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DECRETO N° 35, DE 20 DE MARÇO DE 2017

DECRETO N° 36, DE 20 DE MARÇO DE 2017

Retifica o Decreto 23/2017 que aprova o desdobramento dos Lotes 01 e
18 da Quadra T, do Loteamento Rio Grande.

Retifica o Decreto 18/2017 que aprova o desdobramento do Lote 27 da
Quadra 06, do Loteamento Jardim Vitória.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
do Município de Barreiras - BA,

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
do Município de Barreiras - BA,

CONSIDERANDO erro material na edição do Decreto Municipal nº
23/2017 e Requerimento Administrativo do proprietário do imóvel; e

CONSIDERANDO erro material na edição do Decreto Municipal nº
18/2017 e Requerimento Administrativo do proprietário do imóvel;

CONSIDERANDO o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no
Processo Administrativo nº 004419.16.01,

CONSIDERANDO o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no
Processo Administrativo nº 004526.16.01,

D E C R E T A:

D E C R E T A:

Art. 1º Retifica os termos do Decreto Municipal 22/2017, determinando
que os seus dispositivos passem a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Retifica os termos do Decreto Municipal 18/2017, determinando
que os seus dispositivos passem a vigorar com a seguinte redação:

“Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº
004419.16.01 o desdobramento dos Lotes 01 a 18, Quadra T, com área
total de 720,0 m² (setecentos e vinte metros quadrados) do Loteamento
Rio Grande, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1°
Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n°
R-2-11.212 em 20 de janeiro de 2011, de propriedade de ADAIR ROCHA
SILVA, inscrita no CPF sob o n° 444.375.605-15.”

“Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº
004526.16.01 o desdobramento do Lote 27, Quadra 06, com área total de
250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento
Jardim Vitória, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do
1° Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o
n° R-1-35.778 em 25 de novembro de 2016, de propriedade de
AGROPECUÁRIA SUCUPIRA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n°
09.289.510/0001-03.”

“Art. 2º A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação
dos desdobramentos acima passarão a ser as seguintes:
Lote P/18-A – 10,50 metros de frente com a Rua Presidente Dutra; 10,50
metros de fundo com o lote 17; 12,0 metros do lado direito com a Rua
Seabra; 12,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 18,
perfazendo uma área total de 126,0 m² (cento e vinte seis metros
quadrados) e com Área Construída da Unidade de 72,75 m² - inscrição
imobiliária n° 01.23.900.0564.001.
Lote P/18-B – 12,0 metros de frente com a Rua Presidente Dutra; 12,0
metros de fundo com o lote 17; 12,0 metros do lado direito com parte do
mesmo lote 18; 12,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote
18, perfazendo uma área total de 144,0 m² (cento e quarenta e quatro
metros quadrados) e com Área Construída da Unidade de 72,75 m² inscrição imobiliária n° 01.23.900.0554.001.
Lote P/18-C – 37,50 metros de frente com a Rua Presidente Dutra; 37,50
metros de fundo com os lotes 02 e 17; 12,0 metros do lado direito com
parte do mesmo lote 18; 12,0 metros do lado esquerdo a Rua Boquira,
perfazendo uma área total de 450,0 m² (quatrocentos e cinquenta metros
quadrados) e com Área Construída da Unidade de 209,76 m² - inscrição
imobiliária n° 01.23.900.0524.001.”

“Art. 2º A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação
dos desdobramentos acima passarão a ser as seguintes:
Lote P/27-A – 5,0 metros de frente com a Rua das Rosas; 5,0 metros de
fundo com o lote 28; 25,0 metros do lado direito com o lote 25; 25,0
metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote n° 27, perfazendo
uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados),
com 150,0 m² de área construída - inscrição imobiliária n°
01.50.000.0285.001.
Lote P/27-B – 5,0 metros de frente com a Rua das Rosas; 5,0 metros de
fundo com o lote 28; 25,0 metros do lado direito com parte do mesmo lote
n° 27; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote 29, perfazendo uma área
total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados), com 150,0 m²
de área construída - inscrição imobiliária n° 01.50.000.0289.001.”
“Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.”
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 20 de março de 2017.

“Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.”
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

Gabinete do Prefeito em 20 de março de 2017.
João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 37, DE 20 DE MARÇO DE 2017
DECRETO Nº 38, DE 20 DE MARÇO DE 2017
Aprova o desdobramento do Lote 11 da Quadra 25, do Bairro Morada
da Lua.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
do Município de Barreiras - BA,

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei
nº 8.666 , de 21 de junho de 1993.
O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, e tendo em
vista o disposto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no
art. 11 da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, DECRETA:

CONSIDERANDO o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no
Processo Administrativo nº 004343.16.01,
CAPÍTULO I
D E C R E T A:

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº
004050.16.01 o desdobramento do Lote 11, Quadra 25, com área total de
360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Bairro Morada da
Lua, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1° Ofício
da Comarca de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-28754 em 23 de outubro de 2002, de propriedade de JOSE BISPO DE
BELEM, inscrito no CPF sob o n° 012.042.035-04.
Art. 2º A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação
dos desdobramentos acima passarão a ser as seguintes:
Lote P/11-A – 6,0 metros de frente com a Rua Iazinha Pamplona; 6,0
metros de fundo com o lote nº 10; 30,0 metros do lado direito com o lote
nº 13; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 11,
perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros
quadrados) e com Área Construída da Unidade de 99,0 m² - inscrição
imobiliária n° 02.08.200.0167.001.
Lote P/11-B – 6,0 metros de frente com a Rua Iazinha Pamplona; 6,0
metros de fundo com o lote nº 10; 30,0 metros do lado direito om parte do
mesmo lote nº 11; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 9,
perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros
quadrados) - inscrição imobiliária n° 01.00.001.8571.001.

Art. 1º As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando
efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, no âmbito da
administração pública municipal direta, autárquica e fundacional, fundos
especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais
entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Município,
obedecerão ao disposto neste Decreto.
Art. 2º Para os efeitos deste Decreto são adotadas as seguintes
definições:
I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para
registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de
bens, para contratações futuras;
II - ata de registro de preços - documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para futura contratação, em que se
registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a
serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento
convocatório e propostas apresentadas;
III - órgão gerenciador - órgão ou entidade da administração pública
municipal responsável pela condução do conjunto de procedimentos para
registro de preços e da ata de registro de preços dele decorrente;
IV - órgão participante - órgão ou entidade da administração pública que
participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e
integra a ata de registro de preços;
V - órgão não participante - órgão ou entidade da administração pública
que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação,
atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de
preços.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas
seguintes hipóteses:
Gabinete do Prefeito em 20 de março de 2017.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade
de contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de
entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por
unidade de medida ou em regime de tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de
serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a
programas de governo; ou
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IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente
o quantitativo a ser demandado pela Administração.

X - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às
suas próprias contratações.

CAPÍTULO II

§ 1º A ata de registro de preços, disponibilizada no portal de compras do
município de Barreiras, poderá ser assinada por certificação digital.

DA CENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Art. 4º Compete à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
- SEMAP, na qualidade de órgão gerenciador, por meio de sua Comissão
de Registro de Preços (CRP), a prática de todos os atos e procedimentos
de formação, controle e administração do Sistema de Registro de Preços
do Município de Barreiras.
§ 1º Fica a Secretaria Municipal de Saúde - SMS autorizada a efetuar,
por meio de sua respectiva Comissão Permanente de Licitação, quando
existente, as aquisições e/ou contratações de bens e serviços cujas
características sejam inerentes às suas atividades fins especificas, desde
que atendida as disposições contidas neste Decreto.
§ 2º Os procedimentos realizados pela SMS, bem como as Atas de
Registro de Preços deles resultantes deverão ser comunicados
oficialmente à Comissão de Registro de Preços da SEMAP.

CAPÍTULO III

§ 2º A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SEMAP,
bem como a Secretaria Municipal de Saúde - SMS, referidas no artigo
anterior deste Decreto, poderão solicitar auxilio técnico aos órgãos
participantes para execução das atividades previstas nos incisos II, IV e
V do caput deste artigo.
CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS DO(S) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
Art. 6º O órgão participante será responsável pela manifestação de
interesse em participar do registro de preços, providenciando o
encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo e
local de entrega, bem como, quando couber, termo de referência ou
projeto básico, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e da Lei Federal
nº 10.520/2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer
parte, devendo ainda:
I - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços
estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente;

DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO GERENCIADOR
Art. 5º Compete ao órgão gerenciador - SEMAP:
I - registrar sua intenção de registro de preços através de ofício circular
às demais Secretarias;

