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FOTOS WASHINGTON LUIZ

A Escola Municipal de 1º Grau Povoado
Barreiras Sul, em comemoração ao Dia das
Crianças, realizou, na última quinta-feira, 9,
um dia diferenciado, com atividades envol-
vendo brincadeiras e parque de diversão.

As atividades fizeram parte do encer-
ramento de uma semana com atividades
diversificadas, que fizeram parte do sub-
projeto Jogos e Brincadeiras, desenvolvi-

Escola no Povoado Barreiras Sul finaliza
projeto e festeja o Dia das Crianças
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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

do na escola do dia 06 até o dia 10.
Segundo a diretora da escola, Adjane Al-

meida, o projeto veicula a diversão à valo-
res, tendo como base a teoria Kishimoto.
“Em uma das suas reflexos à respeito de
jogos e brincadeiras, o teórico diz que o ser
humano do século XXI só conseguirá ser
um adulto sensível e criativo se tiver sido
uma criança que brincou muito”, relata a

diretora, ressaltando que a escola não pode
fugir da responsabilidade de educadora, “e
a brincadeira faz parte da formação desses
futuros adultos”.

O Sub-projeto faz parte de um proje-
to maior que a escola vem desenvolven-
do durante todo o ano, chamado “Traba-
lhando com valores, formando cidadão”.
Para a coordenadora pedagógica Nancy
Batista, não basta apenas que a pessoa
tenha um documento e faça parte de uma
comunidade para ser cidadão. “Se faz
necessário conhecer os seus direitos,
exigir que eles sejam cumpridos e cum-
prir os deveres que lhe são cabíveis. Ao
trabalharmos esse projeto, temos a pre-
tensão de incutir essa idéia no nosso alu-
nado”, disse Nancy.

“Comemorar o dia das crianças com di-
versão, alegria e brincadeira, faz parte da
nossa proposta. Vermos as crianças se di-
vertindo, com um sorriso estampado no ros-
to, leva-nos à reflexão de quanto é impor-
tante esses momentos de brincadeiras e des-
contração uma vez que estamos trabalhan-
do também os valores voltados para a ques-
tão relacional, como respeito às regras e ao
outro”, finalizou a coordenadora.

Diversão à
vontade para

comemorar o dia
delas

Os cadernos e livros deram lugar às brincadeiras com os colegas
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GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO GAB Nº 227/2008 BARREIRAS/BA

Barreiras, 09 de Outubro de 2008.

A Sua Excelência o Senhor
Luiz Carlos Piedade de Holanda
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Barreiras – BA
Assunto: Projeto de Lei com número: 024/2008

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação em caráter
de urgência urgentíssima  nesta augusta Casa Legislativa o Projeto
de Lei com número 024/2008, que: “Autoriza o Poder Executivo
a Proceder a  Permuta de Bem Imóvel da administração
pública com bem imóvel particular para a execução de obras
para a construção do Complexo Educacional, compreendendo
uma escola, uma biblioteca e uma quadra poli esportiva nas
proximidades do Bairro Santa Luzia neste Município e dá
outras providências”, atendendo os princípios constitucionais,
conforme os seguintes documentos em anexo: Justificativa, Laudo
de Avaliação dos imóveis em questão, contendo Memorial
Fotográfico, Croqui da Localização e Cópia da Portaria 182/2008
que cria e nomeia a Comissão Especial de Avaliação de imóveis,.

Com renovados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PROJETO DE LEI 024, de 09 de Outubro de 2008
Da iniciativa do Executivo

“Autoriza o Poder Executivo a Proceder a
Permuta de Bem Imóvel da administração
pública com bem imóvel particular para a
execução de obras para a construção do
Complexo Educacional, compreendendo
uma escola, uma biblioteca e uma quadra
poli esportiva nas proximidades do Bairro
Santa Luzia neste Município e dá outras
providências .”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permu-
tar bem imóvel da Administração Pública Municipal com bem imó-
vel particular, bens adiante descritos, para fins de promover a im-
plantação do Complexo Educacional, compreendendo uma
escola, uma biblioteca e uma quadra poli esportiva nas proxi-
midades do Bairro Santa Luzia neste Município de Barreiras (BA).

 Art. 2° - O bem imóvel pertencente ao particular, notadamente
ao Sr. Luiz José Bastos, constitui-se de: Imóvel urbano de uso co-
mercial, localizado na estrada de Angical, nos limites norte do Bair-
ro Santa Luzia neste Município, próximo à Fábrica de Móveis Gut
Lar, registrado em cartório de Registro de Imóveis sob o número
R-1 -9490 – Livro Registro Geral nº “2”,  em 17/06/1987, com área
territorial de 45.920 metros quadrados, a ser desmembrada da área
referida no registro acima informado, denominada de Fazenda Eco-
nomia, tudo conforme memorial descritivo – anexo 01 – e, planta
baixa – anexo 02, avaliados em R$  600.000,00 (seiscentos mil re-
ais).

