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FOTOS WASHINGTON LUIZ

A Universidade do Estado da Bahia-
UNEB, em parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Educação, realizou o projeto ‘O
Ensino da Língua Portuguesa nas séries ini-
ciais do Ensino Fundamental: Processos de
aprendizagem em situações lúdicas’, que
reuniu, na última sexta-feira, 14, aproxima-
damente 20 professores no Núcleo Tecno-
lógico Educacional.

O projeto tem como objetivo, oportunizar
análise e vivência teórico-metodológicas de
ensino com diversão e brincadeiras para o
enriquecimento das aulas de língua portugue-
sa, nas séries iniciais do ensino fundamental,
aos professores participantes de formação.

Com carga horária de 120 horas, esse
trabalho é resultado de projetos de exten-
são da UNEB. Durante os encontros, fo-
ram discutidas questões referentes ao ensi-
no da Língua Portuguesa nas séries iniciais,
bem como vivência de atividades lúdicas di-
versificadas. “Nos encontros, as professo-

UNEB e Secretaria de Educação realizam
projetos para professores

ras mostraram sempre euforia e entusias-
mo nas atividades realizadas”, conta a co-
ordenadora Marta Maria Silva de Faria.

Segundo a coordenadora, os dados ci-
entíficos comprovam que o processo de
ensino e aprendizagem nas escolas vive
momentos delicados. “O lúdico não faz mi-
lagres, mas, certamente, promove dinamis-
mo nas aulas e, se não resolve, ao menos
minimiza alguns dos grandes problemas re-
lacionados à educação atualmente: a difi-
culdade em leitura e escrita, bem como o
interesse dos alunos pela aulas”, ressaltou

a coordenadora.
“Tenho percebido a necessidade de fa-

zer essa formação que vem mostrar a im-
portância do lúdico nas séries iniciais e,
como educadoras, devemos estar atentas
para essa realidade, uma vez que o mun-
do da brincadeira precisa ser inserida na
aula para que a aprendizagem aconteça
de forma prazerosa”, afirma a cursista e
professora pública municipal, Adjane
Matos Barros.

O projeto conta também com a monito-
ria das acadêmicas do Curso de Letras.

Levar o lúdico
para sala de aula
é uma das
propostas do
projeto

Professores da rede pública participam do projeot
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 815, de 14 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. Meiritânia Xavier Alencar, aprovada no concur-
so público sob a inscrição 0306838.

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 quarto 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. Meiritânia Xavier Alencar, CPF 031.500.905-
55, RG 12.746.598-76 SSP/BA, filha de Antônio Cruz Alencar e Tânia
Maria Xavier Alencar, oportunidade em que foi cientificada 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  declarada EMPOSSADA 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, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 14 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Meiritânia Xavier Alencar
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 816, de 14 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. Pablo Alves de Souza e Souza, aprovado no con-
curso público sob a inscrição 0316118.

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 quarto 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. Pablo Alves de Souza e Souza, CPF 030.101.155-
98, RG 09.860.369-86 SSP/BA filho de Robson da Silva Souza e Jo-
elma Alves de Souza e Souza, oportunidade em que foi cientificado
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ine-
rentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-
lo, atendendo 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 ane-
xo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pe-
drosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 14 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Pablo Alves de Souza e Souza
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 817, de 14 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. Rodrigo Emanuel Rodrigues da Silva, apro-
vado no concurso público sob a inscrição 0313834.

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 quarto 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. Rodrigo Emanuel Rodrigues
da Silva, CPF 024.913.635-00, RG 12.568.490-81 SSP/BA filho de
Edson Rodrigues da Silva e Maria Rodrigues da Conceição da Sil-
va, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direi-
tos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo,
assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princí-
pios 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. Pre-
feito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Decla-
ração 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, 14 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Rodrigo Emanuel Rodrigues da Silva
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 818, de 14 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. Taciana Cissa Cordeiro Ribas, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0307689.

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 quarto 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. Taciana Cissa Cordeiro Ri-
bas, CPF 026.418.895-01, RG 11.395.859-59 SSP/BA, filha de Ri-
cardo Luis Ribeiro Ribas e Deuselina Cordeiro Ribas, 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, 14 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Taciana Cissa Cordeiro Ribas
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 819, de 14 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. Nádia Cristina Ribeiro, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0315864.

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 quarto 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. Nádia Cristina Ribeiro, CPF
032.450.655-40, RG 14.026.417-53 SSP/BA, filha de Florenice Ri-
beiro, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições,
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
poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimen-
tos 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, 14 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Nádia Cristina Ribeiro
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 820, de 14 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. Greison Santos Pereira, aprovado no con-
curso público sob a inscrição 0303187.

