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FOTOS WASHINGTON LUIZ

Com o objetivo de incentivar a leitura e
a escrita, bem como a valorização pessoal
de cada aluno, o Colégio Municipal de Apli-
cação Octávio Mangabeira Filho, deu iní-
cio, no final de setembro, ao Projeto ‘Amor’,
que faz parte do projeto maior ‘Eu, minha
leitura e minha escrita’.

Desde a implantação do Projeto Amor,
o colégio tem desenvolvido diversas ativi-
dades que envolvem a integração entre as
séries e a valorização pessoal dos alunos.
Segundo a diretora Lúcia Valéria Bastos, a
idéia surgiu da necessidade dos alunos de
se amarem, buscarem o auto-conhecimen-
to. “A situação era muito crítica, existia uma
vulnerabilidade imensa para a prostituição,
drogas e outros fatores de risco”, ressaltou
a diretora.

Conforme previsto, durante esta sema-
na, 24 a 28, a coordenação promoveu a so-
cialização do projeto, com atividades diver-
sificadas envolvendo música, pintura e des-

Colégio Octávio Mangabeira realiza
projeto de integração entre os alunos

file para escolha do garoto e garota estu-
dantil, que contou com a participação de cin-
co meninas e três meninos representantes
das turmas.

O projeto envolve os alunos de 5ª a 8ª
séries, bem como, alunos da Educação de
Jovens e Adultos – EJA, um número apro-
ximado de 1200 alunos, e, contou com a par-
ceria da rádio Nova FM, com a locução do
radiaslista Edimilson Rodrigues.

Segundo o professor João Rocha, o des-
file é uma maneira de instigar respeito e valor
a si próprio e aos colegas.

Para a coordenadora do Programa de
Acompanhamento do Ensino Municipal –
Pasem, Edinéia Novais, que participou do
evento, compondo o corpo de jurados, res-

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

saltou a importância dessas atividades.
“Este projeto vem confirmar a nossa pro-
posta pedagógica que é de sensibilizar os
alunos a viverem em uma sociedade mais
justa e mais solidária, usando como eixo
norteador o amor que permeia todos os se-
res humanos”, disse.

“A escola tem trabalhado constantemen-
te com o objetivo de ressaltar a imagem da
instituição através de eventos, que constan-
temente acontecem, sempre com o objetivo
de socialização e desenvolvimento da auto-
estima de alunos e professores. Esses tra-
balhos tem refletido no comportamento dos
alunos de maneira satisfatória”, finalizou a
coordenadora pedagógica Maria Apareci-
da Cruz.

Integração entre os alunos é o
objetivo do projeto em

andamento
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GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA Nº 210/2008
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº  236/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pes-
soa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF Nº.
13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Cléris-
ton Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui representado
por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEI-
DA.

CONTRATADA: G & R ASSESSORIA CONSULTORIA
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
Nº. 34425561/0001-54, estabelecida à Av. Ilhéus, nº 597, térreo,
Bairro Castália – Itabuna – Bahia, Cep. 45.600-000, doravante de-
nominada simplesmente CONTRATADA.

OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de con-
sultoria e assessoria técnica sócio-ambiental que a CONTRATA-
DA se compromete a prestar à CONTRATANTE, para desen-
volver, executar e acompanhar as ações vinculadas ao Projeto de
Melhoria Habitacional da Cascalheira e Barreiras II, de Interesse
Social para o Município de Barreiras – Bahia.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta
da seguinte dotação Orçamentária.

Órgão: 02.11.00 – Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços
Públicos.

Atividade: 04.122.002.2.149 – Gestão das Atividades da Séc.
Mun. Infra-Estrutura.

Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Pelos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA , o valor de R$ 135.203,00 (cento e trinta e
cinco mil, duzentos e três reais), oriundos do repasse da Caixa Eco-
nômica Federal e R$ 18.712,00,00 (dezoito mil setecentos e doze
reais) oriundos da contra partida do Município, da seguinte forma:

1ª parcela – R$ 47.950,00 (Quarenta e sete mil novecentos e
cinqüenta reais), sendo R$ 5.829,50 (cinco mil oitocentos e vinte e
nove reais e cinqüenta centavos) ref. a contrapartida do Município;

2ª parcela – R$ 14.486,00 (quatorze mil quatrocentos e oitenta
e seis reais), sendo R$ 1.761,00 (hum mil setecentos e sessenta e
hum reais) ref. a contrapartida do Município;

3ª parcela – R$ 77.211,00 (setenta e sete mil duzentos e onze

reais), sendo R$ 9.387,00 (nove mil trezentos e oitenta e sete reais)
ref. a contra partida do Município;

4ª parcela – R$ 14.268,00 (quatorze mil duzentos e sessenta e
oito reais), sendo R$ 1.734,50 (Hum mil, setecentos e trinta e qua-
tro reais e cinqüenta centavos) ref. a contra partida do Município;

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Todas as despesas deverão
ser previamente autorizadas pela CONTRATANTE, assim como
a prestação de contas de cada despesa fica sujeita à aprovação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Todas as despesas antecipadas
pela Contratante na execução do presente contrato, serão efetiva-
mente reembolsadas após a prestação de contas da Contratada.