Art. 3° - O bem imóvel dominial objeto da presente Lei autori-
zativa de permuta constitui-se de um imóvel público, localizado na
Av Dr. Clériston Andrade, nº 1897, cadastro municipal nº 003033,
Loteamento Parque Novo Horizonte, com área territorial de 1954,45
metros quadrados, incluindo a Rua Filomeno Bispo dos Santos, em
Barreiras (BA), avaliado em R$ 577.000,00 (quinhentos e setenta e
sete mil reais), que fica autorizado a desafetação.

Art. 4° - A permuta objeto da presente Lei autorizativa é prece-
dida de Justificativa do interesse Público e Laudo de Avaliação Prévia
dos Bens Imóveis à serem permutados, bem como, deverá se efe-
tivar através  escritura pública de permuta de bens imóveis.

Art. 5° - Da Escritura Pública de Permuta deverá constar, obri-
gatoriamente, o valor dos bens imóveis permutados, ressaltando-se
que a permuta não envolve troca de valores.

Art. 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

JUSTIFICATIVA

É com elevado apreço que vimos à presença de V. Exas com a
finalidade de enviar, para análise e devida aprovação, Projeto de
Lei que “Autoriza o Poder Executivo Municipal permutar bem
imóvel da Administração Pública Municipal com particula-
res.”.

A permuta de bem imóvel, cujo Projeto de Lei ora submetido à
apreciação e aprovação deste Parlamento Municipal, permitirá a
construção de um grande Complexo Educacional, compreen-
dendo uma escola, uma biblioteca e uma quadra poli esporti-
va de relevante interesse público.

A permuta objeto do Projeto de Lei em pauta encontra permis-
sivo legal no art. 17, I, “c”, c/c art. 24, X, da Lei das Licitações e
obteve parecer favorável da Procuradoria Geral do Município que
adoto como razões e justificativa.
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O imóvel a ser permutado e recebido pelo Município, deverá
atender a necessidade de construção no Bairro Santa Luzia de Com-
plexo Educacional e localiza-se nos limites norte do Bairro Santa
Luzia, próximo à Fábrica de Móveis Gut Lar, e é de propriedade do
Sr. Luiz José Bastos; de outro lado, o imóvel de Propriedade do
Poder Público Municipal situa-se  na Av Dr. Clériston Andrade, nº
1897, cadastro municipal nº 003033, Loteamento Parque Novo
Horizonte, nesta cidade.

Quanto ao valor do bem particular, está avaliado em R$
600.000,00 (seiscentos mil reais). Já o bem público também objeto
deste Projeto de Lei foi avaliado em R$ 577.000,00 (quinhentos e
setenta e sete mil reais).

Constata-se que devido a forma de ocupação irregular do Bair-
ro Santa Luzia, para o mesmo não se reservou para o bairro áreas
para equipamentos públicos; portanto não dispõe de áreas públicas
no porte e na localização necessárias para a construção deste grande
equipamento público.

Diante do exposto, cremos firmemente no acolhimento das pre-
sentes razões por parte dos Ínclitos Edis integrantes desta Casa
Legislativa a fim de que seja aprovado o anexo Projeto de Lei.

Renovamos protestos de respeito por esta Casa Legislativa.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal

LAUDO  DE AVALIAÇÃO

1 – CLIENTE / INTERESSADO:

1.1- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA
Avenida Cleriston Andrade, n° 729 – Centro – Barreiras-Ba.

2– OBJETO DA AVALIAÇÃO:

2.1- TERRENO URBANO COMERCIAL.
Descrição: Terreno Urbano Comercial, denominado de Praça e

trecho da Rua Filomeno Bispo dos Santos, situados entre as Ruas
Carlos Rocha e Godofredo Cruz, medindo os dois juntos, área terri-
torial de 1.954,45 m², situado às margens da BR 242, Km 2,0 -
saída para Salvador, defronte à MACSOLDAS, Loteamento Par-
que Novo Horizonte, neste município de Barreiras-Ba.

3 - FINALIDADE:

3.1 – ATUALIZAÇÃO DO VALOR E MERCADO

Para garantia de financiamento, alienação e outros fins que se
fizerem necessários.

4 – VISTORIA

4.1 – Data da vistoria: 12 de setembro de 2008.

4.2 – CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIANDO:

4.2.1 - DA REGIÃO

Imóvel localizado às margens da BR 242, defronte à MAC-
SOLDAS, vizinho da DIBAL (Distribuidora de Alimentos), na saí-

da para Salvador, nas imediações da Minas Diesel e da TOPVEL,
(Chevrolet), numa área de expansão comercial do município de
Barreiras-Ba. Região dotada de infra-estrutura básica, existindo
no local: energia elétrica pública e domiciliar, abastecimento regu-
lar de água potável, telefone, transporte coletivo, coleta de lixo
urbano, comércio, escolas, lazer  e segurança pública.

4.2.2 – DO TERRENO:

O imóvel avaliando, denominado de Praça e trecho da Rua
Filomeno Bispo dos Santos, esta localizado numa área de expan-
são comercial do município, situados entre as Ruas Carlos Rocha
e Godofredo Cruz, com frente para a Quadra 01, pertencente ao
Loteamento Parque Novo Horizonte, margem esquerda da BR
242/020, nas imediações da Minas Diesel e da TOPVEL, (Che-
vrolet), na saída para Salvador. Os dois imóveis constituem uma
faixa de terreno plano, acima do nível do greide da rua, seco, com
excelentes condições topográficas e ambientais, de forma trape-
zoidal, com as seguintes medidas: Praça com área igual a 1.283,75
m², conforme cadastro do IPTU e Rua com 12,00m de largura,
com área de 670,70 m²,  perfazendo, os dois juntos, área territorial
de 1.954,45 m².

