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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Os direitos à cidadania e à inclusão social
para todas as crianças e adolescentes são me-
tas que estão sendo desenvolvidas pelo Gover-
no Municipal, por meio da Secretaria do Tra-
balho e Promoção Social, que não mede esfor-
ços para que todas estas aspirações se trans-
formem em realidade. Um exemplo disso foi
mostrado no último dia 02, quinta-feira, a As-
sociação Impacto de Karatê, realizou o primei-
ro exame de faixa do Centro Municipal de Aten-
ção à Criança e Adolescente – CEMACA.

O exame foi supervisionado pela Federa-
ção de Karatê Shotokan da Bahia, que dispo-
nibilizou três professores para avaliação: Ed-
vando Landin, faixa preta 2º dam - professor
da cidade de Barra – BA; Carlos Abdon Quiri-
no, faixa preta 1º dam e Christian Vasconce-
llos, faixa preta 1º dam.

Os professores analisaram e aprovaram
as técnicas apresentadas pelas 46 crianças
com idade entre 06 e 14 anos.

Segundo o secretário de promoção soci-
al, Roney Sudré, a troca de faixa no karatê
representa o reconhecimento do bom desem-
penho dessas crianças durante o período de
aprendizagem. “Esta é uma grande oportuni-
dade de mostrarem as habilidades aprendi-
das”, ressaltou o secretário.

Na oportunidade, o professor da Associa-
ção, Ernandes Ribeiro, ressaltou a importân-
cia desse momento para todos os envolvidos.
“Esse primeiro grau conquistado pelas crian-
ças, aqui, é de suma importância para o pra-
ticante de karatê, pois, a partir deste momen-
to, os treinos serão intensificados e novas téc-
nicas serão assimiladas”, disse o professor.

Sobre a prática do esporte, o prefessor
destacou o maior objetivo das aulas no Ce-
maca: “esta é uma maneira de proporcionar
às crianças mais uma oportunidade de se dis-
tanciar das ruas, das drogas e de tantas ou-
tras coisas ruins”, disse.

Para a diretora do centro, Ieda Wander-

Crianças do CEMACA são aprovadas
e recebem faixa amarela de karatê

ley, o esporte, além de tirar as crianças das
ruas, garante uma vida mais saudável, opor-
tunizando o desenvolvimento de suas poten-
cialidades. “Além de tudo, o karatê oferece
noções de regras de disciplina que eles usa-
rão durante toda a vida”, destacou.

As aulas de Karatê no Cemaca acontecem
de segunda a sexta, em dois turnos, manhã e
tarde. Os interessados deverão procurar a
Casa da Família do Loteamento Rio Grande,
para se cadastrar. Maiores informações no
fone (77) 3611-2105.

Inaugurado em março o Centro Munici-
pal de Atenção à Criança e Adolescente CE-
MACA está localizado na Vila Brasil, e tem
como objetivo oferecer atividades para jovens
de 06 a 15 anos, com aulas de dança, coral,
teatro, capoeira e artes circenses em turno
oposto ao da escola.

As oficinas são voltadas para atender jovens
que não estão incluídos em nenhum outro pro-
grama social do governo e atende crianças e jo-
vens matriculados em escolas da rede pública.

Estudos e pesquisas têm comprovado a
importância das atividades lúdicas, literárias
e artísticas no desenvolvimento das potenci-
alidades humanas das crianças. Quando par-
ticipa dessas atividades a criança desenvolve
uma série de competências que são essenci-
ais para o seu sucesso na escola e imprescin-
díveis para o seu desenvolvimento integral.

Roney Sudre,
secretário do
trabalho e
promoção
social

O Judô é apenas uma das atividades desenvolvidas no CEMACA

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 280, de 12 de agosto 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. Marcos Custodio Fiuza, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0317874, para o cargo de Far-
macêutico.

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 554, de 26 de setembro de 2008.

