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A Secretaria Municipal de Educação
participou na última quarta-feira, 12, da
Audiência Pública de Educação em Direi-
tos Humanos, realizada pela Universidade
Federal da Bahia – UFBA, através do Ins-
tituto de Ciências Ambientais e Desenvol-
vimento Sustentável – ICADS/Barreiras,
em parceria com a DIREC 25.

Como parte das ações do Projeto Rede
de Educação em Direitos Humanos –
REDH Brasil, que está acontecendo em
todo Brasil, a audiência pública consiste na
promoção de um amplo debate com a soci-
edade sobre o Plano Nacional de Direitos
Humanos - PNDH, objetivando sensibilizar
e pactuar compromissos do poder público e
a sociedade civil na implantação do plano
na região e nos municípios.

“Discutir Direitos Humanos em Barrei-
ras é colocar nossa cidade no rol da maior
discussão empreendida, hoje, no Brasil e no
mundo. Precisamos fortalecer as noções hu-
manistas de sociedade, meio ambiente, in-
fância, história e educação. A Secretaria de
Educação, junto à UFBA e à sociedade bar-

UFBA realiza audiência pública sobre Direitos Humanos

reirense, está pronta para cons-
truir suas contribuições, afinal,
falar de direitos humanos é fa-
lar de educação”, ressaltou a se-
cretária de educação Maria
Anália Miranda.

Durante a audiência, a pro-
fessora da UFBA, campus de
Salvador, Célia Maria Ferrei-
ra Cordeiro, fez uma apresen-
tação do Projeto e do Curso
de Capacitação na área de
Educação em Direitos Huma-
nos. “O nosso objetivo é mo-
bilizar as instituições locais e
trazê-las para essa discussão”,
disse a professora.

A audiência ocorreu na
ocasião do encerramento do
Curso de Capacitação, onde
participaram 150 educadores,
representando 11 municípios
da região, Secretaria de Saú-
de, de Educação e de Segu-
rança Pública. O curso teve
uma carga horária de 132 horas, dividido
em quatro módulos com aulas presenci-
ais e à distância.

Na oportunidade os estudantes fizeram
uma apresentação das cinco áreas do
PNDH: Educação Básica, Educação Su-
perior, Educação não-formal, Educação

na área da Justiça e Segurança, e, Edu-
cação e Mídia.

Cada tema abordado, foi franqueado para
oportunizar pronunciamentos das institui-
ções presentes, que foram devidamente re-
gistrados para servir de base na implemen-
tação do PNDH da região.

Célia Maria, professora da UFBA, fez a apresentação do
projeto

Secretária e membros da Secretaria Municipal de Educação participaram do evento
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 740, de 04 de novembro de 2008.

Nomeia Assistente Social

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 Assistente Social,
a Srª. Magna Batista dos Santos, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0300013.

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 quarto dia do mês de novembro de 2008, frente ao Excelentís-
simo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma
posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Assistente Social, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.
Magna Batista dos Santos, CPF 430.456.856-87, RG 03.279.091-
02 SSP/BA, filha de João Batista dos Santos e Ilda Lima Silva, opor-
tunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deve-
res e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o
compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteado-
res 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  Municipal. A
empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declara-
ção 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, 04 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Magna Batista dos Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 759, de 06 de Novembro de 2008.

Nomeia Assistente Administrativo

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 Assistente Admi-
nistrativo, o Sr. Ivan Thiago e Silva Pereira, aprovado no concur-
so público sob a inscrição 0310765.

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 sexto dia do mês de novembro de 2008, frente ao Excelentís-
simo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma
posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Assistente Administrativo, homologado no Diário Ofi-
cial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008,
o Sr. Ivan Thiago e Silva Pereira, CPF 842.243.045-20, RG
10.115.285-09 SSP/BA filho de Francisco Nobre Pereira e Ivana Fil-
gueira e Silva Pereira, oportunidade em que foi cientificado das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, aten-
dendo aos princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua De-
claração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais 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, 06 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ivan Thiago e Silva Pereira
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 769, de 06 de novembro de 2008.

Nomeia Assistente Administrativo

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 Assistente Ad-
ministrativo , o Sr. Celimarcos Rocha da Silva, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0315622.

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 sexto dia do mês de novembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo para a categoria de Assistente Administrativo, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, o Sr. Celimarcos Rocha da Silva, CPF 009.538.945-
84, RG 09.356.024-96 SSP/BA filho de Celineu da Silva e Madale-
na Rocha de Souza da Silva, oportunidade em que foi cientificado
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ine-
rentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
cê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração públi-
ca, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem  a
ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarado EMPOS-
SADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresen-
ta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexis-
tência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para cons-
tar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito
Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas
testemunhas.

Barreiras/BA, 06 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Celimarcos Rocha da Silva
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 773, de 06 de Novembro de 2008.

Exonera, a pedido, Secretária Escolar da
Escola Municipal Joaquim Neto

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe con-
fere 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.
25 da Lei Municipal 0619/2003 combinada com a Lei 675/2005,
resolve:

Art. 1º Exonerar, a pedido,  do  Cargo  em  Comissão  de Secre-
tária Escolar da Escola Municipal Joaquim Neto, a Srª Qedima
Ferreira de Oliveira, lotada na Secretaria de Educação com car-
ga horária de 40 horas.