4.2.3 – DAS CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS:

Não existem construções, árvores de porte ou frutíferas, qual-
quer tipo de plantação ou outro que possa ser considerado como
benfeitoria.

5 – METODOLOGIA:

5.1 – DIRETO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCA-
DO.

5.1.1 – Utilização do método direto de avaliação, através da
comparação de preços de oferta e venda de mercado. A partir dos
dados coletados elaboramos um universo que procurasse explicar
o fenômeno  mercadológico no qual se insere o bem avaliando.
Para  tanto, procuramos detectar as informações quantitativas e
qualitativas que influenciaram na geração de um elenco com atri-
butos de mesma natureza, determinando-se o espelho do compor-
tamento do mercado.

6 – NIVEL DE RIGOR

6.1.1- Adotamos, como nível de rigor, a técnica de avaliação
NORMAL, com “GRAU I” de fundamentação, conforme a NBR
14.653-2/ABNT. Neste trabalho foi utilizado para avaliar o imó-
vel, o método comparativo, através do tratamento por fatores, com
as homoge-neizações devidas e com a utilização de tratamento
estatístico para o saneamento das amostras coletadas na pesquisa
de mercado, onde o trabalho avaliatório não apresenta instrumen-
tação matemática de suporte. Através da comparação das amos-
tras disponíveis do mercado imobiliário, avaliamos as característi-
cas e atributos dos dados pesquisados que exerceram influência e
definimos a formação do preço unitário, e consequentemente o
valor do imóvel em questão.

7 – DETERMINAÇÃO DO VALOR DO BEM:

7.1 – O preço unitário médio do m2 (metro quadrado) do terre-
no foi encontrado através da comparação das amostras disponí-
veis no mercado e segundo a análise das caracte-rísticas e atribu-
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tos preponderantes dos dados obtidos em pesquisa, tais como: loca-
lização, conformação, área, dimensões, topografia, infra-estrutura
básica e equipamentos urbanos comunitários.

7.2 – APRESENTAÇÃO DOS DADOS PESQUISADOS:

01 – Margem direita da Av. Haylon Macêdo, sentido da saída
para Brasília, localizado após o Posto Sabbá, próximo ao Super-
mercado Ingar Center, em rua pavimetada, terreno plano, meio de
quadra, dotado de infra-estrutura básica e equipamentos urbanos,
medindo (15,50x30,00)m, perfazendo área territorial de 465,00 m².
Preço de oferta igual a R$ 150.000,00. Valor/m² igual a R$ 322,58.
Informante Sr. Beto Borges. Fone: (77) 3613-5555;

02– Margem esquerda da Av. Haylon Macêdo, sentido da saída
para Brasília, localizado próximo à Floricultura Flôr-de Lis,  em tre-
cho de rua não pavimetada, terreno plano, meio de quadra, dotado
de infra-estrutura básica e equipamentos urbanos, com medidas
iguais a  (20,00x37,50)m, perfazendo área territorial de 750,00 m².
Preço de oferta igual a R$ 200.000,00. Valor/m² igual a R$ 266,67.
Informante Sr. Tarcísio. Fone: (77) 8104-4603;

03 – Margem esquerda da Av. Haylon Macêdo, sentido da saída
para Brasília, quadra V, lotes 01 e 02, Loteamento Nova Barreiras,
próximo à antiga Churrascaria Los Pampas, esquina com a Traves-
sa Haylon Macêdo, em rua pavimetada, terreno plano, dotado de
infra-estrutura básica e equipamentos urbanos, medindo
(30,00x53,00)m, perfazendo área territorial de 1.590,00 m². Preço
de oferta igual a R$ 450.000,00. Valor/m² igual a R$ 283,02. Infor-
mante Sr. Ivan. Fone: (77) 9993-9770;

04 – Av. Haylon Macêdo, sentido da saída para Brasília, locali-
zado na quadra VIII, lotes 01 e 02, Loteamento Nova Barreiras,
vizinho à Distribuidora SKOL, esquina com a Travessa Haylon
Macêdo, em rua pavimetada, terreno plano, dotado de infra-estru-
tura básica e equipamentos urbanos, medindo (30,00x54,50)m, per-
fazendo área territorial de 1.635,00 m². Preço de ofreta igual a R$
500.000,00. Valor/m² igual a R$ 305,81. Informante Sr. Antônio
Barbosa. Fone: (77) 3611-1849;

05- Av. Haylon Macêdo, sentido da saída para Brasília, esquina
com a Rua Andrade, vizinho à Floricultura Rosa Flôr, em rua pavi-
metada, terreno plano, dotado de infra-estrutura básica e equipa-
mentos urbanos, medindo (30,00x60,00)m, perfazendo área territo-
rial de 1.800,00 m². Preço de venda igual a R$ 580.000,00. Valor/
m² igual a R$ 322,23. Informante Sr. Célio Nascimento. Fone: (77)
8801-3765;

06– BR 242/020, Km 3,0 - Loteamento Flamengo – Infra-estru-
tura básica; inserido na malha urbana; serviços públicos regulares;
sem pavimentação; acima do greide, plano, seco, meio de quadra,
retangular de (24,00x30,00)m, com área total de 720,00 m². Preço
de oferta igual a R$ 250.000,00. Valor global / m² = R$ 347,22.
Informante: Sr. Dias. Fone: (77) 3611-7232.