Exonera, a pedido, Chefe do Setor de Plane-
jamento e Controle da Fiscalização

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 c/c o Art.
47 da Lei Municipal 0572/2002, combinada com a Lei 675/2005, re-
solve:

Art. 1º Exonerar, a pedido do Cargo em Comissão NH6, Chefe de
Setor de Planejamento e Controle da Fiscalização a Srtª. Iane Soares
de Andrade, lotada na Secretaria de Administração e Finanças.

Art. 2º 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. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 557, de 03 de outubro de 2008.

Exonera, a pedido, Inspetora de Saneamento

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/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 Com-
plementar 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 Bar-
reiras, resolve:

Art.1º Exonerar, a pedido do Cargo de Inspetora de Sanea-
mento, a Srª. Luziene de Souza Silva, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0316492 e  nomeada pela portaria 376/2008
em 02 de setembro de 2008.

Art.2º Os efeitos financeiros desta portaria são retroativos a 09
de setembro de 2008, conforme requerimento de exoneração.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista 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

PORTARIA GAB.  Nº 558, de 03 de outubro de 2008.

Exonera, a pedido, Agente Comunitário de
Saúde

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, o Sr. Francisco Rodrigues da Silva,
do Cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde, com matrícula nº 8493 e admitido em 28 de
setembro de 2007.

Art.2º Os efeitos financeiros desta portaria são retroativos a 11
de setembro 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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PORTARIA GAB.  Nº 561, de 07 de Outubro de 2008.

Exonera, a pedido, Técnica de Enfermagem

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 Exonerar a pedido do Cargo de Técnica de
Enfermagem, a Srª. Elizangela Adriana da Silva, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0307169 e nomeada pela portaria
457/2008 de 11 de setembro de 2009.

Art.2º Os efeitos financeiros desta portaria são retroativos a 02
de outubro 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, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 461, de 11 de setembro de 2008.

Nomeia Psicóloga

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/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 Com-
plementar 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 Bar-
reiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Psicóloga, a Srª
Regina Fernandes Raposo, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0303631.

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 pre-
vista 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 décimo primeiro 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 provi-
mento efetivo para a categoria de Psicóloga, homologado no Diá-
rio Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio
de 2008, a Srª. Regina Fernandes Raposo, CPF 034.165.989-
46, RG 8.043.422-7 SSP/PR, filha de Antônio Augusto Fernandes
Raposo e Maria Francisca dos Santos Raposo, oportunidade 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 exis-
tentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Munici-
pal. 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, 11 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Regina Fernandes Raposo
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 462, de 11 de setembro de 2008.

Nomeia Psicóloga

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/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 Com-
plementar 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 Bar-
reiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Psicóloga, a Srª
Izabella Leal Ayres Nascimento, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0302116.

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 pre-
vista 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
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PORTARIA GAB.  Nº 546, de 22 de setembro de 2008.

Nomeia Professora Nível I

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/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 Com-
plementar 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 Bar-
reiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Professora Ní-
vel I, a Srª. Carmen Lúcia Ribeiro Cunha Alves, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0302244.

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 pre-
vista 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

PORTARIA GAB.  Nº 556, de 30 de setembro de 2008.

Nomeia para o Setor de Ações Sócio-Edu-
cativas

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei
675/2005, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
Setor de Ações Sócio-Educativas, o Sr. Adelino Eichelt, lotado na
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art.2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista 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.3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui even-
tual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao trigésimo dia do mês de setembro de 2008, frente ao Ex-
celentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa

TERMO DE POSSE

Ao décimo primeiro 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 provi-
mento efetivo para a categoria de Psicóloga, homologado no Diá-
rio Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio
de 2008, a Srª. Izabella Leal Ayres Nascimento, CPF
008.711.305-80, RG 08.579.009-51 SSP/BA, filha de Jorge Luiz
Braz Ayres e Sonia Maria Leal Ayres, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsa-
bilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da adminis-
tração 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 empos-
sada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declara-
ção de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Car-
gos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado
pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossa-
da e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 11 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Izabella Leal Ayres Nascimento
Empossada

