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Ás 9h de hoje, na Prefeitura, o pre-
feito Saulo Pedrosa empossa os pri-
meiros 38 concursados que passaram
na seleção realizada em janeiro pas-
sado. Num ato simbólico o prefeito
assinará o termo de posse daqueles que
conseguiram uma vaga sem empatar
com outros candidatos.

De acordo com a responsável pelo
setor de Gestão de Pessoas Gabriela Pi-
mentel, o setor está cuidando dos proces-
sos onde houve empate entre os concor-
rentes. “Na medida em que os casos são
resolvidos, a gente vai dando posse àque-
les candidatos também”, disse.

Ela acrescenta, ainda, que os crité-
rios de chamada estão ligados às ne-
cessidades existentes no município. Os
novos servidores irão suprir vagas de
funcionários terceirizados e também
vagas que surgiram com inaugurações
de postos de saúde, creche e escolas.

Dentre os cargos que serão empos-
sados na manhã de hoje estão funcio-
nários nas áreas de saúde, educação e

Prefeito empossa novos concursados

administração. São médicos, especia-
listas em educação, enfermeiros, turis-
mólogo, psicopedagogo, analista de sis-
tema e professor de ensino religioso.

Para o prefeito Saulo Pedrosa a ce-
rimônia de posse marca uma das últi-
mas etapas do processo. “Realizamos
o concurso dentro da total legalidade.
A homologação foi feita ainda em maio
quando a data limite era 05 de julho.
Portanto, estamos agindo como a Lei
determina. Espero agora que os novos
funcionários se dediquem bastante em
suas funções”, disse.

Concurso - A Prefeitura abriu as
inscrições para o concurso em novem-
bro de 2007 oferecendo 1.402 vagas
para cargos de nível fundamental, mé-
dio e superior. Os salários variam de
R$ 380,00 a R$ 1.749,02. A Fundação
de Administração e Pesquisa Econô-
mico-Social - FAPES, foi a empresa
encarregada de organizar todas as fa-
ses da seleção. As provas foram reali-
zadas no final de janeiro passado.

Acesse http://www.barreiras.ba.gov.br
Todas as edições do Diário Oficial estão disponíveis no site oficial da Prefeitura Municipal de Barreiras.

...Realizamos o concurso
dentro da total legalidade.

Estamos agindo como a Lei
determina...““ ““

Saulo Pedrosa - Prefeito de Barreiras

FOTOS WASHINGTON LUIZ
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GABINETE DO PREFEITO

PARECER - EM 20/06/2008
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 171/2008

EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO EXMO. SR.
PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, SAULO PE-
DROSA DE ALMEIDA, O PRESENTE PARECER É REFE-
RENT E À CONTRATAÇÃO DIRETA DE INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA PARA A ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA DE

PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, EM-
PRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA, PAGAMENTO DE

FORNECEDORES, COM EXCLUSIVIDADE, COBRANÇA

DE TRIBUTOS, TAXAS, IMPOSTOS MUNICIPAIS E RE-
CEITAS DE SERVIÇOS, EM CASO DE LICITAÇÃO DE-
SERTA.

O tema da consulta é objeto da Lei 8.666/93 que regulamentou
o artigo 37, inciso XXI da CF, e que por sua vez normatiza as licita-
ções e os contratos administrativos, inclusive no âmbito dos municí-
pios.

Considerando ter sido realizado o devido certame licitatório na
modalidade de Pregão Presencial nº 005/2008 e a de nº 006/2008,
destinado a selecionar a Instituição Financeira, autorizada a funcio-
nar no País pelo Banco Central do Brasil, mediante a melhor
oferta financeira a ser pago pelo vencedor do certame, para a
administração da folha de pagamento dos servidores do Município,
empréstimo consignado em folha, pagamento de fornecedores com
exclusividade, cobrança de tributos, taxas, impostos municipais e
receitas de serviços, pelo período de 60(sessenta) meses), tudo dentro
da conformidade do Art. 14 da Lei 8.666/93 atentando para os prin-
cípios constitucionais;

Considerando que a regular licitação para a seleção da Institui-
ção Financeira aconteceu por 2 vezes e a elas não ocorreram inte-
ressados, sendo os 02 (dois) processos licitatórios declarados de-
sertos;

Considerando que após os Pregões Presenciais, declarados de-
sertos, a Instituição Financeira, Banco do Brasil S/A, ofereceu ao
Município a proposta de R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos
mil reais) para executar os referidos serviços;

Considerando ser do interesse do Município a seleção de uma
Instituição Financeira para a execução dos serviços objeto da lici-
tação;

Considerando a administração pública estar de acordo com o
valor proposto, e, observado o que autoriza o Art. 24 em seu inciso
V da Lei 8.666/93, tenho por possível a contratação direta dos ser-
viços por Dispensa de Licitação.

Assim, respaldado nos termos do artigo 24 inciso V e VIII e
artigo 26 da Lei 8666/93 – L.L., é permitido ao Gestor resolver pela
contratação em caso de Licitação Deserta.

É de observar-se ainda, que o necessário processo de dispensa

de licitação deverá ser instruído com os elementos descritos no
parágrafo único do referido Art. 26 da Lei 8.666/93, isto é, com a
caracterização da razão da escolha do fornecedor e a justificativa
do preço.

Assim, o presente PARECER é pela possibilidade de entender-se
justificada, a contratação direta da  Instituição Financeira, autoriza-
da a funcionar no País pelo Banco Central do Brasil, para a admi-
nistração da folha de pagamento dos servidores do Município, em-
préstimo consignado em folha, pagamento de fornecedores com
exclusividade, cobrança de tributos, taxas, impostos municipais e
receitas de serviços, mediante dispensa de licitação.  S.M.J.

