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Na última segunda-feira, 22, a Escola
Municipal do Parque, comemorou a chega-
da da Primavera, com o objetivo de incenti-
var os alunos à valorização das estações,
bem como a conservação da natureza.

Participaram do evento, alunos do ensi-
no fundamental e os do Programa de Edu-
cação de Jovens e Adultos (EJA), que fes-
tejaram a estação com peças teatrais, poe-
sias, músicas e composições.

Segundo a gestora da escola, Arleide Oli-
veira, os resultados positivos começaram a
aparecer logo cedo, na preparação do even-
to, quando os alunos demonstraram envol-
vimento e interesse na preservação das flo-
res da escola. Para a gestora isso foi uma
mudança de atitude em relação ao ambien-
te escolar.

Arleide aponta outra característica do

Escola do Parque comemora chegada da Primavera

projeto que é a oportunidade que os estu-
dantes têm de trabalhar a desenvoltura em
publico. “Poucos alunos tem essa prática de
falar em público. Com essas apresentações
sabemos que vão se soltando pouco-a-pou-
co, o que vai refletir no processo de apren-
dizagem”, ressaltou.

Para a aluna Tainá Pereira, 9 anos, a co-
memoração já deixou saudade. “Gostei
muito dessa experiência, espero comemo-
rar a estação das flores também no próxi-

mo ano”, disse.
A Primavera  – A Primavera consi-

derada a “Estação das Flores”, iniciou no
dia 22. Segundo informações do Centro
de Previsão de Tempo e Estudos Climáti-
cos (CPTEC) com a chegada da nova
estação, há uma mudança no regime de
chuvas e temperaturas na maior parte do
Brasil, porém, não há previsão de muita
variação de temperatura para a região
oeste da Bahia.

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

Alunos do ensino fundamental e do Programa de Jovens e Adultos (EJA) participaram da
homenagem a chegada da primavera

O objetivo é incentivar os alunos para a valorização das estações, bem como a preservação
da natureza
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 470, de 16 de setembro de 2008.

Nomeia Médica Clínico Geral

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 Médica Clínico
Geral , a Srª. Tâmara Machado Maia, aprovada no concurso públi-
co sob a inscrição 0303975.

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 décimo sexto dia do mês de setembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo
para a categoria de Médica Clínico Geral, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de
2008, a Srª. Tâmara Machado Maia, CPF 721.835.513-72, RG
1.335.555 SSP/PI, filha de Maria de Lourdes Costa Machado e Ma-
noel Domingos Machado Filho, oportunidade em que foi cientificada
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ine-
rentes 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 ane-
xo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pe-
drosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 16 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Tâmara Machado Maia
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 471, de 16 de setembro de 2008.

Nomeia Médico Clínico Geral

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 Médico Clínico
Geral, o Sr Francisco José Soares Bastos, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0317448.

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 décimo sexto dia do mês de setembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse  no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo
para a categoria de Médico Clínico Geral, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de
2008, o Sr Francisco José Soares Bastos, CPF 010.412.885-22,
RG 07.581.275-45 SSP/BA, filho de Gil Peixoto Bastos e Luzia Maria
Soares Bastos, oportunidade em que foi cientificado das suas atribui-
ções, 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 obede-
cendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos pode-
res competentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Pre-
feito  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, 16 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Francisco José Soares Bastos
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 472, de 16 de setembro de 2008.

Nomeia Médico Clínico Geral

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 Médico Clínico
Geral , o Sr José Carlos Duran Alvarez, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0313403.

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 décimo sexto dia do mês de setembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo
para a categoria de Médico Clínico Geral, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de
2008, o Sr José Carlos Duran Alvarez, CPF 038.560.545-53, RG
00.546.806-03 SSP/BA, filho de Juan Duran Barreiro e Carmen Alva-
rez Lorenzo, oportunidade em que foi cientificado das suas atribui-
ções, 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 obede-
cendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos pode-
res competentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Pre-
feito  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, 16 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

José Carlos Duran Alvarez
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 473, de 16 de setembro de 2008.

Nomeia Médica Clínico Geral

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 Médica Clínico
Geral, a Srª. Maria Luiza Angelo Leal Almeida, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0307164.

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 décimo sexto dia do mês de setembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse  no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo
para a categoria de Médica Clínico Geral, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de
2008, a Srª. Maria Luiza Angelo Leal Almeida, CPF 243.935.175-
04, RG 674.908 SSP/DF, filha de Maria Angelo da Silva, oportunida-
de em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e
das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso 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 decla-
rada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada
apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Ine-
xistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para cons-
tar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Muni-
cipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemu-
nhas.

