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FOTOS WASHINGTON LUIS

Às 8h da manhã de ontem, 07, o prefei-
to de Barreiras entregou aos barreirenses,
o Posto 24 horas. As novas instalações cha-
mam a atenção pelo tamanho, conforto e
equipamentos.

“Quando tomamos posse, em 03 de janei-
ro de 2005, as instalações do posto estavam
em péssimo estado. O mau cheiro no local
incomodava a todos. A rede de esgoto não
funcionava e as paredes e telhados estavam
comprometidos. Resolvemos suspender o
atendimento para resolver os problemas”,
salientou o prefeito Saulo Pedrosa.

A Prefeitura investiu aproximadamente
400 mil reais na obra e 100 mil na compra de
móveis e equipamentos.

No atendimento municipal, que tem como
atribuição a assistência básica à saúde, os
casos de urgência são prioridade, e, a partir
de agora, equipes médicas e de enfermagem
estão, dia e noite, oferecendo assistência gra-
tuita à população, inclusive nos finais de se-

Pronto Atendimento 24 Horas
entregue à população

mana e feriados. Serão prestados atendimen-
tos: ambulatorial, de emergência e pequenos
procedimentos. Alguns exemplos de casos
de urgência, que serão encaminhados para
o Pronto Atendimento 24 Horas são: dor agu-
da, febre alta, vômito, diarréia, suspeita de
intoxicação e acidentes com animais peço-
nhentos.

Casos de emergência, que caracterizem
risco de morte ao paciente, como politrau-
matismo, fratura exposta, fratura de crânio,
vítimas de acidentes de trânsito ou de arma
de fogo, continuam sendo encaminhados aos
Hospitais Eurico Dutra e do Oeste.

A vereadora Luzia Pedrosa, que era se-
cretária quando o atendimento foi interrom-
pido, explicou que “era impossível traba-
lhar num ambiente com pias quebradas,
equipamentos danificados e rede de esgoto
exposta. Recebemos um lixo e estamos de-
volvendo um luxo”.

O novo posto conta com sala de observa-
ção, sala de terapia respiratória, sala de espe-

ra, sala de curativo, pronto atendimento, sala
de vacina (imunização), auditório, banheiros
para pacientes e médicos, sala de raio-X, aten-
dimento odontológico, refeitório e uma am-
pla recepção.

“Esta unidade foi fruto de polêmica, quan-
do fomos obrigados a suspender o atendimen-
to. Para muitas pessoas, foi uma medida im-
popular, mas, nosso objetivo não é adminis-
trar popularidade, estamos em busca do que
é melhor para a cidade. Os problemas finan-
ceiros da Prefeitura nos obrigou a retardar a
entrega. Agora, com as contas regularizadas,
depois de três anos e meio de muita luta, pu-
demos fazer a obra de acordo com o projeto
que já estava pronto. Hoje, temos pessoal qua-
lificado e equipamento à altura da população
para benefício de todos”, finalizou.

A solenidade foi realizada na manhã de ontem

A equipe do Pronto Atendimento já está tra-
balhando
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 157, de 27 de junho de 2008.

Exonera Diretora A, da Escola Municipal
de 1º Grau do Povoado de Baraúna

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere 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. 25 da Lei Municipal 0619/2003 combinada com a Lei 675/
2005, resolve:

Art. 1º Exonerar do Cargo em Comissão  símbolo  CC2,  de
Diretora A, da Escola Municipal de 1º Grau do Povoado de Baraúna,
a Srª. Minervina Helainy Sabino de Oliveira Albuquerque,
lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista 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

DECRETO  Nº 055, de 12 de novembro de 2005.

