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FOTOS WASHINGTON LUIZ

Em fechamento ao projeto da terceira
unidade, a Escola Municipal Iazinha Pam-
plona encerrou suas atividades com a reali-
zação de um desfile, na última terça-feira,
30, comemorando a chegada da primavera
e conscietizando a comunidade sobre a pre-
servação ambiental.

O desfile teve como objetivo a socializa-
ção dos trabalhos desenvolvidos na escola
durante esse período com a comunidade do
Bairro Ouro Branco. “É muito bom ser ins-
trumento de conscientização no nosso bair-
ro, sobre a importância de preservar o meio
ambiente”, disse a aluna Aline do Nascimento.

“O Desfile da Primavera apresentado
pela a escola é uma forma de participação
dos alunos da educação infantil e ensino
fundamental, no processo de construção da
autonomia e consequentemente da cidada-
nia”, destacou a secretária de educação,
Iara Xavier.

Segundo o coordenador Jorge Pereira, a
terceira unidade na escola foi uma grande

Desfile da primavera encerra a unidade
na Escola Iazinha Pamplona

descoberta de talentos. “Com as atividades
desenvolvidas, muitos alunos se desperta-
ram para a música, composição de poesias
e outros talentos, e isso nos deixou bastan-
te satisfeitos”, ressaltou o coordenador.

Ideb - A Escola Municipal  Iazinha Pam-
plona comemora, este ano, a classificação
de 4º lugar na pontuação geral no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica -
IDEB, criado pelo Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais - INEP em
2007 com o objetivo de reunir, num só indi-
cador, dois conceitos igualmente importan-
tes para a qualidade da educação: fluxo es-
colar e médias de desempenho nas avalia-
ções.

Para a diretora Aline Neves, a conquis-
ta junto ao índice se traduz numa Educação
de qualidade que a escola está buscando
oferecer.”Todos os atores deste processo
estão de parabéns, pois, cada um faz a di-
ferença nesta Unidade Escolar”, disse.

Alunos da Escola Municipal Iazinha Pamplona desfilaram nas ruas do bairro Jardim Ouro
Branco
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GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 199/
2008

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº  Nº 216/
08

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pessoa ju-
rídica 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: JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº.
32.659.955/0001-41, estabelecida à Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2580,
sala 307 – Bloco “A” Edifício Empresarial Villas Trade, Bairro Portão
– Lauro de Freitas – BA, CEP – 42.700-000, neste ato representada
pela sócia Sra. Simone Maria Gaspar Mattos, CPF nº 268.120.535-
20, residente e domiciliada à rua Ibirapitanga, nº 745, Condomínio
Colinas de Patamares, casa 39, Patamares – Salvador – BA.

OBJETO:

Constitui objeto do presente Contrato Curso de preparação, capa-
citação e aperfeiçoamento que será ministrado, pela empresa Jurisda-
ta, através de seus profissionais notoriamente capacitados, aos audi-
tores e fiscais de tributos do município de Barreiras já atuante e aos
recém empossados pelo último concurso público. O curso será mi-
nistrado nos dias 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de outubro de
2008, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no local indicado pelo CON-
TRATANTE, tudo conforme proposta apresentada e que é parte inte-
grante do processo Dispensa de Licitação nº 216/2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão
por conta da Lei Orçamentária do Município de Barreiras, à conta da
seguinte programação:

Órgão: 02.02.00 – Assessoria de Planejamento;
Atividade: 04.122.002.2.022 – Gestão das Atividades da ASPLAN;
Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-

soa Jurídica.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A execução dos serviços serão remunerados pelo valor de R$ 150,00
(cento e cinqüenta reais) por hora, perfazendo o valor global do pre-
sente contrato em R$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais).

DA VIGÊNCIA

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

FORO:

As partes elegem o foro da cidade de Barreiras, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
toda e qualquer ação oriunda do presente contrato e que não possa ser
resolvida de comum acordo entre as mesmas.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente
obrigadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas, para todos os
fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Barreiras, 02 de setembro de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
Contratada

Testemunhas:

1.________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2._________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA Nº 042/2008
Referente a Tomada de Preços nº 001/2008