DO PRAZO:

O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura
e terá prazo de duração até 19 de dezembro de 2009, podendo
ser prorrogada pelas partes no seu final, se assim desejarem os
contratantes.

FORO:

Elegem as partes, o foro da Comarca de Barreiras, com prejuí-
zo de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.

E, por estarem justos e contratados firmam o presente instru-
mento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas
testemunhas, que também assinam para que passe a produzir os
seus jurídicos e legais efeitos.

Barreiras (Ba), 01 de outubro de 2008

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

G & R ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA
CNPJ 34425561/0001-54

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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PARECER JURÍDICO EM 24/09/2008
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº 236/2008

Em atendimento a solicitação do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal de Barreiras, Dr. Saulo
Pedrosa de Almeida, o presente parecer é
referente à contratação direta de serviços
especializados de Assessoria e Consulto-
ria Técnica de apoio aos projetos sociais,
habitacionais, saúde e de educação, volta-
dos a melhoria da qualidade de vida da po-
pulação de baixa renda, bem como levan-
tamento técnico das necessidades habita-
cionais do Município

Trata-se de consulta formulada pelo Chefe do Poder Executivo
do Município de Barreiras, Estado da Bahia, a cerca da possibilida-
de legal de contratação direta dos serviços especializados de As-
sessoria e Consultoria Técnica de apoio aos projetos sociais, habi-
tacionais, saúde e de educação, voltados a melhoria da qualidade
de vida da população de baixa renda, bem como levantamento téc-
nico das necessidades habitacionais do Município, com fulcro nor-
mativo constante do art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93, que prevê
a hipótese de inexigibilidade de licitação para a contratação de ser-
viços técnicos enumerados no art. 13 do referido diploma legal.

O assunto em pauta é objeto da Lei nº 8.666/93, art. 25, inciso II
e parágrafo primeiro, e, ainda, art. 13, inciso III e V, dispositivos
que regulamentam as licitações e os contratos administrativos, in-
clusive no âmbito dos Municípios.

Considerando a previsão legal de inexigibilidade de licitação quan-
do se trata de contratação de serviços técnicos profissionais espe-

cializados, enumerados no art. 13 da Lei nº 8.666/93, visando servi-
ços de Assessoria e Consultoria.

Considerando a obediência das formalidades legais que justifi-
cam a inviabilidade de competição, em razão do objeto do contrato.

Considerando que o desenvolvimento, execução e o acompa-
nhamento das ações vinculadas ao Plano Local de Melhoria Habi-
tacional de Interesse Social, é obrigatória para a liberação dos re-
cursos pelo Governo Federal;

Considerando que o objeto contratado enquadra-se no conceito
legal de serviço técnico de natureza singular, uma vez que envolve
confiança na prestação de serviços técnicos e exige especialização
para prestar serviços de Assessoria e Consultoria técnica de apoio
a projetos sociais.

Considerando a necessidade de comprovação de inviabilidade
de competição, consistente no fato de que o serviço público a ser
atendido se consagra na busca de fornecedores especializados, face
à complexidade de questões técnicas quando de refere a projetos
sociais, especificamente na área de habitação, mormente porque a
contratação em comento envolve parâmetros eivados de subjetivis-
mo e que restariam prejudicados se submetidos ao procedimento
licitatório.

Assim, tenho pela legalidade da contratação direta dos serviços
singulares, para a consecução do objeto pleiteado pela administra-
ção pública, sobremodo, ante a comprovação justificada de uma
necessidade concreta (art. 25, II da Lei nº 8.666/93).S.M.J.

Barreiras, 24 de setembro de 2008.

Leonina Pamplona Pimentel
Procuradora Geral do Município

Port. Gab.379/2005
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PORTARIA GAB.  Nº 840, de 17 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. Larissa Paiva de Oliveira, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0300775.

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 Administrativa,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Larissa Paiva de Oliveira,
CPF 003.818.195-90, RG 11.284.436-78 SSP/BA, filha de Arlete
da Silva Paiva, oportunidade em que foi cientificada das suas atri-
buições, 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 EMPOSSA-
DA 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 Munici-
pal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas teste-
munhas.

Barreiras/BA, 17 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal

Larissa Paiva de Oliveira
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 841, 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. Leonardo Vaz Caixeta, aprovado no concur-
so público sob a inscrição 0308679.

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. Leonardo Vaz Caixeta, CPF
049.862.646-64, RG MG – 8.032.451 PC/MG filho de Limirio Vaz
Caixeta e Lourdes Vaz da Cunha, oportunidade em que foi cientifi-
cado das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilida-
des inerentes 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 vie-
rem  a ser criadas pelos poderes competentes, 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 Almeida, pelo empossado e
por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 17 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Leonardo Vaz Caixeta
Empossado