“Regulamenta aplicação da Lei 529/2001 de 15
de maio de 2001 e dá outra disposições”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS , Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, devidamente autorizado
para tanto pela Lei 529/2001 de 15 de maio de 2001,

DECRETA:

Art. 1º - Os benefícios fiscais criados pela Lei 529/2001 de 15
de maio de 2001 serão deferidos, exclusivamente:

I - às empresas que vierem a se instalar no Pólo Industrial de
Barreiras, desde que suas atividades guardem compatibilidade com
as finalidades de um pólo industrial e cujo processo produtivo se
esgote no âmbito do referido local e que criarem no mínimo 20
(vinte) empregos diretos, não se incluem na isenção prevista neste
artigo as filiais instaladas fora do Pólo Industrial.

II - as empresas que vierem a se instalar no município de
Barreiras, desde que observado os parágrafos 1º ao 4º deste artigo.

§ 1º: Os benefícios fiscais deverão ser requeridos a Comissão
Avaliadora composta por:  Prefeito Municipal que a presidirá; dois
representantes do Poder Legislativo e três servidores concursados,
sendo  um da Procuradoria e dois da Coordenadoria de
Administração Tributária. A que dará parecer, levando em
consideração os benefícios econômicos e sociais para o Município
de Barreiras.

§ 2º: Um dos critérios sociais para a concessão do benefício é a
criação de no mínimo 20 (vinte) empregos diretos.

§ 3º: Para ser concedido o benefício fiscal é indispensável à
comprovação de regularidade fiscal e com as normas de segurança
e medicina do trabalho, normas de postura, de vigilância sanitária,
com a legislação ambiental, trabalhista, previdenciária e outras que
se fizerem necessárias a critério da comissão avaliadora que visem
o bem estar social.

§ 4º: A empresa requerente deverá firmar protocolo de intenções
com o Município estabelecendo prazos para a realização de
providências incentivadoras e alavancadoras das melhorias da
economia do Município a ser efetivada pelo requerente que pretende
os benefícios da Lei 529/01.

Art. 2º - Os pedidos de isenção, arrimados na Lei em tela, serão
apreciados no prazo máximo de 30 dias úteis, se for o caso.

Art 3º - Para as empresas instaladas após a publicação da Lei
529/2001, os efeitos do presente Decreto poderão retroagir à data

PORTARIA GAB.  Nº 168, de 27 de junho de 2008.

Exonera, a pedido, Subcoordenador de
Serviços e Gestão de Contratos

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere 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 e conforme a Lei 675/2005,
resolve:

Art. 1º  Exonerar, a pedido, do Cargo em Comissão NH5, de
Subcoordenador de Serviços e Gestão de Contratos, o Sr. Edivaldo
da Silva Costa, lotado na Secretaria Municipal de Administração
e Finanças.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista 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 nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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DECRETO  Nº 029, de 27 de junho de 2008.

“Altera o Decreto nº 055/2005 que regulamenta
a Lei 529/2001 de 15 de maio de 2001 e dá outras
disposições”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando a
necessidade de incentivar a implantação das indústrias de pequeno
e médio porte implementando o desenvolvimento sócio econômico
do município, mediante a geração de emprego e renda, fonte
alavancadora da dignidade da pessoa humana,

RESOLVE:

Art. 1º - Modificar a redação do artigo 1º do Decreto Municipal
nº 055/2005 que regulamenta a Lei 529/2001 que passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 1º - Os benefícios fiscais criados pela Lei 529/2001 de
15 de maio de 2001 serão deferidos, exclusivamente às empresas
que vierem a se instalar no Município de Barreiras, desde que
suas atividades guardem compatibilidade com as finalidades do
setor industrial ou fomentadoras do desenvolvimento deste e
cujo processo produtivo se esgote no âmbito do local desde que
observado as condições adiante apresentadas nos parágrafos
1º ao 4º deste artigo.

§ 1º: Os benefícios fiscais deverão ser requeridos a Comissão
Avaliadora Composta por: Prefeito Municipal e três servidores
efetivos, sendo um da Procuradoria e dois da Coordenadoria de
Administração Tributária. A comissão dará parecer, levando em
consideração os benefícios sócio econômicos advindos para o
Município de Barreiras com a instalação da empresa requerente. A
comissão será presidida pelo Gestor Municipal que terá o voto de
qualidade para o caso de desempate.

