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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIZ

O prefeito Saulo Pedrosa fez, na tarde
de segunda-feira, 14, uma visita em diver-
sos bairros de Barreiras. O objetivo foi
acompanhar as obras que estão sendo exe-
cutadas pela Prefeitura. No roteiro, Lotea-
mento São Paulo, Cascalheira, Santa Luzia
e Vila Juri.

“Essa inspeção é importante, porque,
além de ver como estão os trabalhos, dá
uma noção das providências futuras que
precisarão ser tomadas em cada caso”,
disse o prefeito.

No Loteamento São Paulo as obras, em
andamento há quase um mês, prevêem a
recuperação asfáltica, limpeza de praças e
encascalhamento de ruas. “Nossa intenção
é realizar esse encascalhamento bairro-a-
bairro, além da recuperação da malha as-
fáltica. Depois, vamos ver a possibilidade
de ampliação do asfalto, a partir do custo
das atuais obras”, falou Pedrosa.

De acordo com o prefeito, os trabalhos
de recuperação asfáltica priorizam os cor-
redores viários de transporte coletivo, a par-
tir daí, serão recuperadas ruas secundárias.
É o que está acontecendo na Av. Castelo
Branco, na Santa Luzia. A rua é utilizada
como via de acesso dos ônibus e está pas-
sando por completa reforma. Ontem, 15, os
serviços de manutenção foram estendidos
para a rua principal da Vila Nova por onde

Prefeito inspeciona obras
nos bairros de Barreiras

também circulam os coletivos.
Fez parte da visita do prefeito uma vis-

toria na Rua Maranhão, na Vila Júri. De
acordo com o prefeito, está sendo realiza-
do um estudo para resolver o problema do
ponto conhecido por Bico do Navio. O lo-
cal freqüentemente apresenta problemas
estruturais por conta do intenso fluxo de
veículos pesados que passam sobre as ma-
nilhas lá existentes. “Existe a proposta de
construir uma placa de concreto sobre a
manilha, capaz de resistir ao peso, porém,
o custo ficaria em torno de R$ 100 mil.

Ainda estamos discutindo com os engenhei-
ros qual a melhor opção para resolver o
problema”, disse.

Padre Vieira – Saulo Pedrosa visitou
as instalações da biblioteca e da quadra
do Colégio Padre Vieira, ambas em fase
de acabamento. Na próxima segunda-fei-
ra, 21, às 8h, a quadra será entregue aos
estudantes. A biblioteca está sendo orga-
nizada, por meio da catalogação e orga-
nização dos livros. A nova sede do Colé-
gio Padre Vieira foi inaugurada pela Pre-
feitura este ano.

No loteamento São Paulo as obras estão bem adiantadas

Saulo Pedrosa visitou também as ruas que vão precisar de inteven-
ção imediata

Em alguns locais a parte de encascalhamento está pronta
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GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVI-
ÇOS Nº 102/2008

REFERENTE À PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 122/2008

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: ALCIDES MIRANDA DA SILVA
NETO, CNPJ nº. 09.570.384/0001-52, situado à Rua JC 41, s/
nº, Quadra 07, Lote 1B, Jardim Curitiba - Goiânia-GO.

OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

Constitui objeto do presente Contrato espetáculos teatrais re-
alizados pela empresa ALCIDES MIRANDA DA SILVA
NETO na 4ª edição do Aniversário de Barreiras 2008, destina-
do a todo público de Barreiras, bem como aos alunos da rede
Municipal de Ensino, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2008,
perfazendo um total de 18 (dezoito) apresentações, sendo seis
em cada dia, tendo como temas: “O Menino e o Baú” e “O Estu-
dante”.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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: 3.3.9.0.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pes-
soa Jurídica

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor global do presente contrato é de R$ 28.800,00 (vinte
e oito mil e oitocentos reais), que serão pagos conforme conclu-
são dos serviços objeto deste contrato.

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, 13 de maio de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

ALCIDES MIRANDA DA SILVA NETO
CNPJ/MF 13.654.405/0001-95

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
SERVIÇOS Nº 007/2008
Dispensa de Licitação nº 007/2008

CONTRATANTE:  O SANAB – SANEAMENTO
BÁSICO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, autarquia
municipal, pessoa jurídica de direito público, inscrita junto ao
CNPJ/MF Nº. 08.093.933/0001-82, com endereço à Avenida
Ahylon Macedo, s/nº, Morada Nobre, neste município, aqui
representado por sua Superintendente, Sra. CARLA
LEKSANDRA CORDEIRO ZUTTION.