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 quarto 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. Greison Santos Pereira, CPF
037.707.895-63, RG 44.980.887-7 SSP/BA filho de Renivaldo Al-
ves Pereira e Eliana Vieira dos 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, 14 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Greison Santos Pereira
Empossado
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS CONTÁBEIS Nº 002/2008

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
002/2008

CONTRATANTE: A SANAB – SANEAMENTO BÁSI-
CO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, autarquia municipal,
pessoa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF Nº.
08.093.933/0001-82, com endereço à Avenida Ahylon Macedo, s/
nº, Morada Nobre, neste município, aqui representado por sua Su-
perintendente, Sra. CARLA LEKSANDRA CORDEIRO ZUT-
TION.

CONTRATADA: PRACHEDES CONTABILIDADE
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita junto ao CNPJ/
MF sob nº 05.911.545/0001-73, com endereço à Rua Folk Rocha,
76, Bairro Sandra Regina - Fone (77) 3611-7650, Barreiras-Ba.

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato a prestação dos serviços e
assessoria contábil, para a execução da contabilidade da Autarquia
Municipal - SANAB, de acordo com o descrito na proposta de
trabalho, parte integrante deste processo, serviço contratado sob o
regime de empreitada por preço global, de acordo com as especifi-
cações técnicas e as determinações do CONTRATANTE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta
dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Órgão: 02.11.01 – SANAB

Proj/Atividade: 17.122.002.2.049 – Gestão das Ações Adminis-
trativas SANAB

Elemento- 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiras – Pes-
soa Jurídica

DO PAGAMENTO:

Pela prestação dos serviços ora contratados, o CONTRATAN-
TE pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 36.666,66 (trinta e
seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centa-
vos) em 08 (oito) parcelas mensais e sucessivas de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) cada, sendo a primeira no valor de R$ 1.666,66
(hum mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centa-
vos) proporcional aos 10 dias do mês de maio.

DO PRAZO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

O presente contrato tem vigência  a partir da data da sua assi-
natura até 31 de dezembro de 2008, podendo ser prorrogado de
acordo com a conveniência de ambas as partes através de termos
aditivos

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras – Bahia, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja,

PORTARIA GAB.  Nº 821, de 17 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. Diego Oliveira  de Souza, aprovado no con-
curso público sob a inscrição 0302028.

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 sétimo 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. Diego Oliveira  de Souza, CPF
038.689.995-90, RG 13.746.476-24 SSP/BA filho de Everaldo Fran-
cisco de Souza e Floreny de Oliveira Souza, 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, 17 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Diego Oliveira  de Souza
Empossado
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2) CLÁUSULA SEGUNDA –  DO PREÇO E CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO

Face a necessidade e intensificação da operação tapa buracos
e obras de melhorias em diversas ruas do município de Barreiras,
faz-se necessário a aquisição de uma quantidade maior de areia
lavada;

Sendo assim, fica aditado o valor total do contrato em mais R$
95.625,00 (noventa e cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais),
dentro dos 25% (vinte e cinco) por cento, para atender as despesas
de mais 3.750 m³ (três mil setecentos e cinqüenta) metros cúbicos
de areia lavada.

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
Recuperação de Vias e Logradouros;

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), 20 de outubro de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

MINERAÇÃO DOIS MIL LTDA
Thelma Marques Souza Brito

Sócia

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

              2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

Barreiras, 20 de maio de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA
CNPJ 05.911.545/0001-73

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 AQUISIÇÃO PAR-
CELADA Nº 174/2008

Pregão Presencial nº 022/2008

Pelo presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de
aquisição parcelada, celebrado em 22/07/2008, que entre si fa-
zem de um lado na qualidade de CONTRATANTE, o MU-
NICÍPIO 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 MINERAÇÃO DOIS MIL
LTDA, com sede à Av. Ahylon Macedo, nº 2211, Boa vista –
Barreiras – BA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.708.421/0001-
22, neste ato representada pela sócia Sra. Thelma Marques
de Souza Brito ,  brasileira, casada, portadora da RG nº
01.471.524-45 SSP/BA e do CPF nº 238.083.735-04, residente
e domiciliada à Rua Alberto Coimbra, nº 594, Sandra Regina,
Barreiras-BA com base no PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/
2008 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 ter-
ceira do Contrato de aquisição parcelada de areia lavada – Pregão
Presencial nº. 022/2008. A presente alteração encontra-se de con-
formidade com artigo 65 da Lei 8.666/93.