07- BR 242/020, Km 2,7 – Serra do Mimo: Quadra NI, lote NI –
Infra-estrutura básica; inserido na malha urbana; serviços públicos
regulares; sem pavimentação; no nível do greide, plano, seco, meio
de quadra, retangular de (03X12,00x50,00)m, com área total de
1.800,00 m².  Preço de venda a igual a R$ 600.000,00. Valor global
/ m² = R$ 333,34. Informante: Reinaldo. Fone: (77) 9116-8991.

08- BR 242/020, Km 2,5 - Loteamento Rio Grande: Quadra B,

lote NI, próximo ao imóvel avaliando – Infra-estrutura básica; inse-
rido na malha urbana; serviços públicos regulares; sem pavimenta-
ção; no nível do greide, plano, seco, meio de quadra, retangular de
(12,00x40,00)m, com área total de 480,00 m². Preço de oferta igual
a R$ 180.000,00.  Valor / m² = R$ 375,00. Informante: Reinaldo.
Fone: (77) 9116-8991.

09- BR 242/020, Km 2,8 - Loteamento Flamengo: Quadra NI,
lote NI – Infra-estrutura básica; inserido na malha urbana; serviços
públicos regulares; sem pavimentação; no nível do greide, plano,
seco, meio de quadra, retangular de (02x12,00x30,00)m, com área
total de 720,00 m². Preço de venda igual a R$ 235.000,00.  Valor /
m² = R$ 326,39.  Informante: Carlos Tardin. Fone: (77) 3611-7879.

10- BR 242/020, Km 2,6 - Loteamento Serra do Mimo, quadra
NI, lote NI, infra-estrutura básica, com frente para rua sem pavi-
mentação. Terreno plano, no nível do greide da rua, meio de qua-
dra, seco, com medidas regulares de (03x12,00x30,00)m, com área
territorial de 1.080,00 m². Preço de oferta igual a R$ 350.000,00.
Valor / m² igual a R$ 324,07. Informante: Carlos Tardin. Fone: (77)
3611-7879.

7.3 – HOMOGENEIZAÇÃO DOS DADOS PESQUISADOS:

7.3.1 – FATOR DE OFERTA (Fo).

Para compensar o fator euforia majorador do preço em que a
transação irá efetivamente se concretizar, consideraremos: as amos-
tras de ofertas para vendas, Fo=0,90 e as de vendas realizadas,
Fo=1;

7.3.2 – FATOR DE LOCALIZAÇÃO (Fl).

 Para trazer para o terreno avaliando os valores das amostras
encontradas, situadas em logradouros diferentes, utilizamos os co-
nhecimentos dos locais, considerando os atributos e características
que exerceram influência na formação do preço unitário, adotamos
o seguinte critério: tomando como igual à unidade para imóveis situ-
ados  em áreas com a mesma força comercial e nobreza do imóvel
avaliando, inferior à unidade quando a amostra estiver em áreas
mais valorizadas e superior quando ocorrer o inverso.

7.3.3 – FATOR DE ÁREA DO IMÓVEL (Fa):

a) Quando a diferença entre a área da amostra e a área do imóvel
avaliando for inferior a 30%:

     Fa =             Área da amostra      .
                     Área imóvel avaliando

b) Quando esta diferença for maior que 30%, usaremos a seguinte
fórmula:

4
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Fa =          Área da amostra      .
               Área imóvel avaliando

7.3.4 – Fator Esquina (Fe):

Os lotes de esquina tem maior valor unitário que os lotes em
meio de quadra. Admite-se que este aumento esteja na faixa de 5 à
35%.

7.3.5 – Fator de Profundidade (Fp). Para corrigir as diferenças
de medidas das profundidades  dos lotes, utilizaremos a fórmula de
Jarrett:

Fp=        2, X      onde:
           X + N

X = Profundidade do lote considerado;
N = Profundidade padrão municipal  = 30,00m.

8

{ }

Cálculo da média aritimética dos valores/m² das 10 (dez)
amostras (M):

M = R$/m² 292,38

7.7 - Saneamento Amostral. Critério de Chauvent: que representa
o cálculo do valor d/s , em que “d”  é a diferença entre os extremos
da amostragem e a média e “s “ é o desvio padrão.

Pela Tabela de Chauvenet (anexo) obtemos o valor crítico de
d / s  para n = 10 igual a 1,96. Como os valores calculados são
inferiores ao valor  tabelado, não haverá necessidade de eliminação
de nenhuma das amostras.

7.8 – CÁLCULO DO INTERVALO DE CONFIANÇA (Ic)

O índice tp  é obtido na tabela de valores percentis da distribui-
ção “t” de STUDENT (anexo).

