindustrial

para apresentar a faculdade à  comunida-
de. Com vídeos institucionais e folderes dos
cursos, a Fasb aproveita para divulgar e in-
centivar a participação no vestibular, aos in-
teressados. Segundo o coordenador do cur-
so de Direito José Carlos Radim, todos os
que procuram o estande, demonstram o in-
teresse em ingressar numa universidade.
“Acredito que a feira é uma grande oportu-
nidade para o nosso contato com essas pes-
soas”, ressaltou Radim.

A Universidade do Estado da Bahia
(Uneb), por sua vez, além de amostras dos
cursos, tem disponibilizado aos visitantes
oficinas, demonstração de experiências re-
alizadas, como na área de ciências agronô-

micas, com apicultura, biodiesel e ensaio
com o Pinhão Manso. Um cartão-postal foi
criado com a finalidade de divulgar tanto a
instituição, quanto a feira. “Incentivamos aos
visitantes enviar esse cartão-postal para os
parentes, amigos ou colegas de outras cida-
des do país”,  disse a coordenadora  do co-
legiado de Letras Nelma Santos. O cartão-
postal é disponibilizado pelo estande, sem
nenhum custo.

Os estandes de ensino superior conta
com uma média de 3 mil visitantes por dia.
“Essa é uma excelente porta que encontra-
mos para divulgar o conhecimento que, por
muito tempo, ficou apenas entre nós da uni-
versidade”, ressaltou Nelma.

FOTOS WASHINGTON LUIS

A UFBA participa pela primeira vez da feira

Estudantes e populares visitam os estandes diariamente


