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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTO WASHINGTON LUIZ

Contrariando uma tendência nacional, o
custo com a compra da Cesta Básica em
Barreiras ficou mais baixo no mês de julho.
Depois de quatro meses seguidos de rea-
justes que chegaram a acumular uma alta
de 15,69% nos primeiros meses de 2008, o
custo com a compra dos itens básicos de
alimentação teve uma queda de 7,41%.

Para fazer a compra da Cesta Básica, o
barreirense gastou R$ 187,39. Os itens que
mais influenciaram para a redução de pre-
ço foram: tomate (-33,02%), banana (-
21,99%), feijão (-13,83%), farinha (-5,18%),
óleo (-4,36%) e arroz (-1,73%).

Apesar do preço médio da cesta ter ca-
ído, alguns produtos foram reajustados para
mais, a exemplo da manteiga que ficou
11,62% mais cara.

O preço da cesta básica subiu, em ju-
nho, em 14 das 16 capitais em que o Depar-
tamento Intersindical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos (Dieese) realiza sua
Pesquisa Nacional da Cesta Básica. Os mai-
ores aumentos foram registrados em Goiâ-
nia, onde a cesta teve seu valor elevado em
10,64%; Brasília, com aumento de 6,43%;
Rio de Janeiro, com alta de 5,93%; e Salva-
dor, com reajuste de 5,38%. As únicas que-
das foram registradas em Vitória (1,13%) e
Fortaleza (0,35%). A cidade de Porto Ale-
gre, apesar de não ter sofrido a maior alta -
o aumento foi de 4,29% -, voltou a ter a
cesta mais cara do País.

A pesquisa da Cesta Básica (Ração Es-
sencial Mínima) de Barreiras é realizada pela
Prefeitura Municipal de Barreiras, através
de sua Controladoria Geral.

O levantamento de preços é feito men-
salmente nos principais supermercados da
cidade. Tem como finalidade acompanhar a
evolução mensal de preços de 12 produtos
de alimentação, bem como o gasto mensal
que um trabalhador teria para adquiri-los.

Este trabalho segue a metodologia utili-
zada pelo DIEESE para acompanhamento
da Cesta Básica Nacional, definida com base
no Decreto Lei Nº 399, de 30 de abril de
1938, que regulamenta o salário mínimo.

A Ração Mínima definida para a Região
2*, onde se situa o estado da Bahia, com-
preende 12 (doze) produtos alimentares:
carne, leite, feijão, arroz, farinha, pão fran-
cês (pão de sal), tomate, café, banana, açú-
car, óleo de soja e manteiga.

Valor da Cesta Básica cai 7,41% em Barreiras

O tomate puxou o valor da cesta para baixo
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Estado da Bahia - Município de Barreiras

Atos Oficiais do Executivo2
Barreiras - Bahia

segunda-feira, 11 de agosto de 2008
ANO 4  - Nº 747

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
SERVIÇOS Nº 159/2008

REFERENTE À PROCESSO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 181/2008

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: VAMOSIL SERVIÇOS LTDA-ME,
CNPJ nº 04.414.469/0001-28, à Rua Marechal Deodoro, nº 85,
Bairro Centro, Barreiras-BA.

OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços
de engenharia para execução da obra de demolição e construção
de meio-fio – calçada e sarjeta, na BR 242 com Avenida A.C.M.,
saída para Salvador, em Barreiras, compreendendo mão-de-obra
e materiais necessários à execução dos serviços objeto deste
Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Órgão: 02.11.00 – Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços
Públicos;

Atividade: 15.451.011.2.153 – Apoio as Ações da Infra-
Estrutura;

Elemento: 4.4.9.0.51.00 – Obras e instalações.

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor do presente contrato é de R$ 9.261,00 (nove mil
duzentos e sessenta e um reais), que serão pagos conforme
conclusão dos serviços objeto deste contrato.

DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO

Os serviços serão efetuados 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,
renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Barreiras, 09 de julho de 2008.

______________________________
Município de Barreiras

Saulo Pedrosa
Prefeito

___________________________________
VAMOSIL SERVIÇOS LTDA-ME

  CNPJ nº 04.414.469/0001-28

Testemunhas:

______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS Nº163/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 185/2008

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

CONTRATADA: CONSTRUVAN CONSTRUTORA
LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº
07.307.983/0001-52, com endereço à Av. José Bonifácio, nº 300,
Bairro Centro, CEP 47800-090 – Barreiras BA, neste ato repre-
sentado pelo sócio Sr. IVANEZ COELHO DIAS, brasileiro,
casado, Comerciante, CPF: 243.929.525-68, RG: 01693087 82
SSP/BA, residente e domiciliado à rua Marcos Freire, nº 501,
Bairro Aratu - Barreiras-BA

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato, a prestação de servi-
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ços de engenharia e materiais necessários à execução dos servi-
ços de retirada e substituição de placas em concreto armado no
canal localizado na Praça Vila Brasil e reforma interna e externa
no muro da quadra de esportes da Escola Municipal Luiz Viana
Filho, tudo conforme Proposta e Planilha Orçamentária e demais
especificações contidas no Processo de Dispensa de Licitação
nº185/2008 que, independentemente de transcrição, integram o
presente 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 Servi-
ços Públicos

ATIVIDADE: 04.122.002.2.149 – Gestão das atividades da
Sec. M. de Infra-Estrutura e Serviços Públicos

ELEMENTO: 3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor a ser pago, pela prestação de serviço ora contrata-
dos, será de R$ 14.700,79 (Quatorze mil, setecentos reais e se-
tenta e nove centavos), de acordo com orçamento autorizado e
que deverá ser pago em até 30 dias após a apresentação da nota
fiscal/fatura, e devidamente atestada a prestação dos serviços.