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

PORTARIA GAB.  Nº 774, de 07 de novembro de 2008.

Nomeia Secretária Escolar da Escola Mu-
nicipal Joaquim Neto

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe con-
fere 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.
25 da Lei Municipal 0619/2003 combinada com a Lei 675/2005,
resolve:

Art. 1º Nomear,  para  provimento  do  Cargo  em  Comissão
de Secretária Escolar da Escola Municipal Joaquim Neto, a Srª
Rosemary dos Santos de Jesus, lotada na Secretaria de Educa-
ção com carga horária de 40 horas.

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 sétimo dia do mês de novembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo em Comissão de Secretária Escolar da
Escola Municipal Joaquim Neto, a Srª Rosemary dos Santos de
Jesus, CPF 418.759.745-04, RG 04.265.278-28 SSP/BA, filha Jo-
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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

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
199/2008

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº  Nº
216/08

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 re-
presentado por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDRO-
SA DE ALMEIDA

CONTRATADA: JURISDATA CONSULTORES ASSO-
CIADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o Nº. 32.659.955/0001-41, estabelecida à Av. Luiz Tar-
quínio 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 Gas-
par 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, ca-
pacitação e aperfeiçoamento que será ministrado, pela empresa
Jurisdata, através de seus profissionais notoriamente capacitados,

REPUBLICAÇÕES

aquim Antunes dos Santos e Maria Pereira Antunes, oportunidade
em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e
das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exerce-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 Acumu-
lação 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, 07 de novembro de 2008.

 Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Rosemary dos Santos de Jesus
Empossada

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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aos auditores e fiscais de tributos do município de Barreiras já atu-
ante e aos recém empossados pelo último concurso público. O cur-
so será ministrado 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 CONTRATANTE, tudo conforme proposta apresentada e que
é parte integrante do processo Dispensa de Licitação nº 216/2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato corre-
rão 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 AS-

PLAN;
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 presente 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 diri-
mir 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, mutuamen-
te 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 SERVI-
ÇOS DE ENGENHARIA Nº 042/2008

Referente a Tomada de Preços nº 001/2008

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de
Serviços de Engenharia – Tomada de Preços nº 001/2008 de 29/02/
2008, que entre si fazem de um lado na qualidade de CONTRA-
TANTE, o MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA, pessoa jurídi-
ca de direito público interno, inscrito no CPNJ sob nº 13.654.405/
0001-95, com sede do poder executivo situada à Av. Clériston An-
drade, 729 – Centro, neste Município, neste ato representado pelo
seu Prefeito Municipal SAULO PEDROSA DE ALMEIDA e,
do outro lado, a empresa 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 representada 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, portador 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 Fede-
ral 8.666/93, têm justo e contratado o que se segue e que mutua-
mente aceitam, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO
ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula se-
gunda do contrato de Obras e Serviços de Engenharia, firmado em
29 de fevereiro de 2008, visando a prestação de serviços de enge-
nharia na implantação de rede coletora e tratamento de esgoto do-
miciliar nos bairros Cascalheira e Barreiras II, sede deste Municí-
pio. A presente 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, trezen-
tos e treze reais), para R$ 1.107.449,44 (Hum milhão cento e sete
mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centa-
vos), conforme 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 quaren-
ta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

3) CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e con-
dições do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justos e contra-
tados, assinam as partes o presente termo aditivo em 03 (três) vias
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas para
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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
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS Nº/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº /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 re-
presentado por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDRO-
SA 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, re-
presentada aqui pelo Sr. Josiel Dutra dos Anjos  RG: 14157080
61 CPF: 030.267.275-39 aqui denominado CONTRATADO, com
base no Processo de Dispensa de Licitação nº 211/2008 e disposi-
ções da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, resolvem
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços.

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de
materiais elétricos que serão utilizados para manutenção da rede elé-
trica das Escolas Municipais; Major Cândido, Cleonice Lopes, Presi-
dente Médice e Eudilton Miranda localizadas na zona urbana da ci-
dade de Barreiras, compreendendo materiais necessários objeto des-
te Contrato, conforme Proposta e Planilha Orçamentária e demais
especificações contidas no Processo de Dispensa de Licitação nº
211/2008 que, independentemente de transcrição, integram o presen-
te Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas para o paga-
mento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária 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
presente contrato é de R$ 6.490,00 (seis mil quatrocentos e noven-
ta 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 transpor-
tes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quais-
quer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar
no fiel cumprimento deste instrumento.

§2º - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, e devidamente atestada a pres-
tação dos serviços.

§3º - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para
substituição e/ou emissão de nota de correção, ficando estabeleci-
do que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de
qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

DO PRAZO: O referido contrato terá vigência imediata a par-
tir da data de sua assinatura até a completa execução dos serviços.

FORO: As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras
– Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privile-
giado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do pre-
sente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presen-
te contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença
de 02 (duas) testemunhas, para que surta os seus jurídicos e
legais efeitos.

Barreiras(BA),  21 de agosto de 2008

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