A NBR – 5676 recomenda o intervalo de confiança de 80%.  O
que indica  t 0,95  na tabela,

 para n – 1 = 9,  obteremos t 0,90 = 1,83.

- Limite superior:

Ls = 292,39 + 1,83 ( 37,93 / 3 ) =  315,52

- Limite inferior:

Li = 292,38 – 1.83 ( 37,93 / 3 )  =  269,24

- tomaremos a decisão através da média ponderada das amos-
tras que se encontram no intervalo de confiança Li = R$ 269,24   e
Ls = 315,52;

- As amostras por metro quadrado que se encontram neste in-
tervalo são:

270,93;   288,10;   297,66;   301,39;   e   308,95;

7.9 – DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE CLASSES
DADO PELA FÓRMULA:

K = 1 + 3,3 x log m,                  para    m = 5

K = 1 + 3,3 x 0,70 = 3,3     -       ( 04 classes)

- CÁLCULO DO INTERVALO DE CLASSE:

I = ( 315,52 –  269,24 )  =  11,57
                       4

-DETERMINAÇÃO DAS CLASSES:

1ª classe  269,24    a    280,81    01 amostra (270,93)
2ª classe 280,81    a    292,38    01 amostra (288,01)
3ª classe 292,38    a    303,95    02 (297,66 e 301,39)
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4ª classe 303,95    a    315,52    01 (308,95)

CÁLCULO DA MÉDIA PONDERADA:

1ª classe -  270,93  x  01  =    270,93
2ª classe -  288,10  x  01  =    288,10
3ª classe -  297,66  x  02  =    595,32
3ª classe -  301,39  x  02  =    602,78
4ª classe -  308,95  x  01  =    308,95
Soma ...........................  =   2.066,98

- Obtemos como resultado da média ponderada, o seguinte va-
lor unitário/m²:

Valor unitário  =  2.066,98/07  =  295,15

8 – CONCLUSÃO

8.1 – Para a avaliação do imóvel avaliando, foi calculado o pre-
ço unitário médio de mercado por metro quadrado e foi obtido o
valor de R$ 295,15, conforme dados pesquisados e cálculos estatís-
ticos utilizando o método comparativo e precisão Grau I.

 - Valor do imóvel:

a) Área territorial dos dois imóveis juntos = 1.954,45 m²;

b) Valor do metro quadrado calculado =  R$ 295,15

c) Valor total do imóvel = 1.954,45 m² x R$ 295,15 = R$
576.864,30

8.2 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO:

Importa o presente Laudo de Avaliação, a quantia supra
de R$ 577.000,00

(Quinhentos e setenta e sete mil reais).

9 – ENCERRAMENTO

9.1- Anexos:

01 – Memorial Fotográfico

02 – Croqui da localização

Barreiras, 25 de setembro de 2008.

JOSÉ MARIA ALBUQUERQUE JUNIOR
Engº Agrônomo - Crea nº 30.439/D-BA

EIDER BARBOSA DE PEREIRA CARDOSO
Arquiteto – Crea nº 19001/D-BA

DOURIVAL MAMED DÓCIO ALVES
Engº Civil - Crea nº 27.220/D-BA

ANEXO  01
MEMORIAL FOTOGRÁFICO
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LAUDO  DE AVALIAÇÃO

1- CLIENTE/PROPRIETÁRIO:

1.1- CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI-
RAS-BA

Avenida Cleriston Andrade, n° 729 – Centro – Barreiras-Ba.
1.2 – PROPRIETÁRIO:  José Luiz Bastos

2- OBJETO DA AVALIAÇÃO:

2.1- GLEBA URBANIZÁVEL
Descrição: Imóvel urbano de uso misto, residencial e comercial,

gleba de terra urbanizável, denominada de “Avenida São José”,
área de terra desmembrada da Fazenda Mandacarú, de proprieda-
de do Sr. Luiz José Bastos, com área territorial de 45.920,00 m²,
com frente para a Estrada do Mandacarú, limitando-se com terras
do Sr Luiz José Bastos, próximo ao defronte ao Bairro de Santa
Luzia, próximo da Madeireira e da Fábrica de Sofás, antiga estrada
para o município de Angical, neste município de Barreira-Ba.

3 - FINALIDADE:

3.1- ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE MERCADO
Para aquisição, alienação e outros fins que se fizerem necessá-

rios.

4- VISTORIA:
4.1- DATA DA VISTORIA:  13 de setembro de 2008.

4.2- CARACTERÍSTICAS DO BEM AVALIANDO:

4.2.1- Da Região: Imóvel localizado no Perímetro Urbano, com
acesso principal feito pela Estrada do Mandacarú, saída para o
município de Angical, próximo da Madeireira e da Fábrica de So-
fás, defronte ao Bairro de Santa Luzia, periferia do município de
Barreiras-Ba. Região dotada de infra-estrutura básica, existindo no
local: energia elétrica pública, abastecimento regular de água potá-
vel transporte coletivo e segurança pública.