II - quando se tratar de aquisição de bens perecíveis, apresentar
estimativa que considere o quantitativo que possa suprir o órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal durante o maior período de
tempo possível, considerando-se o espaço para estoque e a
economicidade da aquisição;

II - consolidar informações relativas à estimativa individual e total de
consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de
referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos
de padronização e racionalização;

III - tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de
eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições;

III - promover atos necessários à instrução processual para a realização
do procedimento licitatório;

Parágrafo único. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla
defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento
do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

IV - realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da
licitação e/ou consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas
pelos órgãos e entidades participantes;
V - realizar o procedimento licitatório;
VI - confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o
objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de
referência ou projeto básico;
VII - Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação,
sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às
necessidades da Administração, obedecendo à ordem de classificação e
os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata;
VIII - conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
IX - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes de infrações ao procedimento licitatório; e

IV - indicar o gestor do contrato.

Art. 7º Ao gestor de contrato, indicado pelo órgão participante, nos
termos do art. 6º, inciso IV, deste Decreto, além das atribuições previstas
no art. 67, da Lei nº 8.666/1993 , compete:
I - promover consulta prévia junto à Comissão de Registro de Preços SEMAP, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a
indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a
serem praticados;
II - assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, de que a
contratação a ser celebrada atenda aos interesses da Administração
Pública Municipal, sobretudo quanto aos preços registrados, informando
à Comissão de Registro de Preços - SEMAP acerca de eventual
desvantagem quanto à sua utilização;
III - zelar pelo cumprimento das obrigações pactuadas; e
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IV - informar à Comissão de Registro de Preços - SEMAP, quando de
sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições
estabelecidas em edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as
divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens
licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou
prestação de serviços.

IV - quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de
bens;

CAPÍTULO V

VI - prazo de validade do registro de preço, observado o disposto no
caput do art. 13;

V - condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, e
nos casos de serviços, quando cabível, frequência, periodicidade,
características do pessoal, materiais e equipamentos a serem utilizados,
procedimentos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados;

DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS
VII - órgãos e entidades participantes do registro de preço;
Art. 8º A licitação para registro de preços será realizada na modalidade
de concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei federal nº 8.666,
de 1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei federal nº
10.520, de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado.

VIII - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando
cabível;
IX - penalidades por descumprimento das condições;

§ 1º O julgamento por técnica e preço, na modalidade concorrência,
poderá ser excepcionalmente adotado, a critério do órgão gerenciador e
mediante despacho fundamentado da autoridade máxima do órgão ou
entidade solicitante.
§ 2º As licitações para o Sistema de Registro de Preços (SRP) são
precedidas de ampla pesquisa de mercado, realizada direta ou
indiretamente pelo órgão ou entidade licitante solicitante.
§ 3º Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a
dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do
contrato ou outro instrumento hábil.
Art. 9º O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item em
lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior
competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de
entrega ou de prestação dos serviços.
§ 1º No caso de serviço, a divisão considerará a unidade de medida
adotada para aferição dos produtos e resultados, e será observada a
demanda específica de cada órgão ou entidade participante do certame.
§ 2º Na situação prevista no § 1º, deverá ser evitada a contratação, em
um mesmo órgão ou entidade, de mais de uma empresa para a
execução de um mesmo serviço, em uma mesma localidade, para
assegurar a responsabilidade contratual e o principio da padronização.
Art. 10. O edital de pregão ou de concorrência para o registro de preços
deverá observar, no que couber, as disposições contidas nas Leis
Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, notadamente o art. 40 da Lei
Federal nº 8.666/1993 e o art. 4º, inciso I, da Lei Federal nº 10.520/2002,
e contemplará necessariamente:
I - a especificação ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto de
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado
para a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as
respectivas unidades de medida usualmente adotadas;
II - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador
e órgãos participantes considerando a aquisição necessária para suprir o
órgão no maior espaço de tempo possível;
III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não
participantes, observado o disposto no § 6º do art. 23 deste Decreto, no
caso de o órgão gerenciador admitir adesões;

