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FOTO WASHINGTON LUIS

A Prefeitura de Barreiras acaba de dar
um grande passo para o futuro. Através do

Barreiras será a primeira "cidade digital" do nordeste

serviço de rede privada oferecido pela ABA-
SE - 'Cidades Digitais', todos os órgãos li-
gados à Prefeitura Municipal serão integra-
dos, facilitando a administração de toda a
gestão interna desses departamentos.

Todas as áreas de Administração Públi-
ca, como educação, saúde, segurança e
economia do município receberão um sis-
tema de rede, via computador, mais se-
guro, integrado e com um acesso mais
rápido às informações e serviços. Segun-
do o diretor de tecnologia da Abase Ar-
naldo de Andrade, essa inovação vai além
dos outros sistemas de rede privada.
"Buscamos trazer uma nova perspectiva
de atendimento público, que respeite o
cidadão", afirmou o diretor.

A empresa já começou a instalação das
torres, com previsão de funcionamento até
agosto deste ano. Além de facilitar a Admi-
nistração Pública, "o sistema beneficiará
toda a população e, conseqüentemente, vai
melhorar a qualidade de vida das pessoas",
ressaltou o prefeito Saulo Pedrosa.

A implantação desse serviço nos órgãos
públicos do município, viabiliza a vinda da
Abase - Telecom para a região, oferecen-
do internet banda larga a 512 Kbps, com
suporte 24h/dia, Telefonia VoIP (voz sobre
o protocolo de Internet) a preço bem redu-
zido para qualquer lugar do país e outros
serviços.

Uma cidade
digital tem o
objetivo princi-
pal de moderni-
zar a Adminis-
tração Pública
e oferecer no-
vos serviços
para as áreas
da saúde, segu-
rança, econo-
mia e educação. Através da tecnologia é
possível revolucionar os serviços presta-
dos à comunidade e provocar avanços no
desenvolvimento local.

Principalmente na área da educação,
o projeto traz um impacto positivo na qua-
lidade do ensino, possibilitando, através
do acesso à internet, um novo recurso
de aprendizagem. Informatiza, ainda,

CIDADES DIGITAIS
todo o proces-
so da adminis-
tração escolar.

O mais im-
portante é que
esses benefíci-
os são acessí-
veis a todas as
cidades, e, com
a utilização de
recursos econo-

mizados em outros segmentos, como tele-
fonia, é possível custear o projeto.

Cidades Digitais serão o futuro da ad-
ministração pública. Os governantes pre-
ocupados com os cidadãos irão oferecer
o melhor serviço à população, além de agi-
lizar o trabalho dos servidores. Tudo isso
alicerçado pela competência e qualidade
da conexão ABASE Telecom.

O projeto foi apresentado ao prefeito Saulo Pedrosa, na segunda-feira
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB. Nº.138 de 17 de junho de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 02
(dois) anos, a Prefeitura Municipal de Bar-
reiras.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da com-
petência que lhe foi delegada pelo Convênio nº. 038/01 firmado
entre o Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura
Municipal de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do
Decreto nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo
SEMATUR nº 2008-0014/TEC/LS-0014, com Pareceres Téc-
nico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada - LS, válida por 02
(dois) anos, a Prefeitura Municipal de Barreiras , inscrita no
CNPJ/CPF sob nº. 13.654.405/0001-95, situada na Avenida Cléris-
ton Andrade N°729, centro, neste município de Barreiras - BA,
para localização, implantação e operação de Esgotamento Sanitá-
rio dos bairros Cascalheira e Barreiras II, mediante o cumpri-
mento da legislação vigente e dos Condicionantes:

I – Construir a estação de tratamento, bem como a rede de
esgotos, estações elevatórias (EEE’s) e emissários de recalque, de
modo a evitar fuga ou infiltrações de efluentes para o subsolo ou
para a rede de drenagem natural;

 II – Implantar a rede coletora de forma progressiva, recom-
pondo de imediato as valas de modo que solos escavados não fi-
quem empilhados e expostos, retirando-se imediatamente o exce-
dente das escavações das valas, executando o projeto com Acom-
panhamento Técnico da Obra – ATO, visando a garantir o atendi-
mento às normas técnicas existentes e em particular a NBR 9814/
87 da ABNT, que trata de execução de redes coletoras e esgota-
mento sanitário;