§ 2º: Um dos critérios sociais para a concessão do benefício é a
criação de no mínimo 20 (vinte) empregos diretos, que poderão ser
escalonados no decorrer de 4 anos, a partir da data de implantação,
sendo que deverá ser criado pelo menos 5 empregos no primeiro
ano, 5 no segundo, 5 no terceiro e 5 no quarto ano.

§ 3º: Para ser concedido o benefício fiscal é indispensável à
comprovação de regularidade fiscal, bem como de regularidade
com as normas de segurança e medicina do trabalho, com as
normas de postura e de vigilância sanitária e ainda com a
legislação ambiental, trabalhista, previdenciária e outras que se
fizerem necessárias a critério da comissão avaliadora que visem

o bem estar social.

§ 4º: a empresa requerente deverá firmar protocolo de intenções
com o Município estabelecendo prazos para a realização de
providências incentivadoras e alavancadoras das melhorias da
economia do Município a ser efetivada pelo requerente que pretende
os benefícios da Lei 529/01.”

Art. 2º - Os pedidos de isenção, arrimados na Lei em tela, serão
apreciados no prazo máximo de 30 dias úteis, se for o caso.

Art. 3º  - Para as empresas instaladas após a publicação da Lei
529/2001, os efeitos do presente Decreto poderão retroagir à data
da publicação da referida Lei de Isenção, por determinação da
Comissão Avaliadora.

Art. 4º -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

da publicação da referida Lei de Isenção, por determinação da
Comissão Avaliadora.

Art 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

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

REPUBLICAÇÕES
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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 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 Mu-
nicípio, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal SAU-
LO PEDROSA DE ALMEIDA e, do outro lado a empresa EM-
PREITEIRA SENNA LTDA, CNPJ  nº. 07.088.175/0001-41, si-
tuada à Rua Mangaba, nº 168. Cpnj. Habitacional Buritis I, em
Barreiras (BA), neste ato representada pelo sócio o Sr. GIVAL-
DO GONÇALVES DE SENA, brasileiro, maior, empreiteiro, re-
sidente e domiciliado na Rua da Mangaba, 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, maior, pintor, residente e domiciliado na Rua
da Mangaba, nº 168 – Conj. Habit. Buritis I – Barreiras-BA, inscri-
to 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 ter-
ceira 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 pres-
tação 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 feve-
reiro e março, foram identificados outros problemas de infraestru-
tura 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 neces-
sário 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 centavos).

3) CLÁUSULA TERCEIRA  –-DAS DEMAIS DISPOSI-
ÇÕES

 Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condi-
ções do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justas e contrata-
das, assinam as partes o presente termo aditivo em 03 (três) vias de

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



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras5 Barreiras - Bahia - terça-feira, 08 de julho de 2008        ANO 4  -  Nº 723

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

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS Nº 155/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  171/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pes-
soa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF 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 ALMEI-
DA, brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF sob o n.º
037.026.505-04 e portador do RG n.º 483.876 SSP/BA.

CONTRATADO: BANCO DO BRASIL S/A., sociedade
de economia mista, com sede na Capital Federal, Setor Bancário
Sul, Quadra I, Bloco “C”, Edifício Sede III, 24º andar, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
sob o n.º 00.000.000/0001-91, neste ato representado pela Sr. Car-
los Alberto Rhoden, brasileiro, solteiro, inscrita no CPF sob o n.º
620.395.479-91 e portador do RG n.º 4.493.909-6, expedido pela
SSP PR.