4.2.2- Do Terreno:   Imóvel de forma retangular, pertencente a
uma área de terra desmembrada da Fazenda Mandacaru, próximo
da Madeireira e da Fábrica de Sofás, com acesso principal feito
através da Estrada do Mandacaru, defronte ao Bairro de Santa
Luzia, situado neste município de Barreiras-Ba. Limites e confron-
tações: 112,00m de frente com a Estrada do Mandacarú; 112,00m
de fundo com terras  do Luiz Jose Bastos; 410,00m na lateral direi-
ta com o Sr Luiz José Bastos; e 410,00m na lateral esquerda com o
Sr Luiz José Bastos, perfazendo área territorial de 45.920,00 m²,
conforme Croqui de Localização, em anexo. O imóvel encontra-se
regularizado do ponto de vista legal, livre de qualquer ônus ou gra-
vames, devidamente registrado sob o nº R1-9490, do Cartório de
Imóveis de Barreiras, com previsão para a sua utilização com fins
comerciais e residenciais.

4.2.3- Das Construções e Benfeitorias:
Destacamos entre as principais benfeitorias: 112,00m de cerca

de arame farpado com frente para a Estrada do Mandacaru. Não
existem construções, árvores de porte ou frutíferas, qualquer tipo
de plantação ou outro que possa ser considerado como bem-feitori-
as.

5- METODOLOGIA:
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5.1- DIRETO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO.
5.1.1- Utilização do método direto de avaliação, através da com-

paração de preços de oferta e venda de mercado. A partir dos
dados coletados elaboramos um universo que procurasse explicar o
fenômeno mercadológico no qual se insere o bem avaliando. Para
tanto, procuramos detectar as informações quantitativas e qualitati-
vas que influenciaram na geração de um elenco com atributos de
mesma natureza, determinando-se o espelho do comportamento do
mercado.

5.2-  MÉTODO INVOLUTIVO.
5.2.1- Método indireto que define o valor da Gleba Urbanizável
através do estudo do seu melhor aproveitamento, com o seu parce-
lamento em lotes, sendo reproduzido, na gleba objeto desta avalia-
ção, a situação observada em assentamento urbano próximo, o va-
lor médio dos lotes existentes e obtidos em pesquisa. A avaliação
por este processo considera a receita provável para comercializa-
ção, contabilizando as despesas inerentes à transformação da Gle-
ba Bruta em Loteamento, inclusive o lucro do empreendedor e as
despesas financeiras, definindo o valor máximo que pode ser atri-
buído à Gleba, para que seja economicamente viável o seu aprovei-
tamento em face das premissas adotadas.

6- DETERMINAÇÃO DO VALOR DO BEM:

6.1- CÁLCULO DO VALOR DO IMÓVEL:
O preço unitário médio do m² (metro quadrado), foi encontrado

através da comparação das amostras disponíveis no mercado e
segundo a análise das características e atributos preponderantes,
tais como: localização, conformação, área, dimensões, topografia,
infra-estrutura, forma de pagamento, entre outros.

6.2- RELAÇÃO DAS AMOSTRAS (Dados Pesquisados):

01- Loteamento Buritis II - lotes com infra-estrutura básica, sem
pavimentação, de (10,00x20,00)m, com 200,00 m², terreno plano
com serviços públicos. Preço de venda igual a R$ 4.500,00. Rs/m²
= 22,50. Informante Sr Nelsino. Fone: (77) 9115-2306;

02- Loteamento Sombra da Tarde - lotes com infra-estrutura
básica, sem pavimentação asfáltica, (10,00x25,00)m, com 250,00
m2, terreno plano com serviços públicos. Preço de oferta  igual a
R$ 15.000,00. Rs/m² = 60,00. Informante Sr Célio Nascimento.
Fone: (77) 8801-3765;

03- Loteamento Jardim da Acácias - lotes com infra-estrutura
básica, sem pavimentação asfáltica, (10,00x25,00)m, com 250,00
m2, terreno plano sem os serviços públicos. Preço de venda igual a
R$ 10.000,00. Rs/m² = 40,00. Informante Sr Nelsino. Fone: (77)
9115-2306;

04- Loteamento Antônio Carlos Magalhães - lotes com infra-
estrutura básica, sem pavimentação asfáltica, (10,00x25,00)m, com
250,00 m2, terreno plano sem os serviços públicos. Preço de oferta
= R$ 12.000,00. Rs/m² = 48,00. Informante Sr Antônio. Fone: (77)
3613-3272;

05- Loteamento Santa Luzia - lotes com infra-estrutura básica,
sem pavimentação asfáltica, (10,00x25,00)m, com 250,00 m2, terreno
plano sem os serviços públicos. Preço de oferta = R$ 8.500,00. Rs/m²
= 34,00. Informante Sr Célio Nascimento. Fone: (77) 8801-3765;

06- Loteamento Águas Claras - lotes com infra-estrutura bási-
ca, sem pavimentação, (10,00x25,00)m, com 250,00 m2, terreno

plano, com serviços públicos. Preço de venda igual a R$ 8.000,00.
Rs/m² = 32,00. Informante Sr célio Nascimento. Fone: (77) 8801-
3765.

