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A Secretaria Municipal de Educação
(SME), realizou nesta quarta-feira, 10, no
Mercado Caparrosa, um encontro com a
presença de aproximadamente 120 entre
professores, gestores e coordenadores de
32 municípios. O objetivo do evento foi
discutir a implantação, organização, cur-
rículo e avaliação do Ensino Fundamen-
tal de Nove Anos.

Segundo a sub-coordenadora de ação
pedagógica Daniela Rosas Barros, a incia-
tiva de SME, surgiu da necessidade que a
região tem demonstrado, de orientações mais
detalhadas e aprofundadas sobre esta nova
proposta. “Nós estamos avançando no pro-
cesso, cientes que estamos no caminho cer-
to, e que esse encontro veio sistematizar e
consolidar a construção da proposta em
nossa cidade”, disse Daniela.

Em Barreiras, o Ensino Fundamental de
Nove Anos foi implantado no início do ano
letivo e deste então, como parte do proces-
so de implementação, a Secretaria de Edu-
cação tem trabalhado para uma melhor es-

Palestra sobre o Ensino Fundamental de Nove Anos
reúne educadores de 32 cidades em Barreiras

truturação deste ensino. Recentemente, téc-
nicos da Secretária, concluíram o curso de
Formação Continuada, com uma carga ho-
rária de 120h. No último dia 02, em uma
plenária no Centro Cultural, foi dada a aber-
tura para a Formação Continuada para pro-
fessores, que também contará com uma
carga horária de 120h.

“A proposta de implementação do Ensi-
no Fundamental de Nove Anos, na cidade
de Barreiras, constitui-se um grande avan-
ço em relação a outros municípios. É ousa-

da e corajosa, atendendo exatamente aos
nossos objetivos”, destacou o palestrante do
encontro e assessor técnico em Assuntos
Educacionais do Ministério de Educação
(MEC) Prof. Paulo Alves da Silva.

Segundo a secretária de educação Iara
Xavier, a implantação deste ensino requer
estudo e construção de uma proposta efeti-
vamente coletiva, seguida de formação con-
tinuada para todos os educadores que atu-
am no Ensino Fundamental de Nove Anos.
“É isso que estamos fazendo enquanto ges-
tores desse processo que deve ser pensado
e planejado a partir da concepção de crian-
ça e infância”, destacou.

Para a gestora da Escola Municipal Pau-
lo Freire Maria Rute Santos Lima, que já
trabalha com o sistema de Ensino Funda-
mental de Nove anos, inicialmente o siste-
ma chama a atenção dos pais dos alunos,
que tendem a ter uma preocupação por não
conhecer o sistema, mas com organização
e orientação, logo todos passam a ter se-
gurança na proposta. “É um sistema novo
e que precisa ser muito bem implementa-
do, pois, com a efetivação e consistência,
poderá mudar a situação da educação no
Brasil”, disse.

Paulo Alves da Silva, assessor técnico em
Assuntos Educacionais do Ministério de
Educação (MEC)

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Professores, gestores e coordenadores edu-
cacionais de 32 municípios da região, parti-
ciparam em Barreiras, de evento sobre Ensi-
no Fundamental de Nove Anos
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 389, de 03 de setembro de 2008.

Nomeia Fiscal de Tributos

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 e aten-
dendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº
617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Fiscal de Tributos,
o Sr. Aluizio de Souza Nogueira, aprovado no concurso público sob
a inscrição 0319840.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao terceiro dia do mês de setembro de 2008, frente ao Excelentís-
simo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma
posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Fiscal de Tributos, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Aluizio de Souza Nogueira, CPF 225.567.455-68, RG 3.806.541
SSP/BA, filho de Francisco de Souza Nogueira e Martinha Ribeiro de
Souza, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, di-
reitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo,
assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípi-
os norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes compe-
tentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Mu-
nicipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de
Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado
pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e
por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 03 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Aluizio de Souza Nogueira
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 391, de 03 de setembro de 2008.