X - minuta da ata de registro de preços como anexo; e
XI - realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade, a qual deverá ser realizada pelo órgão gerenciador, no
mínimo, a cada 6 (seis) meses após o inicio da vigência da ata, ou por
outro órgão ou entidade no caso de solicitação de autorização para
utilização ou adesão à ata, quando estes forem obrigados a efetuar
pesquisa de preços, observando-se o disposto no § 2º do art. 23 deste
Decreto.
§ 1º O edital poderá admitir, como critério de julgamento, o menor preço
aferido pela oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no
mercado, desde que tecnicamente justificado.
§ 2º A estimativa a que se refere o inciso III do caput não será
considerada para fins de qualificação técnica e qualificação econômicofinanceira na habilitação do licitante.
§ 3º O exame e a aprovação das minutas do instrumento convocatório e
do contrato serão efetuados exclusivamente pela assessoria jurídica do
órgão gerenciador.
Art. 11. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem
classificado.
Parágrafo único. A apresentação de novas propostas na forma do caput
não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem
classificado.
Art. 12. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará,
entre outras, as seguintes condições:
I - serão registrados na ata de registro de preços os preços e
quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase
competitiva;
II - será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos
do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído
o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não
atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº 8.666/1993;
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III - o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado na
página oficial do Município de Barreiras na internet e ficará
disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços; e
IV - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser
respeitada nas contratações.
§ 1º O registro a que se refere o inciso II do caput tem por objetivo a
formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de
atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos
arts. 21 e 22 deste Decreto.
§ 2º Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II do
caput, serão classificados segundo a ordem da última proposta
apresentada durante a fase competitiva.
§ 3º A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva
a que se refere o inciso II do caput será efetuada, na hipótese prevista no
parágrafo único do art. 14 e quando houver necessidade de contratação
de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 21 e 22.
§ 4º O anexo que trata o inciso II do caput consiste na ata de realização
da sessão pública do pregão ou da concorrência, que conterá a
informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais ao do licitante vencedor do certame.
Art. 13. O prazo de validade da ata de registro de preços não será
superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o
inciso III do § 3º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
§ 1º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos totais fixados pela ata
de registro de preços, somados os itens de todos os órgãos, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei federal nº 8.666, de 1993,
no entanto, será permitido o remanejamento de quantitativos entre os
órgãos participantes da ata de registro de preços.

Parágrafo único. É facultado à administração, quando o convocado não
assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado.
Art. 15. A ata de registro de preços implicará compromisso de
fornecimento nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos
de publicidade.
Parágrafo único. A recusa injustificada de fornecedor classificado em
assinar a ata, dentro do prazo estabelecido neste artigo, ensejará a
aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
Art. 16. A contratação, pelos órgãos ou entidades interessados, dos
fornecedores registrados será precedida de autorização pelo órgão
gerenciador para fins de controle da ata e registro em sistema próprio.
§ 1º Após a autorização a que se refere o caput deste artigo, a
contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão
ou entidade interessados por intermédio de instrumento contratual,
emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou
outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei Federal nº 8.666/1993.
§ 2º As solicitações de autorizações para utilização da ata após 6 (seis)
meses de sua vigência, serão precedidas de pesquisa mercadológica.
Art. 17. A existência de preços registrados não obriga, desde que
devidamente justificado, a administração a contratar, facultando-se a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de
condições.
CAPÍTULO VII
DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

§ 2º A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de
Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o
disposto no art. 57 da Lei federal nº 8.666, de 1993.
§ 3º Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei federal nº 8.666, de
1993.

Art. 18. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de
eventual redução dos preços no mercado ou de fato que eleve o custo
dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as
disposições contidas no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei federal nº
8.666, de 1993.

§ 4º O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser
assinado durante o período de validade da ata de registro de preços,
podendo o seu prazo ser prorrogado, considerando-se as normas
pertinentes, bem como o disposto no § 1º deste artigo.

Art. 19. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado
no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os
fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.

§ 5º Não se aplicada a vedação do § 1º deste artigo no caso de
existência de interesse público devidamente justificado pela autoridade
máxima do poder executivo.

§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade.

CAPÍTULO VI

§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir
seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO COM
FORNECEDORES REGISTRADOS
Art. 14. Homologado o resultado da licitação, o fornecedor mais bem
classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no
prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório,
podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito
pela administração.