§ 1º - Nos preços ofertados na proposta da Contratada já
estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de trans-
portes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a
implicar no fiel cumprimento deste instrumento.

§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 es-
tabelecido que esse intervalo de tempo não seja considerado para
efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir da data de
sua assinatura até o completo cumprimento das cláusulas contra-
tuais.

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, 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(BA), 10 de julho de 2008.

______________________________
Município de Barreiras

Saulo Pedrosa
Prefeito

___________________________________
CONSTRUVAN CONSTRUTORA LTDA-ME

  CNPJ nº 07.307.983/0001-52

Testemunhas:

______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

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

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº /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

CONTRATADA: EMPREITEIRA JRB LTDA CNPJ:
07.255.600/0001-40 sediada à Rua Major Cândido, nº 215 A-
Bairro São Pedro CEP: 47.807-075 – Barreiras - BA, represen-
tada aqui pelo Sr. Roberto Borges de Oliveira RG: 04692193
19  CPF: 560492185-87

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a presta-
ção de serviços de recuperação do pavimento em bloketes na
parada de ônibus da Praça Castro Alves, pavimento que liga a
parada de ônibus até margem da BR 242, compreendendo mão-
de-obra e materiais necessários à execução dos serviços objeto
deste Contrato, conforme Proposta e Planilha Orçamentária e
demais especificações contidas no Processo de Dispensa de Li-
citação nº 191/2008 que, independentemente de transcrição, in-
tegram o presente Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas para o pa-
gamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Do-
tação Orçamentária a seguir especificada:

Órgão: 02.11.00 – Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços
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Públicos.
Atividade: 15.451.011.2.153 – Apoio as Ações de Infra-Es-

trutura.
Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-

soa Jurídica.
PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O valor

do presente contrato é de R$ 5.302,00 (cinco mil e trezentos e
dois reais), que serão pagos conforme o andamento da obra.

§ 1º - Nos preços ofertados na proposta do CONTRATA-
DO já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de
transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e ou-
tros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham
a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.

§2º - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, e devidamente atestada a
prestação dos serviços.

§3º - 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 es-
tabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para
efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

DO PRAZO: O referido contrato terá vigência imediata a
partir da data de sua assinatura até a completa execução dos
serviços.

FORO: As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras –
Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegia-
do 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 surta os seus jurídicos e legais efeitos.

Barreiras(BA), 18 de julho de 2008

______________________________
Município de Barreiras

Saulo Pedrosa
Prefeito

___________________________________
EMPREITEIRA JRB LTDA
  CNPJ: 07.255.600/0001-40

Testemunhas:

______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA – Convite nº 049/2008
Processo  nº 116/2008

Pelo presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de
Serviços celebrado em 15/01/2008, 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
PRAIA LINDA SHOPPING LTDA, com sede na Rua Prefeito
José Sherrez, nº 1.540, Itaputanga, Piúma (ES), inscrita no CNPJ/
MF sob nº 02.372.502/0001-79, neste ato representada pelo Sr.
GUSTAVO MAYRINK GONÇALVES , brasileiro, casado,
engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Ramiro Rodrigues,
nº 405, aptº 301, Jardim Maily, Piúma-ES, inscrito no CPF nº
037.234.036-97 e portador de RG nº MG-10.374.156 SSP/MG,
através de procuração, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, com base na CARTA CONVITE Nº 049/2008 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 Prestação de Serviços – Carta Convite nº.
049/2008. A presente alteração encontra-se de conformidade com
artigo 65 da Lei 8.666/93.

2) CLÁUSULA SEGUNDA –  DO PREÇO E CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO

Considerando a solicitação da CIOB – Centro das Indústrias do
Oeste da Bahia, para participar da Feira Agroindustrial de Barreiras;

Considerando que os custos dos serviços complementares
encontram-se dentro do limite permitido por lei;

Sendo assim, faz-se necessário aditar o referido contrato em R$
37.137,50 (trinta e sete mil, cento e trinta e sete reais e cinqüenta
centavos), para cobrir os custos de montagem da estrutura física
dos stands do setor industrial, não previstos inicialmente no edital
de licitação, e essenciais à organização e realização de parte da
Exposição Feira Agroindustrial de Barreiras;

3) CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

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

Órgão: 02.13 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo
Atividade: 04.122.002.2.214– Gestão das Atividades da Sec. do

Meio Ambiente e Turismo
Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa

Jurídica.
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
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para que surta os seus legítimos e legais efeitos.

