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Médicos, odontólogos e enfermeiras que
atuam nos PSF’s de Barreiras participaram
segunda, 17, e ontem, 18, no Posto 24 Ho-
ras das entrevistas que selecionarão 10 pro-
fissionais para compor o Núcleo Microrre-
gional de Implantação das Linhas de Cui-
dados e da Educação Permanente para a
Atenção Básica. A banca avaliadora foi
composta por representantes da SESAB,
25ª DIRES, Secretaria de Saúde de Bar-
reiras e Conselho Municipal de Saúde.

Esta é a terceira e última etapa para
implantação do Núcleo que tem prazo de
iniciar as atividades na segunda quinzena
de dezembro. Os selecionados passarão por

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

Profissionais de saúde fazem seleção para atuar
no Núcleo Microrregional para a Atenção Básica

uma especialização de dois anos realizada
pela SESAB, com aulas on line e presen-
cias. A partir daí, serão tutores/multiplica-
dores de outros profissionais que atuam na
Região Oeste.

“As mudanças acontecerão porque es-
tes trabalhadores do SUS que têm contato
direto com a comunidade estarão capaci-
tando outros trabalhadores, não só de Bar-
reiras, mas da microrregião”, avalia Lívia
Teles que, juntamente com a médica Hele-
na Martha, responde pela coordenação do
Núcleo.

A enfermeira Liana Almeida está con-
correndo a uma vaga para atuar no Nú-
cleo. Ela trabalha no PSF V, instalado no
CAIC, e está consciente do papel que pre-
tende exercer, se selecionada. “É uma res-
ponsabilidade muito grande porque nós se-

remos tutores e educadores de outros pro-
fissionais”.

Para a representante da SESAB, que
participou da banca examinadora, Môni-
ca Luz, Barreiras apresenta uma situa-
ção confortável com relação aos profis-
sionais concorrentes. “A maioria do pes-
soal é contratado por meio de concurso,
por isso, a gente tem muita tranqüilidade.
É uma situação mais regular. Consegui-
remos fechar todas as vagas, diferente
de outros municípios que não têm um qua-
dro de concursados”, disse.

A partir da divulgação do resultado, os
selecionados começarão o curso on line.
Durante a especialização, passarão por di-
versos estágios de formação, e, ao final, se-
rão tutores/multiplicadores para a micror-
região Oeste, composta por 14 municípios.

O Núcleo funcionará na sede da Secretaria Municipal de Saúde

FOTO WASHINGTON LUIZ
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 789, de 13 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. Marlos de Oliveira Guedes, aprovado no concur-
so público sob a inscrição 0307596.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo terceiro dia do mês de novembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo 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 Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, o Sr. Marlos de Oliveira Guedes, CPF 881.858.421-
91, RG 14.360.536-41 SSP/BA filho de Britoaldo José Guedes e Ma-
ria do Socorro de Oliveira, 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, 13 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Marlos de Oliveira Guedes
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 790, de 13 de novembro de 2008.

Nomeia Assistente Administrativa

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-
nistrativa, a Srª. Nayane Barreto Matias, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0319267.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo terceiro dia do mês de novembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse  no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Assistente Administrativa, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Nayane Barreto Matias, CPF 007.027.556-67,
RG 09.813.511-23 SSP/BA, filha de Francisco Matias Filho e Nair
Barreto Matias, oportunidade em que foi cientificada das suas atribui-
ções, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como obede-
cendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos pode-
res competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Pre-
feito  Municipal. 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, 13 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Nayane Barreto Matias
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 791, de 13 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. Uillian Souza de Oliveira, aprovado no con-
curso público sob a inscrição 0314494.

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 terceiro dia do mês de novembro 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 Assistente Administrativo,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Uillian Souza de Oliveira, CPF
025.328.555-09, RG 12.734.954-54 SSP/BA filho de Jonas Gonçal-
ves de Oliveira e Idalice Souza de Oliveira, oportunidade em que
foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compro-
misso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da
administração pública, bem como obedecendo as normas existen-
tes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sen-
do  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal.
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, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 13 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Uillian Souza de Oliveira
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 792, de 13 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. Eder de Sousa Santos, aprovado no concur-
so público sob a inscrição 0301652.

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 terceiro dia do mês de novembro 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 Assistente Administrativo,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Eder de Sousa Santos, CPF
027.624.015-42, RG 11.550.984-47 SSP/BA filho de Vilmar de Araújo
Santos e Doleny Divina de Sousa Santos, oportunidade em que foi
cientificado 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-
rado EMPOSSADO 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, pelo empossa-
do e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 13 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Eder de Sousa Santos
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 793, de 13 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. José Maanaim de Souza da Silva, aprovado
no concurso público sob a inscrição 0302388.

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 terceiro dia do mês de novembro 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 Assistente Administrativo,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. José Maanaim de Souza da
Silva, CPF 031.030.075-40, RG 13.394.995-84 SSP/BA filho de
Alvino Alves da Silva e Antonia Aparecida José de Souza, oportuni-
dade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deve-
res e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo
o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios nortea-
dores da administração pública, bem como obedecendo as normas
existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competen-
tes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal. 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 Almei-
da, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 13 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

José Maanaim de Souza da Silva
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 794, de 13 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. Vinicius de Oliveira Kuhn, aprovado no con-
curso público sob a inscrição 0320157.