§ 3º Na hipótese prevista neste artigo, quando se tratar de registro de
preço específico da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, a matéria será
submetida ao respectivo titular da Pasta, devendo a Comissão de
Registro de Preços (CRP) ser comunicada acerca de qualquer mudança
efetuada.
Art. 20. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
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I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade,
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
de negociação.
Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, a Comissão de
Registro de Preços (CRP) da SEMAP submeterá a matéria à apreciação
do(a) Secretário(a) Municipal de Administração e Planejamento, o(a) qual
cancelará o item da ata cujo preço não foi renegociado ou procederá à
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
Art. 21. O registro do fornecedor será cancelado quando:

§ 5º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento)
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
§ 6º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo
decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
§ 7º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante
deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa
dias, observado o prazo de vigência da ata e os seguintes
procedimentos:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços;
I - Memorando solicitando autorização ao titular da pasta, para carona;
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei
federal nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 2002.

II - Realização de pesquisa mercadológica, pelo órgão requisitante;
III - Solicitação da concordância do fornecedor, pelo órgão requisitante;
IV - Resposta do fornecedor e do órgão detentor da ata de registro de
preços;
V - Envio do processo à SEMAP para registro na CRP.

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Art. 22. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique
o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou

§ 8º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas
e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais,
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciador.
CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

II - a pedido do fornecedor.
CAPÍTULO VIII
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS
OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES
Art. 23. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro
de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência da Comissão de Registro de
Preços da SEMAP.
§ 1º A vantagem deverá ser comprovada após 6 (seis) meses de vigência
da ata de registro de preço por meio da apresentação de, no mínimo, 3
(três) propostas de fornecedores diferentes, quando possível.
§ 2º Na hipótese de solicitação de utilização ou adesão à ata, fica
dispensada a apresentação de pesquisa de mercado quando o órgão
gerenciador ou outro órgão ou entidade já houver realizado pesquisa há
menos de 4 (quatro) meses, devendo para tanto o órgão gerenciador ter
a posse de tais pesquisas.
§ 3º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços,
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão
consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a
possibilidade de adesão.
§ 4º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não
do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.

Art. 24. A Administração poderá utilizar recursos de tecnologia da
informação na operacionalização do disposto neste Decreto e
automatizar procedimentos de controle e atribuições dos órgãos
gerenciadores e participantes.
Art. 25. A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento SEMAP poderá editar normas complementares a este Decreto.
Art. 26. Fica instituída a Comissão de Registro de Preços (CRP),
vinculada a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento SEMAP, a qual atuará na qualidade de órgão gerenciador, com atribuição
para a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema
de Registro de Preços (SRP).
§ 1º A Comissão de Registro de Preços (CRP), que será designada por
ato do(a) Secretário(a) Municipal de Administração e Planejamento, será
composta de 03 (três) membros titulares e 01 (um) suplente, dentre
servidores efetivos ou comissionados, sendo 01 (um) Presidente e 02
(dois) membros titulares, ficando um dos membros responsáveis para
atuar como secretário da comissão.
§ 2º Os membros da comissão deverão ter o 2º grau completo e cursos
de aperfeiçoamento em licitação e suas respectivas modalidades.
Art. 27. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 20 de março de 2017.
João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 39, DE 20 DE MARÇO DE 2017.

PORTARIA N° 307, DE 20 DE MARÇO DE 2017

Exonera Servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e
Trabalho da Prefeitura Municipal de Barreiras.

Dispõe sobre a nomeação para cargo de SUBDIRETOR, NH7, da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
do Município de Barreiras-BA:

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
do Município de Barreiras - BA,

CONSIDERANDO a promulgação da Lei nº 1.235 de 21 de fevereiro de
2017, que dispõe sobre a Organização Administrativa e a Reestruturação
de Cargos da Administração Pública Municipal e adota outras
providências,

RESOLVE:

D E C R E T A:
Art. 1º Ficam Exonerados os seguintes Servidores:
- Carmelita Pimentel Lima
- Maritânia Gonçalves de Almeida Carvalho
- Sandra Yukiko Saita
- Sueli Borges de Souza

Art. 1º Nomear para o cargo de Subdiretor, NH7, da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Trabalho junto ao Município de
Barreiras a Sra. Carlla Pacheco Benjuíno, portadora do RG n°
14236969-13 SSP/BA e inscrita no CPF sob n° 030.266.435-13.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2017.
Gabinete do Prefeito em 20 de março de 2017.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 28
de fevereiro de 2017.
Gabinete do Prefeito em 20 de março de 2017.

