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Com diversos representantes de órgãos
governamentais, sociedade em geral e re-
presentantes de movimentos sociais da re-
gião, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Grande, se reuniu, na última quinta-feira, 17,
no Centro Cultural em Barreiras. O evento
serviu para divulgar, não apenas o processo
de formação e as ações do Comitê, mas
também para apresentar os projetos desen-
volvidos pelo Programa de Revitalização do
Rio São Francisco na Região Oeste.

O prefeito Saulo Pedrosa, saudou os
participantes, enfatizando a necessidade
desses eventos. “Sabemos da importância
das ações voltadas às questões ambientais.
O nosso desejo é que desse trabalho, nas-
çam bons frutos. A nossa bacia ‘São Fran-
ciscana’ precisa de ações continuadas”, res-
saltou.

Pela manhã, representantes do Comitê,
além de apresentarem o processo de insti-
tucionalização, destacaram a participação de
órgãos e comunidades nessas reuniões.
“Hoje é um dia muito importante para nós,
pois, além de ser um grande passo, temos
uma representação de órgãos relevantes”,
destacou Edite Lopes, membro do Comitê
da Bacia do Rio São Francisco, fazendo re-
ferência ao Ministério de Meio Ambiente,
Ministério de Integração, Universidade de
Brasília, Ufba, Uneb entre outros.

“Juntos, vamos construir uma bacia me-
lhor. O Ministério Público é parceiro do Pro-
grama de Revitalização e, não seria muito,
dizer da importância da parceria de todos
aqui, para que o objetivo seja concretiza-
do”, destacou a Promotora do Ministério Pú-

Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Grande se reúne em Barreiras

O Rio São Francisco, Velho Chico ou Opará apresenta uma enorme diversidade
natural, cultural e social em toda a sua extensão territorial. Esta riqueza foi, entretan-
to, afetada pela exploração desordenada da terra e da água no processo de ocupação
da região, tendo gerado inúmeros problemas socioambientais, como a degradação de
suas matas ciliares, desmatamento, queimadas, dentre outros.

Assim, as demandas socioambientais surgidas a partir deste processo levaram o
Estado e as instituições à compreensão de que é necessário revitalizar o Velho Chico,
sob pena de continuar perdendo a diversidade que este rio apresenta.

A Revitalização do Rio São Franscisco, para que seja efetiva, deve ser constituída
por usuários, Poder Público e todos os demais setores da sociedade em conjunto,
para que atenda às demandas socioambientais, minimizando os danos existentes e
prevenindo a ocorrência de novos danos.

Deste modo, é essencial uma atuação integrada de todos para a defesa desta
bacia hidrográfica, seu povo e sua cultura, verdadeiramente construindo a Revitaliza-
ção do patrimônio natural, histórico e cultural que é o Velho Chico.

(texto divulgado na Reunião do Comitê de Bacias do Rio Grande, 17/07/2008 – Barreiras-BA)

blico, Luciana Khoury.
A programação da tarde foi distribuída

entre os órgãos presentes, que tiveram opor-
tunidade de apresentar suas contribuições
ao Oeste baiano, realizar debates e enca-
minhar as propostas levantadas.

A representante do Ministério de Inte-
gração, Karla Arns, apresentou os projetos

que o governo tem desenvolvido na região,
dentre eles, destacou o Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC); Projeto de
Revitalização; Projeto “Velho Chico” Vivo;
Plano Decenal e os Planos Diretores de Re-
cursos Hídricos. “Com essas ações, preten-
demos atuar diretamente nos principais pro-
blemas da região”, disse.

Construir a Revitalização do Velho Chico

O prefeito Saulo Pedrosa abriu o evento que enfocou a revitalização da bacia hidrográfica do
Rio Grande

Representantes de ONG’s e da sociedade
participaram das discussões
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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, destinado
a todo público de Barreiras, bem como aos alunos da rede Muni-
cipal de Ensino, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2008, perfazen-
do um total de 18 (dezoito) apresentações, sendo seis em cada
dia, tendo como temas: “O Menino e o Baú” e “O Estudante”.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS Nº 007/2008

Dispensa de Licitação nº 007/2008

CONTRATANTE: O SANAB – SANEAMENTO BÁSI-
CO 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 Su-
perintendente, Sra. CARLA LEKSANDRA CORDEIRO ZUT-
TION.

CONTRATADA: Sra. JAILSONETE CABRAL DE SAN-
TANA, 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 técni-
cos de Assessoria Administrativa Financeira pela CONTRATA-
DA a CONTRATANTE, para viabilização da demanda imediata
dos serviços administrativos financeiros.