07- Loteamento Santo Antônio - lotes com infra-estrutura bási-
ca, sem pavimentação asfáltica, (10,00x25,00)m, com 250,00 m2,
terreno plano com os serviços públicos. Preço de venda igual a R$
7.500,00. Rs/m² = 30,00. Informante Sr Reinaldo. Fone: (77) 9971-
4412;

08- Loteamento Boa Sorte - lotes com infra-estrutura básica,
sem pavimentação, (12,00x30,00)m, com 360,00 m², terreno plano,
com serviços públicos. Preço de oferta igual a  R$ 15.000,00. Rs/
m² = 60,00. Informante Sr Antônio. Fone: (77) 3613-3272.

09- Conjunto Habitacional Barreiras I - lotes com infra-estrutura
básica, com pavimentação, (8,00x16,00)m, com 128,00 m², terreno em
declive, com serviços públicos. Preço de oferta igual a R$ 5.000,00.
Rs/m² = 39,07. Informante Srª Rosenita. Fone: (77) 3611-2474.

10- Conjunto Habitacional Rio Grande (Vila Brasil) - lotes com
infra-estrutura básica, com pavimentação, (8,00x14,00)m, com
112,00 m², terreno plano, com serviços públicos. Preço de oferta
igual a R$ 3.500,00. Rs/m² = 31,25. Informante Sr Antônio. Fone:
(77) 3613-3272.

6.3- MEMÓRIA DE CÁLCULOS E TRATAMENTO ESTA-
TÍSTICO:

6.3.1 – Fatores utilizados na homogeneização dos dados pesqui-
sados:

6.3.1.1 – Fator de oferta (Fo). Para compensar o fator euforia
majorador do preço em que a transação irá efetivamente se con-
cretizar, consideraremos: as amostras de ofertas para vendas,
Fo=0,90 e as de vendas realizadas, Fo=1;

6.3.1.2 – Fator de localização (Fl). Para trazer para o terreno
avaliando os valores das amostras encontradas, situadas em logra-
douros diferentes, utilizamos os conhecimentos dos locais, conside-
rando os atributos e características que exerceram influência na
formação do preço unitário, adotando-se os seguintes fatores:

6.3.1.3 – Fator de área do terreno ou lote (Fa):

a) Quando a diferença entre a área da amostra e a área do imóvel
avaliando for inferior a 30%:
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b) Quando esta diferença for maior que 30%, usaremos a seguinte
fórmula:

6.3.1.4 – Fator profundidade (Fp). Utilização da hipótese de Jarrett:
Fp  =   2 . X , onde:
           X + N

X = Profundidade do lote considerado;
N = Profundidade padrão municipal  = 30,00

7.3..4 – Cálculo do Coeficiente de Variação (Cv):

7.3.5 - Saneamento Amostral. Critério de Chauvent: que
representa o cálculo do valor d/s , em que “d”  é a diferença entre
os extremos da amostragem e a média e    é o desvio padrão.

· Pela Tabela de Chauvenet, obtemos o valor crítico de d/      para
n = 10, igual a 1,96 . Como os valores calculados são inferiores ao
valor tabelado, não haverá necessidade de eliminação de nenhuma
amostra.

7.3.6 – CÁLCULO DO INTERVALO DE CONFIANÇA (Ic)

O índice tp  é obtido na tabela de valores percentis da distribui-
ção “t” de STUDENT.

A NBR – 5676 recomenda o intervalo de confiança de 80%.  O
que indica  t 0,95  na tabela, para n – 1 = 9,  obteremos t 0,90 =
1,83.

- Limite superior:

Ls = 31,69 + 1,83 (8,62 / 3) = 36,95

- Limite inferior:

Li =  31,69 – 1,83 (8,62 / 3) = 26,43

· tomaremos a decisão através da média ponderada das amos-
tras que se encontram no intervalo de confiança Li = R$ 26,43   e
Ls = R$ 36,95;

· As amostras que se encontram neste intervalo são:

27,07;     27,62;     29,16;     e   35,63

7.3.7 – DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE  CLASSES:

K = 1 + 3,3 x log m,                     para    m = 4;

K = 1 + 3,3 x 0,60 = 2,98      -       ( 03 classes)

· intervalo de classes é:

              I = ( 36,95 – 26,43 ) = 3,51
                               3
· Determinação das classes:

1ª classe          26,43      a     29,94    -      03 (27,07, 27,62  e 29,16);
2ª classe   13,82      a    14,44    -      (Nenhuma);
3ª classe   13,54      a    14,37    -      01 (35,63);

· CÁLCULO DA MÉDIA PONDERADA

1ª classe  -  27,07 x 03    =   81,21
1ª classe  -  27,62 x 03    =   82,86
1ª classe  -  29,16 x 03    =   87,48
3ª classe  -  35,63 x 01   =    35,63
Soma........................   =    287,18

Obtemos como resultado da média ponderada, o seguinte valor uni-
tário/m²:

Valor unitário/m²  =  287,18 / 10  =  28,72

Valor unitário do metro quadrado calculado  =  R$ 28,72.