João Barbosa de Souza Sobrinho
-Prefeito de Barreiras-

PORTARIA N° 308, DE 20 DE MARÇO DE 2017

PORTARIA N° 306, DE 20 DE MARÇO DE 2017
Dispõe sobre a nomeação para cargo de SUBDIRETOR, NH7, da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
do Município de Barreiras - BA,

Dispõe sobre a nomeação para cargo de DIRETOR, NH5, da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Trabalho.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
do Município de Barreiras - BA,

RESOLVE:

RESOLVE:
Art. 1º Nomear para o cargo de Subdiretor, NH7, da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Trabalho junto ao Município de
Barreiras o Sr. Caik Rocha Lopes, portador do RG n° 12.793.262-39
SSP/BA e inscrito no CPF sob n° 063.564.595-57.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2017.
Gabinete do Prefeito em 20 de março de 2017.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

Art. 1º Nomear para o cargo de Diretor, NH5, da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Trabalho junto ao Município de Barreiras a Sra.
Carmelita Pimentel Lima, portadora do RG n°0726918326 SSP/BA e
inscrita no CPF sob n°667.081.925-00.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2017.
Gabinete do Prefeito em 20 de março de 2017.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 309, DE 20 DE MARÇO DE 2017

PORTARIA N° 311, DE 20 DE MARÇO DE 2017

Dispõe sobre a nomeação para cargo de DIRETOR, NH5, da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Trabalho.

Dispõe sobre a nomeação para cargo de SUBDIRETOR, NH7, da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
do Município de Barreiras - BA,

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
do Município de Barreiras - BA,

RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Nomear para o cargo de Diretor, NH5, da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Trabalho junto ao Município de Barreiras a Sra.
Maritânia Gonçalves de Almeida Carvalho, portadora do RG
n°07582609-70 SSP/BA e inscrita no CPF sob n°767.430.125-72.

Art. 1º Nomear para o cargo de Subdiretor, NH7, da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Trabalho junto ao Município de
Barreiras a Sra. Sueli Borges de Souza, portadora do RG n°5207021-23
SSP/BA e inscrita no CPF sob n°976.627.555-68.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2017.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2017.

Gabinete do Prefeito em 20 de março de 2017.
Gabinete do Prefeito em 20 de março de 2017.
João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 310, DE 20 DE MARÇO DE 2017
Dispõe sobre a nomeação para cargo de ASSESSORA DE
SECRETÁRIA, NH4, da Secretaria Municipal de Assistência Social e
Trabalho.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
do Município de Barreiras - BA,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear para o cargo de Assessora de Secretária, NH4, da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho junto ao Município
de Barreiras a Sra. Sandra Yukiko Saita, portadora do RG n°1127044338 SSP/BA e inscrita no CPF sob n°126.439.668-64.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2017.
Gabinete do Prefeito em 20 de março de 2017.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 0013/2017 PARA AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EM SEDE DE
DISPENSA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM CARÁTER
EMERGENCIAL.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0015/2017 PARA AQUISIÇÃO DE

Contratada: Formed Com. De Produtos Hospitalares Ltda. CNPJ:
03.434.444/0001-23. Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS.
Processo Administrativo: 203/2017. Dispensa: Com fulcro no art. 24,
IV, da Lei 8666/93. Objeto da dispensa: Aquisição de Medicamentos e
Materiais Hospitalares, visando atender a demanda emergencial da
Secretaria de Saúde do Município de Barreiras/ BA. Valor: Lote 1 –
R$562.440,60 (quinhentos e sessenta e dois mil quatrocentos e quarenta
reais e sessenta centavos) / Lote 3 – R$ R$ 25.436,40 (vinte e cinco mil
quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos) / Lote 5 - R$
67.740,00 (sessenta e sete mil setecentos e quarenta reais) / Lote 6 - R$
5.367,00 (cinco mil trezentos e sessenta e sete reais) / Lote 7 - R$
198.636,10 (cento e noventa e oito mil seiscentos e trinta e seis reais e
dez centavos) / Lote 9 - R$ 227.586,00 (duzentos e vinte e sete mil
quinhentos e oitenta e seis reais) / Lote 10 - R$ 142.860,00 (cento e
quarenta e dois mil oitocentos e sessenta reais) / Lote 11 - R$ 4.560,00
(quatro mil quinhentos e sessenta reais) / Lote 12 - R$ 17.105,98
(dezessete mil cento e cinco reais e noventa e oito centavos) / Lote 13 R$ 115.088,10 (cento e quinze mil e oitenta e oito reais e dez centavos) /
Lote 14 - R$ 4.968,00 (quatro mil novecentos e sessenta e oito reais) /
Lote 15 - R$ 135.976,20 (cento e trinta e cinco mil novecentos e setenta
e seis reais e vinte centavos) / Lote 16 - R$ 19.995,00 (dezenove mil
novecentos e noventa e cinco reais) / Lote 17 - R$ 67.419,90 (sessenta e
sete mil quatrocentos e dezenove reais e noventa centavos) / Lote 18 R$ 17.910,00 (dezessete mil novecentos e dez reais). Dotação
Orçamentária: Unidade 031453; Elemento 33903000; Fonte 02 e 14.
Data da Assinatura: 06 de março de 2017. JOÃO BARBOSA DE
SOUZA SOBRINHO.