OBJETO:

O presente CONTRATO tem por objeto a prestação, pelo BAN-
CO, dos seguintes serviços ao MUNICÍPIO:

I) Em caráter de exclusividade:

a) Centralização e processamento de créditos provenientes de
100% da folha de pagamento gerada pelo MUNICÍPIO , lançados
em contas do funcionalismo público no BANCO, abrangendo ser-
vidores ativos e inativos, pensionistas e estagiários, inclusive os que
vierem a ser contratados, ou seja, qualquer pessoa que mantenha

vínculo de remuneração com o MUNICÍPIO, seja recebendo ven-
cimento, salário, subsídio ou proventos e pensões, denominados,
doravante, para efeito deste instrumento, CREDITADOS, em con-
trapartida da efetivação de débito na conta corrente do MUNICÍ-
PIO, cujo pagamento de salário será somente na modalidade credi-
to em conta corrente, vedadas as demais modalidades e as contas
salário, bem como pagamentos via DOC eletrônico ou contra reci-
bo na forma das disposições do ANEXO I;

b) Centralização e processamento da movimentação financeira
de todas as contas correntes do MUNICÍPIO , excetuando-se os
casos em que haja previsão legal ou contratual para manutenção
dos recursos decorrentes de contratos ou convênios em outras ins-
tituições financeiras, na forma do ANEXO I;

c) Centralização e movimentação financeira do MUNICÍPIO ,
relativa aos recursos provenientes de transferências legais e cons-
titucionais, bem como de convênios a serem assinados com qual-
quer órgão do governo federal e estadual, excetuando-se os casos
em que haja previsão legal ou contratual para manutenção e movi-
mentação dos recursos em outras instituições financeiras;

d) Centralização e processamento de todas as movimentações
financeiras de pagamento a credores deste MUNICÍPIO, incluin-
do fornecedores, bem como de quaisquer pagamentos ou outras
transferências de recursos financeiros feitos pelo MUNICÍPIO  a
entes públicos ou privados, a qualquer título, excetuando-se os ca-
sos em que haja previsão legal ou contratual para manutenção e
movimentação dos recursos em outras instituições financeiras;

e) Centralização e processamento de todas as movimentações
financeiras dos Fundos do Poder Executivo Municipal, a qualquer
título, exceto os recursos oriundos de convênios e/ou contratos com
obrigatoriedade de movimentação em outra instituição, por força
de lei ou exigência do órgão repassador;

f) Aplicação das disponibilidades financeiras de caixa do MU-
NICÍPIO, bem como dos recursos dos fundos a que alude o inciso
I, alínea “e”; na forma do ANEXO II;

g) Disponibilização de informações relativas a contracheques,
em terminais de auto-atendimento e internet do BANCO, na for-
ma das disposições do ANEXO VI ;

h) Centralização no BANCO, do recebimento, controle e paga-
mento dos depósitos judiciais, na forma das disposições do ANE-
XO VII;

i) Disponibilização de acesso para a utilização do aplicativo lici-
tações eletrônicas do BANCO, pelo MUNICÍPIO, na forma das
disposições do ANEXO III;

j) Disponibilização de serviços relativos à emissão e administra-
ção de cartão corporativo para utilização pela Administração Públi-
ca Municipal, como meio de pagamento nas suas aquisições de
bens e serviços, conforme dispõe o ANEXO VIII.

k) Concessão de crédito aos servidores ativos e inativos, pensi-
onistas e estagiários do MUNICÍPIO, mediante consignação em
folha de pagamento, na forma das disposições do ANEXO IV;

l) Adesão ao auto-atendimento setor publico – AASP na forma do

ANEXO IX;
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m) Arrecadação da dívida ativa do MUNICÍPIO .

II – Sem caráter de exclusividade:
a) Recebimento de tributos (impostos, taxas e contribuições), na

forma das disposições do ANEXO V;

b) Preferência na contratação de produtos de seguridade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO  – A prestação de serviços não
previstos neste instrumento será contratada preferencialmente com
o BANCO, em termos a serem pactuados com o MUNICÍPIO ,
caso a caso.