CONTRATADA: Sra. JAILSONETE CABRAL DE
SANTANA, brasileira, solteira, CPF nº. 384.357.804-49, RG
nº. 544.756 SSP/AL, residente e domiciliada à Rua Pedro Rego,
nº 123, Jardim Ouro Branco – Barreiras/BA.

OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços
técnicos de Assessoria Administrativa Financeira pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, para viabilização da
demanda imediata dos serviços administrativos financeiros.
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Órgão: 02.11.01 – SANAB
Proj/Ativ .: 04.122.002.2.049 – Gestão das Ações

Administrativas - SANAB
Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros –

Pessoa Física

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Pela prestação dos serviços pagará o CONTRATANTE a
CONTRATADA, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
mensal, perfazendo o valor total do contrato em R$ 12.866,66
(Doze mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis
centavos).

DO PRAZO:

O presente contrato terá vigência  a partir da sua assinatura
até 31 de dezembro de 2008, podendo ser prorrogado mediante
termo aditivo.

FORO:

As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
toda e qualquer ação oriunda do presente contrato e que não
possa ser resolvida de comum acordo entre as mesmas.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes,
mutuamente obrigadas, assinam o presente instrumento em 03
(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
abaixo para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Barreiras,  18 de junho de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

JAILSONETE CABRAL DE SANTANA
CPF nº. 384.357.804-49

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
SERVIÇOS Nº 147/2008

REFERENTE À PROCESSO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 173/2008

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 Avenida Clériston Andrade, Nº 729, Centro, neste
Município, aqui representado por seu Prefeito Municipal,
Sr. Saulo Pedrosa de Almeida.

CONTRATADO: EDNALDO ANTUNES FARIAS,
CNPJ 16.344.996/0001-92, situada à Rua Capitão Manoel
Miranda, nº 722, Centro – Barreiras /BA.

OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

Constitui objeto do presente contrato o serviço de
decoração do estande da Prefeitura de Barreiras na 26ª
Expoagroindustrial de Barreiras/BA, programada para
acontecer de 21 a 29 de junho de 2008 de acordo com a
programação estabelecida no Projeto da Exposição 2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Órgão: 02.09.00- Secretaria de Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Agronegócio;

Atividade: 04.122.002.2.107–Gestão das Ativ. da Sec.
de Des. Econômico e Agronegócio;

Elemento: 3.3.9.0.39.00–Outros Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídica

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor do presente contrato é de até R$ 7.900,00 (sete
mil e novecentos reais), que serão pagos conforme
conclusão dos serviços objeto deste contrato.

DO FORNECIMENTO

Os serviços serão efetuados após a assinatura deste
Contrato, mediante solicitação formal da Comissão
Especial Organizadora da 26ª Expoagroindustrial de
Barreiras 2008, e serão executados até sua total conclusão.
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FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras/Ba,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
Contrato, renunciando a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

Barreiras, 20 de junho de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

EDNALDO ANTUNES FARIAS
CNPJ 16.344.996/0001-92

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
SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL Nº 137/
2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  163/
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 representado por seu Prefeito Municipal,
Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEIDA

CONTRATADA: BANDA CINHA SINHÁ, aqui
representada pelo Sr. BLENNO BRAZ BARBOSA
GOMIDES, CPF 776.964.685-53, RG nº 6766520-8/
SSP-GO, com endereço à Trav. José Bonifácio, nº 50 –
Centro – Barreiras-BA

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato a prestação de
serviços com um espetáculo musical, no dia 19/06/2008,
através do Projeto “São João 2008”, a favor do
CONTRATANTE, de acordo com as especificações
técnicas determinadas pelo Município CONTRATANTE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Órgão: 02.13.00 - Secretaria de Municipal do Meio
Ambiente e Turismo;

Atividade: 04.122.002.2.214 – Gestão das Atividades
da Sec. de Meio Ambiente e Turismo

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros
– Pessoa Física

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor global do presente contrato é de R$ 1.900,00
(Um mil e novecentos reais), referente a uma
apresentação, que será paga pelo CONTRATANTE ao
CONTRATADO em uma única parcela, mediante a
apresentação de Nota Fiscal emitida pelo CONTRATADO,
de acordo com a proposta de preço já aprovada.