REPUBLICAÇÕES

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
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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 Administra-

tivas - SANAB
Elemento : 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-

soa Física

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Pela prestação dos serviços pagará o CONTRATANTE a CON-
TRATADA, 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, mutua-
mente 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 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
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS 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 Aveni-
da Clériston Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDRO-
SA DE ALMEIDA

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,
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

CONTRATADA: BANDA TRIO NORDESTÃO, aqui
representada pelo Sr. MANOEL ALVES PINHEIRO, CPF
181.299.195-91, RG nº 299933/SSP-BA, com endereço à Rua
Nova Brasília, nº 554 – Vila Brasil – Barreiras-BA

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços
com um espetáculo musical, no dia 20/06/2008, através do Pro-
jeto “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 especifi-
cada:

Órgão: 02.13.00 - Secretaria de Municipal do Meio Ambien-
te 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$ 1.650,00 (Mil
seiscentos e cinqüenta reais), referente a uma apresentação,
que será paga pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO em
uma única parcela, mediante a apresentação de Nota Fiscal emi-
tida 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 devol-
vido 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 contratu-
al.

DO PRAZO:

O presente instrumento de Contrato terá vigência a partir da
data da assinatura até o cumprimento das obrigações contratu-
ais.

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.
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVI-
ÇOS Nº 140/2008
REFERENTE À PROCESSO DE DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO Nº 165/2008

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: ARTS PINTURAS CARLOMAN
LTDA , CNPJ 04.283.113/0001-00, situada à Tv. Jesuíno
Pamplona, nº 95, Sandra Regina – Barreiras /BA.

OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

Constitui objeto do presente contrato o serviço de ser-
viços de plotagem das entradas do Parque e do Estande da
Prefeitura de Barreiras, na 26ª Expoagroindustrial, de Bar-
reiras/BA, programada para acontecer de 21 a 29 de junho
de 2008 de acordo com a programação estabelecida no
Projeto da Exposição 2008.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutua-
mente 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 TRIO NORDESTÃO
MANOEL ALVES PINHEIRO

CPF 181.299.195-91

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

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 Desen-
volvimento Econômico e Agronegócio;

Atividade: 20.602.012.2.117–Realização da Expoagro;

Elemento: 3.3.9.0.39.00–Outros Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Jurídica

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor do presente contrato é de até R$ 7.612,00 (sete
mil seiscentos e doze 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 Es-
pecial Organizadora da 26ª Expoagroindustrial de Barrei-
ras 2008, e serão executados até sua total conclusão.

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, 17 de junho de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

ARTS PINTURAS CARLOMAN
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
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O Centro de Atendimento Integral a
Criança (Caic) foi escolhido para represen-
tar outras 22 escolas municipais que rece-
beram kits pedagógicos do Projeto Memó-
ria, idealizado pelo Banco do Brasil. A en-
trega do material à direção do Caic foi na
manhã de ontem, 17. O evento foi coorde-
nado pela secretária de educação Iara Xa-
vier e pelo gerente geral do Banco do Bra-
sil em Barreiras Carlos Alberto Rhoden.

Há onze anos a Fundação Banco do
Brasil investe no Projeto Memória que tem
como objetivo resgatar a história, vida, obra
e pensamento de brasileiros que contribuí-
ram para a transformação social do país.
Nesta edição, a homenageada é a educa-
dora e escritora norte-rio-grandense Nísia
Floresta.

Alunos de Barreiras poderão conhecer
um pouco mais da vida e luta da educadora
por meio dos kits distribuídos. Cada um dis-
põe de três almanaques históricos, três gui-
as de orientação ao professor e um cartaz.
A biblioteca do Colégio Padre Vieira rece-
berá um livro fotobiográfico e um vídeo-
documentário para consulta de estudantes
e educadores.

“A proposta é muito interessante por-
que oferece a oportunidade de nossos alu-
nos conhecerem pessoas que fizeram a

Escolas municipais recebem livros
da Fundação Banco do Brasil

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

história de nosso país. E, toda pessoa que
faz diferença precisa ser lembrada porque
se torna referência”, disse a secretária
Iara Xavier.

Ao conversar com os alunos do Caic o
gerente do BB Carlos Alberto, utilizou o
exemplo de Nísia Floresta para salientar a
importância das pessoas crescerem e me-
lhorarem suas vidas. “Nísia foi uma pessoa
à frente de seu tempo e com pequenos ges-
tos promoveu grandes mudanças. Um exem-
plo que pode ser seguido por todos nós”.

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Nísia Floresta – Nísia Floresta re-
agiu ao modelo imposto às mulheres no
início do século XIX, denunciou a opres-
são feminina, defendeu a escolarização
de meninas, fundou escola, escreveu
em diferentes espaços sobre as injusti-
ças praticadas contra as mulheres, ín-
dios e negros pela divulgação do ver-
dadeiro potencial do Brasil no exterior.

Lutava por uma educação igualitária às
mulheres e não apenas o bordado. Na
Europa, consagrou-se, estabeleceu ami-
zade com grandes intelectuais e residiu
em vários países. Morreu na França em
1885, após 75 anos vividos e 15 obras
publicadas, além de incontáveis artigos na
imprensa brasileira.
Fonte: www.fundacaobancodobrasil.org.br

Diretora do Caic Maria Figueiredo, secretária de educação Iara Xavier e o gerente do Banco
do Brasil, Carlos Alberto Rhoden

Alunos do Caic foram os primeiros a receber
as obras literárias

Os livros fazem uma
homenagem à Nísia
Floresta, educadora
nascida no Rio Grande
do Norte