III – Implantar, quando da finalização das obras, projeto paisa-
gístico nas áreas das estações de tratamento de esgotos e estações
elevatórias, além de cinturões verdes no entorno da ETE, objeti-
vando minimizar os impactos advindos da implantação das unida-
des componentes do sistema;

IV – Intervir nas áreas que necessitem de supressão de vegeta-
ção, somente após a concessão da competente Autorização para
Supressão de Vegetação, a ser exibida pela Superintendência de
Biodiversidade, Floresta e Unidade de Conservação – SFC;

V – Revegetar as áreas do entorno da ETE, durante as obras,
visando a evitar a instalação de processos erosivos, bem como re-
cuperar a vegetação natural dos locais escavados para implanta-
ção do emissário e da faixa de domínio;

VI – Apresentar a SEMATUR, Título de Propriedade, Decreto
de Desapropriação ou qualquer documento que comprove a propri-
edade do terreno previsto para implantação das unidades que com-
põem o SES. Prazo: 180 dias;

VII – Requerer previamente a SEMATUR a competente licen-
ça, no caso de alteração do projeto apresentado conforme ART. 1º,
inciso II do Decreto nº 8.169 de 22/02/02, que altera o regulamento
da Lei nº 7.799/01;

VIII – Implantar, na fase de execução das obras, o Plano de
Monitoramento do corpo receptor, de modo a obter informações
anteriores à operação do sistema;

IX – Utilizar placas de sinalização durante o período das obras

civis visando evitar a ocorrência de acidentes;
X - Apresentar à SEMATUR, outorga para lançamento de eflu-

entes no corpo receptor denominado de rio Grande, emitida pela
SRH – Superintendência de Recursos Hídricos, em um prazo de 60
(sessenta) dias;

XI – Apresentar à SEMATUR e implementar Programa de edu-
cação Ambiental, envolvendo escolas, associações de moradores e
outros, em atividades voltadas para a Conscientização Ambiental.
Este programa deverá informar à população sobre a importância
do SES e do manejo adequado da água, visando a minimização da
geração de efluentes, bem como, sobre a importância da conserva-
ção dos ecossistemas da região, durante toda a execução da obra,
enviando os relatórios das atividades a SEMATUR;

XII - Manter esta Licença Ambiental e a documentação relati-
va ao cumprimento das condicionantes, ordenadas e acessíveis à
fiscalização dos órgãos ambientais;

XIII – Requerer nova Licença Ambiental ao órgão ambiental
competente para qualquer alteração que venha ocorrer na opera-
ção da atividade ou por ocasião do vencimento desta licença.

Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambi-
ental de competência da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo
- SEMATUR, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Au-
torização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou
Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efei-
tos legais.

Art. 3º - Estabelece que esta Licença Ambiental, bem como
cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionan-
tes acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SE-
MATUR e aos demais órgãos do Sistema Estadual de Administra-
ção dos Recursos Ambientais – SEARA.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº.138 de 17 de junho de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 02 (dois) anos, a
Prefeitura Municipal de Barreiras.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da com-
petência que lhe foi delegada pelo Convênio nº. 038/01 firmado
entre o Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura
Municipal de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do
Decreto nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo
SEMATUR nº 2008-0014/TEC/LS-0014, com Pareceres Téc-
nico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada - LS, válida por 02
(dois) anos, a Prefeitura Municipal de Barreiras, inscrita no
CNPJ/CPF sob nº. 13.654.405/0001-95, situada na Avenida Cléris-
ton Andrade N°729, centro, neste município de Barreiras - BA,
para localização, implantação e operação de Esgotamento Sanitá-
rio dos bairros Cascalheira e Barreiras II, mediante o cumpri-
mento da legislação vigente e dos Condicionantes:

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E
SERVIÇOS Nº 083/2008

Convite nº 035/2008

Pelo presente Termo Aditivo ao Contrato de Obras e Serviços
celebrado em 22/04/2008, que entre si fazem de um lado na
qualidade de CONTRATANTE, o MUNICÍPIO 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 SÃO CARLOS LTDA,  com sede na Rua
Afonso Soares, nº 51, Vila Rica (BA), inscrita no CNPJ/MF sob
nº 08.041.575/0001-64, neste ato representada pelo sócio o Sr.
Carlos Emanoel Marques Fernandes, brasileiro, casado,
empresário, portador do RG nº 11.754.092-78 SSP/BA, CPF
nº 545.670.411-00, residente e domiciliado  na rua Afonso Soares,
nº 51ª, Vila Rica, neste Município de Barreiras (BA), doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, com base no
Convite  Nº 035/2008 e  disposições da Lei Federal 8.666/93,
de 21 de junho de 1993, resolvem pactuar o presente termo
aditivo mediante as seguintes Cláusulas:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO
ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula terceira
do Contrato de Obras e Serviços – Convite nº. 035/2008. A
presente alteração encontra-se de conformidade com artigo 65
da Lei 8.666/93.

2) CLÁUSULA SEGUNDA –  DO PREÇO E CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO

Face às considerações da Secretaria de Infra-Estrutura,
justificando que somente, após a demolição da ponte, foi possível
detectar o quantitativo de avarias que se achavam sob o solo que
recobria o pontilhão;

Considerando que é extremamente necessário recuperar estas
avarias para  executar um serviços de qualidade e seguro para a
população;

Sendo assim, faz-se necessário aditar o lote 01 do referido
contrato em mais R$ 18.236,50 (dezoito mil, duzentos e trinta e

seis reais e cinqüenta centavos), necessários para atender as
despesas decorrente do presente termo aditivo.

3) CLÁUSULA TERCEIRA  – DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão
por conta da seguinte Dotação Orçamentária.

Órgão: 02.11 – Secretaria Municipal de Infra estrutura e
Serviços Públicos

Atividade: 04.122.002.2.149–Gestão das Ativ. da Sec. de
Infra estrutura e Serviços Públicos

Elemento: 4.4.9.0.51 – Obras e Instalações

4) CLÁUSULA QUARTA –  DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e
condições do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justas e
contratadas, 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), 09 de junho de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

EMPREITEIRA SÃO CARLOS LTDA
Carlos Emanoel Marques Fernandes

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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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE  PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS

Carta Convite nº 007/2008

Pelo presente Termo Aditivo ao Contrato de Pres-
tação de Serviços e Obras, ref. a Carta Convite nº
103/2007, que entre si fazem de um lado na qualida-
de de CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE
BARREIRAS-BA, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, inscrito no CPNJ sob nº. 13.654.405/0001-
95, com sede do poder executivo situada à Av. Clé-
riston Andrade, 729 – Centro, neste Município, nes-
te ato representado pelo seu Prefeito Municipal SAU-
LO PEDROSA DE ALMEIDA e, do outro lado a
empresa EMPREITEIRA SENNA LTDA, CNPJ
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, brasileiro, maior, em-
preiteiro, residente e domiciliado na Rua da Manga-
ba, 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 GONÇAL-
VES DE SENA, brasileiro, maior, pintor, residente e
domiciliado na Rua da Mangaba, nº 168 – Conj. Ha-
bit. 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 disposi-
ções da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993,
têm justo e contratado o que se segue e que mutua-
mente aceitam, mediante as cláusulas e condições
seguintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO
TERMO ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar a
cláusula terceira do referido contrato. A presente al-
teração 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 ja-
neiro de 2008;

Considerando que após o período chuvoso nos
meses de fevereiro e março, foram identificados ou-
tros problemas de infraestrutura nas ruas de Barrei-
ras, portanto não previsto os custos para a recupe-
ração dos mesmos no referido processo licitatório;

Assim, para executar os serviços complementa-
res, faz-se necessário 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 cin-
co mil setecentos e cinqüenta e cinco reais e trinta e
três centavos).

3) CLÁUSULA TERCEIRA  –-DAS DEMAIS
DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais clá-
usulas e condições do Contrato ora aditado. Assim,
por estarem justas e contratadas, 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