7.4- LEGISLAÇÃO PERTINENTE ÀS GLEBAS URBANIZÁ-
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VEIS:

· Área mínima de 250,00 m2, com a testada mínima de 10,00m
(dez metros);

· Exigência de se resguardar  para o município um mínimo de
35% da área bruta da gleba, a título de doação, sendo 15% do total
para equipamentos institucionais e o mínimo de 20% para a implan-
tação do sistema viário;

· A proibição de parcelamento de terrenos com declividade igual
ou superior a 30%, área “non edificandi”, exceto nos casos que
forem atendidas exigências das autoridades competentes.

7.5- DEFINIÇÃO DA ÁREA NON EDIFICANDI:
· Área da gleba bruta  = 45.920,00 m²;
· Não existe área com declividade superior a 30%.
7.6- CÁLCULO DO VALOR DA GLEBA
7.6.1- Aplicação de fórmula de Hélio de Caires do método involuti-
vo para o cálculo do valor da gleba bruta:
X = Vi – (Dt + L),  onde:
X = Valor da gleba bruta;
Vi = Receita obtida da venda dos lotes;
Dt = Despesas totais de urbanização e implantação do Loteamen-
to;
L  = Lucro do empreendimento:  adotado 15% de (Vi).
7.6.2- Cálculo da receita obtida com a venda dos lotes (Vi) e do
lucro (L):
· Área da gleba bruta urbanizável = 45.920,00 m²
· Área destinada ao Município = 45.920,00 m² x 0,35 = 16.072,00 m²
· Área total a ser loteada = 45.920,00 m² x 0,65 = 29.848,00 m²
· Valor médio do metro quadrado dos lotes vizinhos
pesquisados.....R$/m² = 28,72
· Vi = 29.848,00 m² x R$ 28,72 = R$ 857.234,56
· L = 15%Vi = R$ 857.234,56 x 0,15 = R$ 128.585,18.
7.6.3- Cálculo das despesas totais com a urbanização e implanta-
ção do Loteamento (Dt):
· Serviços de Topografia.........................................R$ 15.000,00
· Rede de água potável.......................................... R$ 30.000,00
· Rede de iluminação pública.................................. R$ 60.000,00
· Rede de esgoto....................................................R$ 25.000,00
Total (Dt)...............................................................R$ 130.000,00
7.6.4- CÁLCULO DO VALOR TOTAL DA GLEBA BRUTA  (X):
· X = Vi – (Dt + L) = R$ 857.234,56 – (R$ 130.000,00 + R$
128.585,18)
· X = R$ 598.649,38

8- CONCLUSÃO:
8.1 - RESULTADO DA AVALIAÇÃO:

Importa o presente Laudo de Avaliação, a quantia supra de
R$ 600.000,00
(Seiscentos mil reais).

8.2- Os valores atribuídos ao imóvel avaliado visam traduzir com a
máxima fidelidade os preços de oferta e venda do mercado, consi-
derando-se que estes serão tomados em garantia como um conjun-
to, admitindo-se a hipótese de licitação para venda, permuta do imó-
vel, para ações de desapropriação, nas avaliações para alienação e
outros fins.
9- OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES IMPORTANTES:
9.1- Neste trabalho foi utilizado para avaliar o terreno, o método
comparativo, com as homogeneizações devidas e com a utilização
de tratamento estatístico para o saneamento das amostras coleta-
das na pesquisa de mercado, fatores consagrados pela engenharia

de avaliações.
10- ENCERRAMENTO
10.1- Data do laudo de avaliação: 18 de setembro de 2008.
Local: Barreiras-Ba.
10.2- ANEXOS:
ANEXO 01 - Memorial Fotográfico
ANEXO 02 – Croqui de Localização

Barreiras-Ba, 25 de setembro de 2008.

JOSÉ MARIA ALBUQUERQUE JUNIOR
Engº Agrônomo - Crea nº 30.439/D-BA

EIDER BARBOSA DE PEREIRA CARDOSO
Arquiteto – Crea nº 19001/D-BA

DOURIVAL MAMED DÓCIO ALVES
Engº Civil - Crea nº 27.220/D-BA

Memorial  Fotográfico
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REPUBLICAÇÃO
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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Acesse http://www.barreiras.ba.gov.br

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.

Cleni Araujo
Assessora 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

Creche João Paulo II comemora Dia das Crianças

A comemoração aconteceu na última sexta-feira, 10, na Creche
João Paulo II, no Bairro Santa Luzia. Com brincadeiras, vídeos e
banho de piscina, aproximadamente 170 crianças passaram o dia na
creche.

Logo pela manhã, as crianças foram recepcionadas pelos
professores que, vestidos de palhaços, deram início às brincadeiras.
A programação teve como tema ‘O circo da criança’.

Para a coordenadora pedagógica Lucilene Santos, as crianças
criam muita expectativa na espera por esta data, “Esses eventos
sempre despertam a motivação das crianças, pois, elas percebem
que a escola é lugar de aprendizado e educação, mas, também é
lugar de encantamento, alegria e magia”, ressaltou.

A programação será encerrada com peças infantis, apresentação
do Circo Cemaca e o Aniversário dos Bonecos, “com direito a bolo
e brigadeiro”, finaliza Lucilene.

Todas as edições do Diário Oficial estão disponíveis no site oficial da
Prefeitura Municipal de Barreiras.

Na Cheche Escola da Santa Luzia, filme e banho de piscina