Nomeia Fiscal de Tributos

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 e atendendo
o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/
2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e
Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Fiscal de Tributos,
o Sr. Arquimedes Borges Ayres, aprovado no concurso público sob
a inscrição 0320371.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao terceiro dia do mês de setembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse  no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Fiscal de Tributos , homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de
2008, o Sr. Arquimedes Borges Ayres, CPF 875.629.011-04, RG
2.010.539 SSP/DF, filho de Antônio Valter Ayres Fonseca e Wilani
Borges Ayres, oportunidade em que foi cientificado 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 declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de
Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado
pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e
por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 03 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Arquimedes Borges Ayres
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 394, de 03 de setembro de 2008.

Nomeia Fiscal de Tributos

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 e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Fiscal de
Tributos, o Sr. George Wanderley Gomes, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0313100.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao terceiro dia do mês de setembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Fiscal de Tributos,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. George Wanderley Gomes,
CPF 949.306.515-49, RG 07.623.029-50 SSP/BA, filho de Nerivaldo
Gomes de Aquino e Jacira Wanderley Gomes, oportunidade em
que foi cientificado 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 declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal.
O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 03 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

George Wanderley Gomes
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 395, de 03 de setembro de 2008.

Nomeia Fiscal de Tributos

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 e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Fiscal de
Tributos, a Srª. Francinete Souza Cunha, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0312387.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao terceiro dia do mês de setembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse  no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Fiscal de Tributos,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Francinete Souza Cunha, CPF
380.185.945-20, RG 02.044.860-09 SSP/BA, filha de Josué Alves
de Souza e Alcina de Oliveira Souza, 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 Acúmulo
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, 03 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Francinete Souza Cunha
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 392, de 03 de setembro de 2008.

Nomeia Fiscal de Tributos

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 e atendendo
o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/
2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e
Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Fiscal de Tributos,
o Sr. Lenilton Oliveira dos Santos, aprovado no concurso público
sob a inscrição 0308512.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao terceiro dia do mês de Setembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Fiscal de Tributos, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de
2008, o Sr. Lenilton Oliveira dos Santos, CPF 957.327.725-53,
RG 08.807.350-58 SSP/BA, filho de Nestor Moreira dos santos e
Domingas Oliveira dos Santos, oportunidade em que foi cientificado
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 declarado EMPOSSADO pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a
sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos
Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente
termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 03 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lenilton Oliveira dos Santos
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 393, de 03 de setembro de 2008.

Nomeia Fiscal de Tributos

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 e atendendo
o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/
2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e
Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Fiscal de Tributos,

o Sr. Ricardo Lopes de Santana, aprovado no concurso público sob
a inscrição 0315180.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao terceiro dia do mês de setembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Fiscal de Tributos, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de
2008, o Sr. Ricardo Lopes de Santana, CPF 667.049.015-15, RG
06.788.310-92 SSP/BA, filho de Emilio José de Santana e Waldete
Lopes de Santana, oportunidade em que foi cientificado 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 declarado EMPOSSADO pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a
sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos
Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente
termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 03 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ricardo Lopes de Santana
Empossado

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 190/2008
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  197/2008

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: VAMOSIL SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ/
MF Nº. 04.414.469/0001-28, situada à Rua Marechal Deodoro, nº
85, Centro - Barreiras (BA) - CEP 47.800-200.

OBJETO:

Constitui objeto do presente Contrato a reforma da Escola
Municipal Costa Borges, compreendendo mão-de-obra e materiais
necessários à execução dos serviços, tudo conforme Proposta e
Planilha Orçamentária e demais especificações contidas no Processo
de Dispensa de Licitação nº. 197/2008 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 especificada:
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENGENHARIA Nº 193/2008
REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pessoa ju-
rídica 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: CONSÓRCIO formado pelas empresas: CONS-
TRULINE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA , com sede no
Loteamento Morada Nobre, Nº s/n – Boa Vista, neste Município de
Barreiras-Ba, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 00.793.450/0001-89 e
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ENGENHOESTE LTDA,
situada na Rua Sabino Dourado, Nº 30, Morada Nobre, Barreiras-BA,
inscrita no CNPJ sob o Nº 02.158.796/0001-30.

OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO:

Constitui objeto do presente Contrato a contratação de sociedade

Órgão: 02.08.00 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer.

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

Elemento: 3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica.

Órgão: 02.08.00 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer.