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo segundo dia do mês de setembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Professora Nível I, homolo-
gado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de
12 de maio de 2008, a Srª. Carmen Lúcia Ribeiro Cunha Alves,
CPF 465.671.605-78, RG 04.599.325-43 SSP/BA, filha de Avelino
Rodrigues da Cunha e Etelvina Rodrigues da Cunha, oportunidade
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 exis-
tentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Munici-
pal. 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, 22 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Carmen Lúcia Ribeiro Cunha Alves
Empossada
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de Almeida, toma posse  no Cargo em Comissão do Setor de
Ações Sócio-Educativas da Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer, símbolo NH6, o Sr. Adelino Eichelt,
CPF 662.637.279-34, RG 15.501.801-93 SSP/BA, filho de Va-
lentim Emílio Eichelt e Elsa Eichelt, oportunidade em que foi
cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteado-
res da administração pública, bem como  obedecendo  as nor-
mas 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 Impedi-
mentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi
lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Munici-
pal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas tes-
temunhas.

Barreiras/BA, 30 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Adelino Eichelt
Empossada

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº198/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 222/2008

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: CULT COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, CNPJ/MF Nº.
07.232.693/0001-97, situada à Ladeira Cruz da Redenção, 05
– sala 201, Bairro Candeal - Salvador (BA) – CEP 40.296-190

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição
de livros para compor o acervo da biblioteca do Colégio Municipal
Padre Vieira, tudo conforme orçamento e demais especificações
contidas no Processo de Dispensa de Licitação nº. 222/2008 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:

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: 4.4.9.0.52 – Equipamentos e Material Permanente.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O valor
do presente contrato é de R$ 7.945,90 (sete mil, novecentos e
quarenta e cinco reais e noventa centavos);

§ 1º - Nos preços ofertados na proposta da CONTRATADA
já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de
transportes.

§ 2º - O pagamento será efetuado em até 08 (oito) dias após
a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o
recebimento dos livros.

§ 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 qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

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), 02 de setembro de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

CULT COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE LIVROS
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
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

Pregão Presencial nº 018/2007

Pelo presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação
de Serviços celebrado em 25/09/2007, 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 LUCIMEIRE RIBEIRO DO CARMO,
CNPJ/MF sob nº 07.430.007/0001-92, Inscrição Estadual
nº 66.403.770, situada na Rua 19 de Maio, nº 103, centro
– Barreiras (BA), aqui denominada CONTRATADA, com
base no PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2007 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 e quinta do Contrato de Prestação de
Serviços – Pregão Presencial nº. 018/2007. A presente
alteração encontra-se de conformidade com artigo 65 e
57 da Lei 8.666/93.

2) CLÁUSULA SEGUNDA –  DO PREÇO E
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Considerando os serviços serem considerados de
natureza continuada, pois refere-se a diagramação do
Diário Oficial do Município;

Considerando a necessidade do Município em fazer a
diagramação do jornal diariamente;

Considerando que a empresa irá manter o preço
acordado no contrato inicial;

Fica assim aditado, dentro do limite legal dos 25%, em
mais R$ 19.550,00 (dezenove mil quinhentos e cinqüenta
reais), o valor total do contrato, necessários para atender
a diagramação do Diário Oficial do Município até
31.12.2008.

3) CLÁUSULA TERCEIRA  – DO PRAZO

Fica também prorrogado até 31.12.2008 o prazo do
contrato

4) CLÁUSULA QUARTA –  DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

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

Órgão: 02.03 – Assessoria de Comunicação Social

Atividade: 2.033– Gestão das Atividades da ASCOM

Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços Terceiros –
Pessoa Jurídica.

5) CLÁUSULA QUINTA -  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 para que surta os seus legítimos
e legais efeitos.

Barreiras (Ba), 03 de agosto de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

LUCIMEIRE RIBEIRO DO CARMO
Contratada

Testemunhas:

1._____________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

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