Barreiras, 20 de junho de 2008.

Leonina Pamplona Pimentel
Procuradora Geral do Município

Port. Gab. 379/2005

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-

REPUBLICAÇÕES
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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;

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 Pessoa
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-
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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 paga-
mento referido constitui-se mero adiantamento do preço ora ajusta-
do, pelo BANCO ao MUNICÍPIO, devendo o MUNICÍPIO
restituí-lo ao BANCO proporcionalmente ao tempo decorrido, na
hipótese de rescisão contratual, sem prejuízo do disposto na Cláu-
sula 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

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS Nº 129/2008

REFERENTE À PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 151/2008

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: JOSÉ ERIVALDO ALVES DOS SAN-
TOS, CPF nº 569.495.375-49, situada à Conj. Habitacional Rio
Grande, Rua E, Caminho 7, Casa 21, neste município de Barrei-
ras /BA.

OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO:

Constitui objeto do presente Contrato a prestação de servi-
ços de construção de três passarelas sobre o canal da Vila Brasil,
compreendendo mão-de-obra e materiais necessários à execu-
ção dos serviços objeto deste Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Órgão: 02.11.00 – Secretaria de Infra-Estrutura e serviços
públicos;

Atividade: 15.451.011.1.100– Construção e Ampliação do
Sist. Urbano Drenagem Pluvial;

Elemento: 4.4.9.0.51.00 – Obras e instalações.

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 6.166,19 (seis mil
cento e sessenta e seis reais e dezenove centavos), que se-
rão pagos após a conclusão dos serviços.

DO FORNECIMENTO

Os serviços serão efetuados após a assinatura deste Contra-
to, mediante solicitação formal da Secretaria Municipal de Infra-
estrutura e Serviços Públicos, 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 Contrato, renun-
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOSDE DEDETIZAÇÃO Nº 128/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  150/2008

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

CONTRATADO: RONALDO CARDOSO VIEIRA,
CPF: 919.960.825-15,  RG nº. 150.48710-06 SSP/BA, com
endereço à Rua Floriano Peixoto, 722 – Vila Juri – Barreiras-
BA)

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato, a prestação de servi-
ços de dedetização, para eliminação de insetos e pragas, nas es-
colas municipais, da zona urbana e rural, que deverão ser dedeti-
zados, tudo conforme Proposta e Planilha Orçamentária e de-
mais especificações contidas no Processo de Dispensa de Licita-
ção nº 150/2008 que, independentemente de transcrição, inte-
gram o presente Contrato.

§ º Único - Nos serviços contratados estão inclusos custos
com mão-de-obra, produtos químicos, máquinas e equipamen-
tos necessários à execução dos serviços,

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Barreiras, 11 de junho de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

JOSÉ ERIVALDO ALVES DOS SANTOS
CPF nº 569.495.375-4

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
     Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34

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

Órgão: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer;

Atividade: 12.361.016.2.077–Gestão das Ativ. do Ensino
Fundamental–FUNDEB 40%;

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 5.480,00 (cinco mil,
quatrocentos e oitenta reais), correspondentes à prestação de
serviço de dedetização e desratificação de Escolas Municipais da
zona urbana e rural, constantes do orçamento, que serão pagos,
pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, mediante a apre-
sentação de Nota Fiscal emitida pelo CONTRATADO, de acor-
do com a proposta de preço já aprovada.

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir da data de
sua assinatura até a prestação completa dos serviços, e cumpri-
mento 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, 11 de junho de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

RONALDO CARDOSO VIEIRA
CPF: 919.960.825-15

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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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

Em comemoração ao Dia Nacional de
Prevenção de Acidentes no Trabalho, 27 de
julho, o Centro de Referência e Saúde do
Trabalhador (Cerest), começou nesta segun-
da-feira, 28, em Barreiras, a Campanha de
Prevenção de Acidentes no Trabalho. A
campanha consiste em visitar todos os pos-
tos de saúde e passar orientações para pro-
fissionais da área de saúde sobre os proce-
dimentos necessários em caso de atendimen-
to a algum paciente que tenha sofrido algu-
ma espécie de acidente no trabalho.

Uma das principais preocupações do cen-
tro são as poucas notificações que a cidade
apresenta todos os anos, que, mesmo colo-
cando Barreiras em nível de excelência para
o Ministério da Saúde, não condiz com a
realidade. “Se os pacientes não nos notifi-
cam sobre os acidentes no trabalho, não há
como registrar e repassar os dados reais
para o Ministério da Saúde”, destacou Lili-
an Carlos, coordenadora do Cerest.

Ainda para o técnico Álvaro Albuquer-
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que, a falta de notificações cria uma falsa
realidade da situação e as verbas que pode-
riam vir para as campanhas e ações de pre-
venção, não chegam por conta dos dados
documentados.

No Brasil, os acidentes de trabalho ma-
tam e mutilam milhares de trabalhadores
todos os anos. Segundo Lílian, a orientação,

à todos os trabalhadores que aparecerem
com algum sintoma de doenças relaciona-
das ao trabalho, é que procurem o Cerest,
que irá notificar e encaminhar o paciente
ao especialista. A mesma orientação foi dada
aos médicos e profissionais dos postos de
saúde em Barreiras.
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Lilian Carlos explica aos funcionários do PSF da Santa Luzia, a importância de comunicar ao
Cereste os casos de acidentes de trabalho atendido no posto

A equipe do Cereste vai visitar todos os postos de saúde e hospitais de Barreiras