PARÁGRAFO SEGUNDO  – Encontram-se vinculados a este
CONTRATO todos os Órgãos e Entidades da Administração Pú-
blica Municipal Direta, integrantes do Poder Executivo, inclusive os
que forem criados na vigência deste instrumento ou que tenham
suas estruturas modificadas, fundidas ou transformadas em entida-
des de Administração Indireta, cujos negócios, descritos no objeto
deste CONTRATO, serão preservados junto ao BANCO.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O presente CONTRATO terá
âmbito nacional, sendo que a rede pagadora será composta de to-
das as agências e postos de atendimento on-line do BANCO, no
Brasil.

DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO

A prestação de serviços consubstanciada no presente instru-
mento, foi objeto de certame licitatório na modalidade Pregão, nº.
005/2008 e 006/2008 destinado a obter a proposta mais vantajosa
para a administração, tudo dentro da conformidade com a Lei 8.666/
93 atentando para os princípios constitucionais, nos quais não ocor-
reram interessados, sendo os dois pregões declarados desertos.

Assim, respaldado nos termos do art. 24 inciso V e VIII, c/c o
art. 26 da Lei 8.666/93, é permitido ao Gestor resolver pela contra-
tação direta por dispensa de licitação em caso de licitação deserta.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta
dos recursos da seguinte Dotação Orçamentária a seguir especifi-
cada:

Orgão: 02.07 – Secretaria  de  Administração e Finanças;

Atividade: 04.122.002.2.050 – Gestão das Ativ. da Sec. de
Adm. e Finanças;

Unidade: 3.3.9.0.39– Outros Serviços de Terceiros Pes-
soa Jurídica.

As despesas a serem executadas nos exercícios seguintes, se-
rão supridas em orçamentos de exercícios futuros, de acordo com
notas de empenho a serem emitidas e entregues ao BANCO a
cada exercício fiscal.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Em razão dos termos ajustados no presente CONTRATO, o
BANCO pagará ao MUNICÍPIO a importância total de R$
3.800.000,00 (Três milhões e oitocentos mil reais), em moeda naci-

onal, mediante crédito em conta corrente no BANCO DO BRA-
SIL, indicada pelo MUNICÍPIO, parcela única, condicionado à
publicação do extrato deste instrumento, de acordo com o previsto
na Cláusula Décima Sexta.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor ajustado no caput será
creditado pelo BANCO ao MUNICIPIO, a título de adiantamen-
to e de comum acordo entre as partes, da seguinte forma:

I – R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais) em até
5 (cinco) dias úteis após a publicação deste CONTRATO, e assi-
natura e publicação dos Termos de Adesão pelas entidades da ad-
ministração pública indireta, conforme previsto no parágrafo ter-
ceiro da cláusula primeira;

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em qualquer hipótese, o pa-
gamento referido constitui-se mero adiantamento do preço ora
ajustado, pelo BANCO ao MUNICÍPIO , devendo o MUNI-
CÍPIO restituí-lo ao BANCO proporcionalmente ao tempo de-
corrido, na hipótese de rescisão contratual, sem prejuízo do dis-
posto na Cláusula Décima Terceira.

DO PRAZO:

O presente CONTRATO é firmado com prazo de vigência de
60 (sessenta) meses  a contar da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogada em até 12 (doze) meses, atendidas as condições do
§ 4º, do artigo 57, da Lei Federal n.º 8.666/93.

FORO:

As partes elegem o foro da Comarca de Barreiras (BA) para
dirimir quaisquer questões decorrentes deste CONTRATO e re-
nunciam a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente,
em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
abaixo nomeadas e assinadas.

Barreiras (BA), 28 de junho de 2008.

_________________________________
Pelo MUNICÍPIO:

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito

_________________________________
Pelo BANCO:

 Carlos Alberto Rhoden
Gerente Geral

 Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
     Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34