Atividade: 12.361.016.2.069– Gestão das Ativ. do Ensino
Fundamental

Elemento: 3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 4.818,00 (quatro mil
oitocentos e dezoito reais).

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir da data de sua
assinatura até o cumprimento das obrigações 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
contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02
(duas) testemunhas, para que produza os jurídicos e legais efeitos

Barreiras(BA), 21 de agosto de 2008.

__________________________________
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

__________________________________
Vamosil Serviços Ltda - ME

CNPJ 04.414.469/0001-28

__________________________________
Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF 787.485.345-87

__________________________________
Samuel Rodrigues da Costa

CPF 095.600.764-34

empresarial especializada para prestação de serviços de engenharia na
implantação de projeto de urbanização, regularização e integração de
assentamentos precários nos Bairros Barreiras II (segunda etapa Bar-
reiras I) e Cascalheira, deste Município de Barreiras.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Órgão-02.11.00 - Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos
Atividade-15.512.011.1.101 – Construção e Ampliação do Sist.

Urbano de Esgotamento
Elemento- 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$5.581.775,92 (cinco mi-
lhões quinhentos e oitenta e um mil setecentos e setenta e cinco
reais e noventa e dois centavos), que serão pagos a cada 30 (trinta)
dias após apresentação da fatura, e da ART (Anotação da Responsabi-
lidade Técnica), acompanhada do Boletim de Medição, devidamente
aceito e conferido pela Secretaria de Infra-Estrutura com o devido
aceite da unidade usuária do serviço.

DA EXECUÇÃO

O presente Contrato é de execução contínua e ininterrupta, até a
conclusão do objeto;

PRAZO E VIGÊNCIA

Este contrato tem um prazo de duração de 12 (doze) meses, a
partir do recebimento da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado
desde que observado as disposições dos Parágrafos 1º e 2º do Artigo
57 da Lei Federal 8.666/93.

FORO

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

Barreiras, 28 de agosto de 2008.

SAULO PEDROSA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

____________________________________________
 CONSTRULINE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

 Sócio: JOSÉ CARLOS COSTA GIALAIM

____________________________________________________
 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ENGENHOESTE

LTDA
 Sócia: MARISA SALETE GIARETTON PENALBER

Testemunhas:

________________________
Nome: Jean Franciella Motta

C.P.F: 787-485-345-87

_____________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

C.P.F: 095.600.764-34
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso de suas atribuições legais , faz saber, após análise de critérios de desempate
previsto em Edital, o Resultado Final do desempate entre os candidatos convocados no cargo de: FARMACÊUTICO

Barreiras, 09 de setembro de 2008

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS Nº 210/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 187/2008

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 doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa IRA-
CI ANTUNES DOS SANTOS  CNPJ: 02.130.886/0001-13 sedi-
ada à Rua das Várzeas, nº 616 – Loteamento Pedra Azul  CEP:
47.804-510 – Barreiras-BA, denominada CONTRATADA, com
base no Processo de Dispensa de Licitação nº 210/2008 e disposi-
ções da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, resolvem
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante
as seguintes Cláusulas:

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição
de materiais de construção e pintura para que seja realizada a re-
forma do Quartel da Guarda Municipal de Barreiras, compreen-
dendo materiais necessários objeto deste Contrato, conforme Pro-
posta e Planilha Orçamentária e demais especificações contidas no
Processo de Dispensa de Licitação nº 210/2008 que, independente-
mente de transcrição, integram o presente Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas para o paga-
mento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:

Órgão: 02.01.01 - Guarda Municipal
Atividade: 04.122.002.2.015 - Gestão das atividades da Guarda

Municipal.
Elemento: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 5.685,38 (cinco mil seis-
centos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), que serão
pagos conforme a entrega dos materiais.

§ 1º - Nos preços ofertados na proposta do CONTRATADO já
estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transpor-
tes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quais-
quer 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 pres-
tação 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 estabeleci-
do 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 par-
tir 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 privile-
giado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do pre-
sente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presen-
te contrato 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),  21 de agosto de 2008

__________________________________
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

__________________________________
Iraci Antunes dos Santos
CNPJ 02.130.886/0001-13

__________________________________
Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF 787.485.345-87

__________________________________
Samuel Rodrigues da Costa

CPF 095.600.764-34