Barreiras/BA, 16 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria Luiza Angelo Leal Almeida
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 474, de 16 de setembro de 2008.

Nomeia Médica Clínico Geral

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 Médica Clínico
Geral, a Srª. Fabiana Cristina Ribeiro Zschaber Pires, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0306230.

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
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PORTARIA GAB.  Nº 475, de 16 de setembro de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso Públi-
co, por não ter atendido ao Ato Convocativo  e
por ter descumprido o descrito no item XVIII do
edital  do concurso público.

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 Excluir o Sr. Renato Costa Franco Júnior, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0306103, para o cargo de Médico
Clínico Geral.

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convo-
cativo e por ter descumprido o descrito no item XVIII do edital, o
qual se refere a responsabilidade do candidato em manter seu endere-
ço e telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade do
concurso público. De forma específica, o candidato está sendo ex-
cluído por não ter atualizado seus dados de endereço, impossibilitan-
do-o de receber o Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR),
bem como, de cumprir o prazo estabelecido no mesmo.

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

PORTARIA GAB.  Nº 390, de 03 de Setembro de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso Públi-
co, por não ter atendido ao Ato Convocativo

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 Excluir o Sr. Glaicon Arantes Guedes de Oliveira, apro-
vado no concurso público sob a inscrição 0301962, para o cargo de
Fiscal de Tributos.

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convo-
cativo. De forma específica, o candidato está sendo excluído por não
atender ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do
Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).

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

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 décimo sexto dia do mês de setembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo
para a categoria de Médica Clínico Geral, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de
2008, a Srª. Fabiana Cristina Ribeiro Zschaber Pires, CPF
039.064.256-81, RG MG 7.375.534 SSP/MG, filha de Álvaro Silas
Zschaber e Fátima Regina Ribeiro Zschaber, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabi-
lidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administra-
ção 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 apre-
senta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistên-
cia 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, 16 de setembro de 2008.

 Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Fabiana Cristina Ribeiro Zschaber Pires
Empossada PORTARIA GAB.  Nº 173, de 27 de junho de 2008.

Exonera a pedido Professora Nível IV

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
combinada com o Art. 35 da Lei 617/2003, resolve:

Art. 1º Exonerar a pedido, a Srª. Claúdia Ferreira das Neves,
do Cargo de Professora Nível IV, lotada na Secretaria Municipal
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com matrícula nº 5059 e
admitida em 20 de dezembro de 2004.

Art.2º Os efeitos financeiros desta portaria são retroativos a 27
de junho de 2008, conforme requerimento de exoneração.

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 e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 196/
2008
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº  215/2008

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 Clé-
riston Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui represen-
tado por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE AL-
MEIDA

CONTRATADA: Sr. ISMAEL DOS REIS PEDROSA , brasilei-
ro, advogado, CPF nº. 917.606.665-72, RG nº. 07.577.036-90 SSP/
BA, inscrito na OAB sob. nº 24223, residente e domiciliado à Rua
Floriano Peixoto, nº 96, Centro – Barreiras/BA.

OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de asses-
soria jurídica pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, na execu-
ção de procedimentos administrativos e judiciais voltados para a via-
bilização dos atos administrativos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Órgão: 02.05 – Procuradoria Geral do Município;
Atividade: 02.062.009.2.040 – Gestão das Ativ. de Asses. Jurídi-

ca e Defesa do Consumidor;
Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros serviços de Terceiros – Pes-

soa Física

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Pagará o CONTRATANTE ao CONTRATADO, a título de honorá-
rios advocatícios a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensal,
perfazendo o valor total do contrato em R$ 12.000,00 (Doze mil reais).

DO PRAZO:

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

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
003/2008

Dispensa de Licitação nº 003/2008

CONTRATANTE: A SANAB – SANEAMENTO BÁSICO DO
MUNICÍPIO DE BARREIRAS, autarquia municipal, pessoa jurídi-
ca 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, nomeada através da
portaria. nº 88 de 03 de abril de 2008, inscrito no CPF/MF sob o n.º
592.422.485-68.

CONTRATADA: PR-SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 04.299.861/0001-
73, inscrição estadual nº 069.613.260, com endereço à Av. José Boni-
fácio, nº 1492, Bairro Vila Brasil, CEP 47.801-230 – Barreiras/BA,
neste ato representado pelo seu sócio Sr. PEDRO ROCHA FILHO ,
brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil Sanitarista e de Segurança,
CREA nº 8.559-D, 3ª região, CPF: 094.535.395-20, RG: 887.506-55
SSP/BA, residente e domiciliado à rua da Graviola, 327, Edf. Marina
Di Nápoli, apt. 502, Caminho das Árvores, na cidade de Salvador-BA.