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Ser-
viços de Engenharia – Tomada de Preços nº 001/2008 de 29/02/2008,
que entre si fazem de um lado na qualidade de CONTRATANTE, o
MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA, pessoa jurídica de direito pú-
blico interno, inscrito no CPNJ sob nº 13.654.405/0001-95, com
sede do poder executivo situada à Av. Clériston Andrade, 729 – Cen-
tro, neste Município, neste ato representado pelo seu Prefeito Muni-
cipal SAULO PEDROSA DE ALMEIDA e, do outro lado, a empre-
sa CONSTRULINE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ
nº 00.793.450/0001-89, situada no Loteamento Morada Nobre, QD
03, Bloco B, aptº 006, Bairro Boa Vista, Barreiras/BA, neste ato re-
presentada pelo Sr. José Carlos Costa Gialaim , brasileiro, casado,
empresário, residente e domiciliado no Loteamento Morada Nobre,
quadra 03, Bloco B,  aptº 206, Bairro Boa Vista, Barreiras-BA, porta-
dor da cédula de identidades nº 11.950.744 SSP/SP, inscrito no CPF
sob. nº 016.834.428-90, doravante denominada CONTRATADA, com
base na Tomada de Preços nº 001/2008 e disposições da Lei Federal
8.666/93, 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 ADITI-
VO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula segun-
da do contrato de Obras e Serviços de Engenharia, firmado em 29 de
fevereiro de 2008, visando a prestação de serviços de engenharia na
implantação de rede coletora e tratamento de esgoto domiciliar nos
bairros Cascalheira e Barreiras II, sede deste Município. A presente
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº/2008
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº /2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pessoa ju-
rídica 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: ELÉTRICA LIDER LTDA CNPJ:07.786.625/
0001-70 sediada à Rua Juscelino Kubistchek, nº 57 – Bairro Sandra

Regina CEP: 47.802-170– Barreiras-BA, representada aqui pelo Sr.
Josiel Dutra dos Anjos  RG: 14157080 61 CPF: 030.267.275-39
aqui denominado CONTRATADO, com base no Processo de Dispen-
sa de Licitação nº 211/2008 e disposições da Lei Federal 8.666/93, de
21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Contrato de Pres-
tação de Serviços.

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de ma-
teriais elétricos que serão utilizados para manutenção da rede elétrica
das Escolas Municipais; Major Cândido, Cleonice Lopes, Presidente
Médice e Eudilton Miranda localizadas na zona urbana da cidade de
Barreiras, compreendendo materiais necessários objeto deste Contrato,
conforme Proposta e Planilha Orçamentária e demais especificações
contidas no Processo de Dispensa de Licitação nº 211/2008 que, inde-
pendentemente de transcrição, integram o presente Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas para o pagamento
deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamen-
tária a seguir especificada:

Órgão: 02.08.00 - Secretaria de Educação Cultura e Lazer.
Atividade: 12.361.016.2.069 – Gestão das Atividades do Ensino

Fundamental.
Elemento: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  O valor do pre-

sente contrato é de R$ 6.490,00 (seis mil quatrocentos e noventa
reais), 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 transportes,
seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que,
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cum-
primento deste instrumento.

§2º - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, e devidamente atestada a presta-
ção 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 estabelecido
que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qual-
quer 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 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 surta os seus jurídicos e legais efeitos.

Barreiras(BA),  21 de agosto de 2008

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

ELÉTRICA LIDER LTDA
Sr. Josiel Dutra dos Anjos

Contratada

Testemunhas:

1.________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2._________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

alteração encontra-se de conformidade com artigo 65 § 1º da Lei
8.666/93.

2) CLAUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO

Considerando a necessidade de ajuste técnico aos parâmetros do
Programa FNHIS/MC, deverá a empresa vencedora aceitar a nova
planilha ajustada pelo Programa, em que houve a redução de R$
1.337.313,00 (Hum milhão, trezentos e trinta e sete mil, trezentos e
treze reais), para R$ 1.107.449,44 (Hum milhão cento e sete mil qua-
trocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), con-
forme planilha modificada em anexo;

Considerando a consulta e aceitação pela empresa ganhadora do
certame às condições estabelecidas na nova planilha ajustada pelos
parâmetros técnicos do Programa;

Sendo assim, fica suprimido, dentro o limite legal dos 25%, o
valor do referido contrato passando a partir desta data para R$
1.107.449,44 (Hum milhão cento e sete mil quatrocentos e quarenta e
nove reais e quarenta e quatro centavos).

3) CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condi-
ções do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justos e contrata-
dos, 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),  10 de julho de 2008.

__________________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

       Saulo Pedrosa
         Prefeito Municipal

__________________________________________________
CONSTRULINE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

José Carlos Costa Gialaim

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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PORTARIA GAB. Nº 349, de 28 de agosto de 2008.

Concede Licença Simplificada, válida por
02 (dois) anos, a empresa Agrícola Novo
Oeste Ltda.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da com-
petência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado
entre o então Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefei-
tura Municipal de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos,
do Decreto nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em vista o que do
processo SEMATUR nº 2006-0051/TEC/LS-0037, com Pa-
receres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Renovação Licença Simplificada - LS,
válida por 02 (dois) anos, a empresa Agrícola Novo Oeste
Ltda., inscrita no CNPJ/CPF sob nº. 03.624.005/0001-83, pro-
prietária da Fazenda Agrícola Novo Oeste, com sede na Rodo-
via São Desidério – Brasília (BR 462), Km 38, Zona Rural, neste
município de Barreiras, para operação de Pequena Central Hi-
drelétrica – PCH, denominada Hidrelétrica Rio de Ondas, po-
tência estimada em 1.800 (um mil e oitocentos) KVA,  mediante
o cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:

I - Fica proibido a utilização de sacos plásticos, ou qualquer
material derivado de petroquímica, para efetuar construções e/ou
reparos no barramento ou desvio do rio de Ondas;

II – Elaborar projeto de revegetação e executá-lo, no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, somente com a implantação de
espécies nativas ao longo das margens do canal da PCH;

III – Deverá efetuar a imediata comunicação aos órgãos am-
bientais em caso de acidentes;

IV – Apresentar, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, um
Programa de Educação Ambiental contemplando os funcionários
da empresa e alunos da Escola Municipal localizada próxima a
PCH;

V – Deverá implantar, imediatamente, o Plano de Recupera-
ção de Áreas Degradadas – PRAD que contempla toda a área
utilizada para a retirada de material rochoso e argiloso que fora
utilizado no barramento e obras civis da Fazenda Novo Oeste;

VI – Apresentar, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a Anu-
ência da AGERBA – Agência Estadual de Regulação de Serviços
Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia;

VII – Apresentar, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a
Anuência da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica;

VIII – Apresentar, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a

Anuência da SRH – Superintendência de Recursos Hídricos.

Art. 2.º - Esta Licença refere-se a análise de viabilidade am-
biental de competência da Secretaria de Meio Ambiente e Turis-
mo - SEMATUR, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou
Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual
ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus
efeitos legais.

Art. 3º - Estabelece que esta Licença Ambiental, bem como
cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicio-
nantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização
da SEMATUR e aos demais órgãos do Sistema Estadual de Ad-
ministração dos Recursos Ambientais – SEARA.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 349, de 28 de agosto de 2008.

Concede Licença Simplificada, válida por
02 (dois) anos, a empresa Agrícola Novo
Oeste Ltda.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da com-
petência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado
entre o então Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefei-
tura Municipal de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos,
do Decreto nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em vista o que do
processo SEMATUR nº 2006-0051/TEC/LS-0037, com Pa-
receres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Renovação Licença Simplificada - LS ,
válida por 02 (dois) anos, a empresa Agrícola Novo Oeste
Ltda., inscrita no CNPJ/CPF sob nº. 03.624.005/0001-83, pro-
prietária da Fazenda Agrícola Novo Oeste, com sede na Rodo-
via São Desidério – Brasília (BR 462), Km 38, Zona Rural, neste
município de Barreiras, para operação de Pequena Central Hi-
drelétrica – PCH, denominada Hidrelétrica Rio de Ondas, po-
tência estimada em 1.800 (um mil e oitocentos) KVA,  mediante
o cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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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.

Eduardo Vencato Lena
Assessor 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

A Vigilância Epidemiológica e a Coordenação de Imunização do Município COPIM
utilizaram uma nova estratégia para atingir a meta de cobertura vacinal de 95% estabe-
lecida pelo Ministério da Saúde para Barreiras: foram montados quatro postos de vaci-
nação durante todo o período de votação no dia cinco de outubro.

Os postos forma montados nos colégios: CEFET, Padre Vieira, Centro Educacional
de Barreirinhas e Colégio Antonio Geraldo.

Foram formadas quatro equipes, onde, ao todo, trabalharam nove pessoas, entre
técnicos de enfermagem e motoristas.

O público alvo da vacinação é o mesmo, jovens de 20 a 39 anos, homens e mulheres
não gestantes que não tenham sido imunizados contra a rubéola.

Segundo a enfermeira da VIEP Silvana S. Moreira, “essa nova estratégia é uma
ótima oportunidade para as pessoas que ainda não se vacinaram tomarem a vacina”.

VIEP e COPIM se mobilizaram no dia
de votação para atingir a meta de

imunizar 95% do município contra a
rubéola

A turma do Pré I, da Escola Municipal
Major Cândido, através do projeto Jogos
e Brincadeiras: uma fonte de desenvolvi-
mento e aprendizagem, realizou, na tarde
da última quinta-feira, 02, uma peça tea-
tral apresentando ‘A história da Dona
Baratinha’.

O grupo de 25 “atores mirins”, compos-
to por crianças entre quatro e cinco anos,
fizeram a apresentação para um grupo de,
aproximadamente, 80 alunos da própria es-
cola. Segundo a professora Patrícia Xavier,
o momento foi de muita descontração e
aprendizagem. “Acreditamos que esses

Alunos apresentam peça teatral
‘A história da Dona Baratinha’

momentos sejam de muito significado para
os alunos, uma vez que o teatro é um ins-
trumento de ensino”, disse.

Além de um trabalho com ênfase na Edu-
cação Infantil, o projeto tem como objetivo
propiciar condições de aprendizagem acer-
ca dos jogos e brincadeiras, tendo como uma

das suas ações o conhecimento sobre os
animais.

Neste contexto, os alunos têm desen-
volvido atividades voltadas para a drama-
tização, pinturas, pesquisas e dobradura
papel em formato de animais (confecções
de murais).

Os pequenos atores deram um show durante a apresentada da peça ‘Dona Baratinha’

Os pequenos atores proporcionaram mo-
mentos hilariantes