Barreiras (Ba), 15 de junho de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

PRAIA LINDA BARRA SHOPPING LTDA
GUSTAVO MAYRINK GONÇALVES

Testemunhas:

1._____________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E OBRAS nº 094/2008
Carta Convite nº. 037/2008

Pelo presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Ser-
viços e Obras nº 094/2008, referente à Carta Convite nº. 037/2008,
que entre si fazem de um lado na qualidade de CONTRATANTE,
o MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA, pessoa jurídica de direi-
to público interno, inscrito no CPNJ sob nº. 13.654.405/0001-95,
com sede do poder executivo situada à Avenida Clériston Andrade,
729 – Centro, neste Município, neste ato representado pelo seu
Prefeito Municipal SAULO PEDROSA DE ALMEIDA e, do
outro lado a empresa VAMOSIL SERVIÇOS LTDA- ME, CNPJ
nº. 04.414.469/0001-28, situada à Rua Marechal Deodoro, nº. 85,
Centro – Barreiras -BA, neste ato representada pelo sócio o Sr.
VALDELÍCIO MOREIRA DA SILVA JÚNIOR, brasileiro,
portador do RG nº. 04.448.375-90-SSP BA e inscrito no CPF nº.
687.335.695-68, residente e domiciliado à Rua Marechal, nº. 1.187,
Centro – Barreiras –BA, doravante denominada CONTRATA-
DA, com base na Carta Convite nº. 037/2008 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 seguintes:

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 con-
formidade com artigo 57 e 65 da Lei 8.666/93.

2) CLÁUSULA SEGUNDA –  DO PREÇO E CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO

Considerando a necessidade de ampliar os m²  de roçagem de
margens de estrada, faz-se necessário aditar o referido contrato

em R$ 19.195,00 (dezenove mil cento e noventa e cinco reais),
para cobrir os custos dos serviços complementares.

3) CLÁUSULA TERCEIRA  –-DAS DEMAIS DISPOSI-
ÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e con-
dições do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justas e contra-
tadas, 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),  08 de julho de 2008.

_________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa

_________________________________
VAMOSIL SERVIÇOS LTDA-ME

Contratado

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
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FOTOS WASHINGTON LUIZ

Hoje, 11 de Agosto, é comemorado, em
todo o Brasil, o Dia do Estudante. Para
festejar a data, o Colégio Municipal Pa-
dre Vieira finalizará a 10ª Gincana, que
começou na última quinta-feira, 07. Com
um número aproximado de 600 alunos, que
se dividiu em quatro equipes, a gincana
tem como objetivo fazer a integração en-
tre as turmas e proporcionar aulas intera-
tivas e diferenciadas, quebrando a rotina
da sala de aula. Participam da gincana
alunos de 5ª a 8ª série, bem como funcio-
nário e professores.

“A nossa intenção é que todos os alunos
e professores se envolvam nesse ambiente
educacional com alegria e divertimento, in-
dependente da equipe que estão defenden-
do”, disse a coordenadora pedagógica, Edi-
néia Passos de Deus.

As tarefas variam entre provas-relâm-
pago, conhecimento à provas que cha-
mam a atenção para os fatos da atualida-
de e valorização dos pontos históricos da
cidade, prova do desfile em que os alu-
nos se apresentaram caracterizados de
atletas das Olimpíadas de Pequim e as
tarefas em que os alunos apresentarão
fotografias das equipes em pontos histó-
ricos da cidade.

Colégio Padre Vieira realiza gincana
para comemorar o Dia do Estudante

Alimentos e livros estão sendo arreca-
dados e serão entregues para instituições
de caridade da cidade. “É um momento de
muita alegria e interação e proporciona um

Origem do Dia do Estudante
No dia 11 de agosto de 1827, D. Pedro I instituiu no Brasil os dois primeiros cursos

de ciências jurídicas e sociais do país: um em São Paulo e o outro em Olinda, este
último, mais tarde, transferido para Recife. Até então, todos os interessados em enten-
der melhor o universo das leis tinham de ir a Coimbra, em Portugal, que abrigava a
faculdade mais próxima.

Na capital paulista, o curso acabou sendo acolhido pelo Convento São Francisco,
um edifício construído por volta do século XVII. As primeiras turmas formadas conti-
nham apenas 40 alunos. De lá para cá, nove Presidentes da República e outros inúme-
ros escritores, poetas e artistas já passaram pela escola do Largo São Francisco, in-
corporada à USP em 1934.

Cem anos após a criação dos cursos de direito, Celso Gand Ley propôs que a data
fosse escolhida para homenagear todos os estudantes. Foi assim que nasceu o Dia do
Estudante, em 1927. Fonte: site brasilescola

aprendizado significativo, não só para os alu-
nos que estão participando, mas para toda a
equipe escolar”, ressaltou Evanilda Miran-
da, diretora do colégio.

Quatro equipes movimentam a gincana na quadra poliesportiva do colégio Padre Vieira

Desfile lembra as olimpíadas de Pequim