§1º - O pagamento será efetuado em até 08 (oito) dias
após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, e devidamente
atestada a prestação dos serviços.

§2º - Quando houver erro de qualquer natureza na
emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão
de nota de correção, ficando estabelecido que esse
intervalo de tempo não será considerado para efeito de
qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

DO PRAZO:

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 cidade de Barreiras, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir toda e qualquer dúvida oriunda do
presente contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes,
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mutuamente obrigadas, assinam o presente instrumento em
03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas)
testemunhas, para que surta os seus legais e jurídicos
efeitos.

Barreiras, 17 de junho de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

BANDA CINHA SINHÁ
BLENNO BRAZ BARBOSA GOMIDES

CPF 776.964.685-53

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

PORTARIA GAB.  Nº 186, de 04 de julho de 2008.

Exonera, a pedido, Secretário Escolar da
Escola Municipal Iazinha Pamplona

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, a pedido, do Cargo em Comissão  de Secretário
Escolar da Escola Municipal Iazinha Pamplona, o Sr. Kleverton
Alan de Meneses Monteiro, lotado na Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer, com carga horária de 40 horas.

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

PORTARIA GAB.  Nº 187, de 05 de julho de 2008.

Nomeia Secretária Escolar da Escola
Municipal Iazinha Pamplona

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 Nomear, para provimento do Cargo em Comissão de
Secretária Escolar da Escola Municipal Iazinha Pamplona, a Srª.
Dejanete Oliveira Chagas, lotada na Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer, com carga horária de 40 horas.

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

TERMO DE POSSE

Ao quinto dia do mês de julho de 2008, frente ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma
posse no Cargo em Comissão de Secretária Escolar da Escola
Municipal Iazinha Pamplona, a Srª. Dejanete Oliveira Chagas,
CPF 461.783.502-44, RG 660.303 SSP/DF, filha de João Francisco
Chagas e Dejanira Oliveira Chagas, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o
compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como  obedecendo  as normas
existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal.
A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela
empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 05 de julho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Dejanete Oliveira Chagas
Empossada



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras 6Barreiras - Bahia - quarta-feira, 16 de julho de 2008        ANO 4  -  Nº 729

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

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Com o objetivo de oferecer suporte à
ação pedagógica dos professores das sé-
ries iniciais do Ensino Fundamental, con-
tribuindo para elevar a qualidade do ensi-
no e da aprendizagem de Língua Portu-
guesa e Matemática, a Secretaria Muni-
cipal de Educação (SME), reuniu, nesta
segunda-feira, 14, aproximadamente 40
professores das séries iniciais da rede
municipal de ensino, para o quarto encon-
tro de Formação Continuada.

Para a tutora de linguagem da SME
Maria Eva Braga, essa é uma ótima opor-
tunidade que os professores têm encon-
trado para agregar conhecimento. “São
iniciativas como essa que garantem uma
melhor educação no município. Estamos
empenhados nesse programa e acredita-
mos que as séries iniciais do Ensino Fun-
damental, darão um grande salto em qua-
lidade”, ressaltou.

O curso teve início em maio e vai até
novembro deste ano.

O que é o Pró-Letramento
O Pró-Letramento - Mobilização pela

Qualidade da Educação - é um programa
de formação continuada de professores,
para melhoria da qualidade de aprendiza-
gem da leitura/escrita e matemática nas

Pró-letramento reúne professores
das séries iniciais em Barreiras

séries iniciais do ensino fundamental. O Pro-
grama é realizado pelo MEC, em parceria
com Universidades que integram a Rede
Nacional de Formação Continuada e com
adesão dos estados e municípios. Podem
participar todos os professores que estão em
exercício, nas séries iniciais do Ensino Fun-

damental das escolas públicas.
O Pró-Letramento funciona na moda-

lidade a distância. Para isso, utiliza mate-
rial impresso e vídeos, bem como ativida-
des presenciais, que são acompanhadas
por professores orientadores, também
chamados tutores.

Profissionais de educação se reuniram na escola de informática

Para os professores é uma ótima oportunidade para adquirir novos conhecimentos