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 terceiro dia do mês de novembro 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 Assistente Administrativo,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Vinicius de Oliveira Kuhn,
CPF 028.628.975-07, RG MG – 16.233.085 SSP/BA filho de Wal-
ter Kuhn e Francilia de Oliveira Kuhn, oportunidade em que foi
cientificado 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-
rado EMPOSSADO 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, pelo empossa-
do e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 13 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Vinicius de Oliveira Kuhn
Empossado



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras5 Barreiras - Bahia - quarta-feira, 19 de novembro de 2008        ANO 4  -  Nº 817

PORTARIA GAB.  Nº 795, de 13 de novembro de 2008.

Nomeia Assistente Administrativa

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-
ministrativa, a Srª. Luciana Carvalho Filgueiras, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0302439.

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 terceiro dia do mês de novembro 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 Assistente Administrativa,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Luciana Carvalho Filgueiras,
CPF 735.663.659-04, RG 11.693.078-09 SSP/BA, filha de Edson
Carvalho de Souza e Lucia Leandro de Souza, 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, 13 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Luciana Carvalho Filgueiras
Empossada

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO
Nº 228/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 245/
2008

CONTRATANTE:  O MUNICÍPIO DE BARREI-
RAS, 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 Muni-
cipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEIDA.

CONTRATADA: PAULO STEFANO MARTINS DE
ALENCAR, CNPJ 16.398.794/0001-23, situada à Rua
Café Filho, nº 354 – Sandra Regina - Barreiras/BA – CEP.
47.803-100

OBJETO:

Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de
materiais de expediente para as Escolas Municipais da Zona
Rural, conforme descrição presente na Solicitação de Des-
pesa-SD nº 1673/2008 de 21/10/2008, da Secretaria
Municipal de Educação e orçamento nº 75503 da empresa
supra citada, que independente de transcrição, é objeto
deste 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, Cultu-
ra, Esporte e Lazer.

ATIVIDADE: 12.361.016.2.074 – Gestão das Ativi-
dades do PDDE;

UNIDADE: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de até R$ 7.552,68 (sete
mil quinhentos e cinqüenta e dois reais e sessenta e oito
centavos).

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir da
data de sua assinatura até a conclusão total do objeto e
cláusulas do presente contrato.

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras –
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Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais pri-
vilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriun-
das do presente Contrato.

Barreiras, 31 de outubro de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR
CNPJ 16.398.794/0001-23

Contratado

Testemunhas:

1.________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2._________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
BENS Nº 118/2008

Pregão Presencial nº 018/2008

Pelo presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Pres-
tação de Serviços com a  locação de máquinas e veículos, celebra-
do em 03/06/2008, 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 repre-
sentado pelo seu Prefeito Municipal SAULO PEDROSA DE
ALMEIDA  e, do outro lado, a empresa ABRIGO CONSTRU-
TORA LTDA, com sede à Av. Estados Unidos, nº 03, Edifício
Guarabira, sala 708, Comércio, Salvador – BA, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 42.061.481/0001-95, neste ato representada pela sócia
Sra. KARINE DIAS CARVALHO,  brasileira, solteira, maior,
portadora da RG nº 09.931.962-41 SSP/BA e do CPF nº 011.468.095-
73, com base no PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2008 e  disposi-
ções 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 do Contrato de Prestação de Serviços com a locação
de máquinas e veículos – Pregão Presencial nº. 018/2008. A
presente alteração encontra-se de conformidade com artigo 65
da Lei 8.666/93.

2) CLÁUSULA SEGUNDA –  DO PREÇO E CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO

Face a necessidade e urgência em concluir as obras de melho-
rias em diversas ruas do município, bem como das rotas escolares,
antes do início das chuvas, visto que há previsão de chuvas mais
cedo este ano; faz-se necessário a utilização de uma quantidade
maior de máquinas e equipamentos para adiantar os serviços;

Sendo assim, fica aditado o valor total do contrato em mais R$
380.550,00 (trezentos e oitenta mil e quinhentos e cinqüenta reais),
dentro do limite legal dos 25% (vinte e cinco por cento), para aten-
der este complemento de locação de máquinas, tudo conforme pla-
nilha orçamentária em anexo, parte integrante deste termo aditivo.

3) CLÁUSULA TERCEIRA  – DA DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA

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

Órgão: 02.11 – Secretaria Municipal de Infra estrutura e Servi-
ços Públicos;

Atividade: 15.451.011.1.098 – Pavimentação, Urbanização e Re-
cuperação de Vias e Logradouros;

Atividade: 26.782.011.1.103 – Construção, Recuperação e Am-
pliação de Estradas Vicinais;

Elemento: 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações.

4) CLÁUSULA QUARTA –  DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e con-
dições do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justas e contra-
tadas, 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), 25 de setembro de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

ABRIGO CONSTRUTORA LTDA
Karine Dias Carvalho

Sócia Administrativa

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
   Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34