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviços de
Operação, Instalação, Manutenção  e extensão de rede do Sistema de
Abastecimento de Água e do Sistema de Esgotamento Sanitário da
cidade de Barreiras, em atendimento às necessidades imediata da au-
tarquia municipal SANAB, tudo conforme Proposta e Planilha Orça-
mentária e demais especificações contidas no Processo de Dispensa
de Licitação nº 003/2008 que, independentemente de transcrição, in-
tegram o presente Contrato.

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
ATIVIDADE: 17.512.011.2.024 – Apoio as Atividades de Opera-

ções do Sistema de Água
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$ 174.520,29 (cento e setenta
e quatro mil,  quinhentos e vinte reais e vinte e nove centavos) men-
sal, que será pago conforme os valores acordados na tabela anexa,
parte integrante deste contrato, perfazendo o valor total do contrato
em até R$ 1.047.121,74 (Hum milhão quarenta e sete mil cento e
vinte e hum reais e setenta e quatro centavos), que será pago median-
te e apresentação da nota fiscal de prestação de serviços emitida pela
contratada, acompanhada da respectiva fatura, em 02 (duas) vias
correspondente aos serviços efetivamente realizados e devidamente
atestada a execução dos mesmos pela SANAB.

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência de 06 (seis) meses  e come-
çará a contar a partir da data de sua assinatura até 21 de novem-
bro de 2008.

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(BA), 21 de maio de 2008.

__________________________________
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

__________________________________
Pedro Rocha Filho

CPF: 094.535.395-20

__________________________________
Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF 787.485.345-87

__________________________________
Samuel Rodrigues da Costa

CPF 095.600.764-34
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS Nº014/2008
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº011/2008

CONTRATANTE: A 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 , nomeada através da portaria. nº 88 de 03 de abril de 2008,
inscrito no CPF/MF sob o n.º 592.422.485-68.

CONTRATADA: ALVES E CIA LTDA, CNPJ nº 04.358.718/
0001-05, à Rua Marechal Deodoro, nº 907, Bairro Centro, Barrei-
ras-BA, aqui denominado CONTRATADO, com base no Proces-
so de Dispensa de Licitação nº 011/2008 e disposições da Lei Fede-
ral 8.666/93, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços.

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a prestação
de serviços de engenharia para construção de uma sala para funci-
onamento dos controles de informática necessário às atividades da
SANAB, compreendendo mão-de-obra, materiais e equipamentos,
conforme Proposta e Planilha Orçamentária e demais especifica-
ções contidas no Processo de Dispensa de Licitação nº 011/2008
que, independentemente de transcrição, integram o presente Con-
trato.

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

Órgão: 02.11.01 – SANAB.
Atividade: 04.122.002.2.049 – Gestão das Ações Administra-

tivas SANAB
Elemento: 4.4.9.0.51 – Obras e Instalações
PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O valor do

presente contrato é de R$ 5.139,00 (cinco mil cento e trinta e
nove reais), que serão pagos após a conclusão da obra;

§ 1º No preço ofertado na proposta do CONTRATADO já es-
tão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes,
seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 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 pres-
tação dos serviços e acompanhada da ART – Anotação da Res-
ponsabilidade Técnica emitida pelo CREA – BA, até 30 (trinta)
dias após a assinatura do contrato.

§ 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.

§ 4º - O CONTRATADO  deverá entregar  até a data do paga-
mento, as Certidões Negativa das fazendas municipal, estadual e
federal, que comprovem sua regularidade fiscal, conforme declara-
ção do contratado, sob pena de nulidade do presente contrato. Não
cabendo, ao contratado, nesta hipótese, direito de retenção ou res-
sarcimento por eventuais serviços já prestados.

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 legítimos e
legais efeitos.

Barreiras(BA), 01 de setembro de 2008.

__________________________________
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

__________________________________
Alves e Cia Ltda

CPF/MF sob o n.º 592.422.485-68

__________________________________
Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF 787.485.345-87

__________________________________
Samuel Rodrigues da Costa

CPF 095.600.764-34

FORO:

As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renúncia ex-
pressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e
qualquer ação oriunda do presente contrato e que não possa ser resol-
vida 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, para todos os fins de direito, na presença das testemu-
nhas abaixo.

Barreiras,  01 de setembro de 2008.

__________________________________
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

__________________________________
Ismael dos Reis Pedrosa
CPF nº. 917.606.665-72

__________________________________
Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF 787.485.345-87

__________________________________
Samuel Rodrigues da Costa

CPF 095.600.764-34