EMERGENCIAL.

MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EM SEDE DE
DISPENSA

Contratada:

DE

PROCEDIMENTO

Lara

11.304.902/0001-38.

Farma

LICITATÓRIO

Produtos

Contratante:

EM

Farmacêuticos

MUNICÍPIO

DE

CARÁTER

Ltda.

CNPJ:

BARREIRAS.

Processo Administrativo: 203/2017. Dispensa: Com fulcro no art. 24,
IV, da Lei 8666/93. Objeto da dispensa: Aquisição de Medicamentos e
Materiais Hospitalares, visando atender a demanda emergencial da
Secretaria de Saúde do Município de Barreiras/ BA. Valor: Lote 8 - R$
3.639,70 (três mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta centavos) –
Dotação Orçamentária: Unidade 031453; Elemento 33903000; Fonte 02
e 14. Data da Assinatura: 06 de março de 2017. JOÃO BARBOSA DE
SOUZA SOBRINHO.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0014/2017 PARA AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EM SEDE DE
DISPENSA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM CARÁTER
EMERGENCIAL.
Contratada: Disomed – Distribuidora Oeste de Medicamentos Ltda EPP. CNPJ: 00.301.408/0001-30. Contratante: MUNICÍPIO DE
BARREIRAS. Processo Administrativo: 203/2017. Dispensa: Com
fulcro no art. 24, IV, da Lei 8666/93. Objeto da dispensa: Aquisição de
Medicamentos e Materiais Hospitalares, visando atender a demanda
emergencial da Secretaria de Saúde do Município de Barreiras/ BA.
Valor: Lote 2 – R$ 25.436,40 (vinte e cinco mil quatrocentos e trinta e
seis reais e quarenta centavos) / Lote 4 - R$ 59.144,40 (cinquenta e
nove mil cento e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) – Dotação
Orçamentária: Unidade 031453; Elemento 33903000; Fonte 02 e 14.
Data da Assinatura: 06 de março de 2017. JOÃO BARBOSA DE
SOUZA SOBRINHO.
__________________________________________________________
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de 16 de março de 2017 e o Acordo de Cooperação Técnica do
EXTRATO PORTARIA SEMATUR Nº 005/2017, de 17 de março de
2017.

Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada entre a
Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia - SEMA e a Prefeitura
Municipal de Barreiras, aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de

PORTARIA SEMATUR Nº 005, de 17 de março de 2017. O

04 de dezembro de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de

Secretário Municipal do Meio Ambiente e Turismo- SEMATUR, no
exercício da competência que lhe foi delegada pela Portaria

23/12/2010 e Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n°

Municipal Nº 299/2017, de 16 de março de 2017 e o Acordo de

16. 963/2016 de 17/08/2016, ainda a Resolução CEPRAM n° 4.420 de

Cooperação Técnica do Programa Estadual de Gestão Ambiental

27/11/2015 e, tendo em vista o que do processo SEMMA nº

Compartilhada entre a Secretaria do Meio Ambiente do Estado da
Bahia - SEMA e a Prefeitura Municipal de Barreiras, aprovado pela

2015.000542/TEC/LS-0048,

com

Pareceres

Técnico

e

Jurídico,

Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro de 2009, bem

favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença

como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus

Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, ao Sr. ARINO TRENTO,

parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 16. 963/2016 de
17/08/2016, ainda a Resolução CEPRAM n° 4.420 de 27/11/2015 e,

Pessoa física inscrito no CPF sob nº.224.880.909-30, para localização,

tendo em vista o que do processo SEMMA nº 2014.000702/TEC/LS-

implantação e operação da atividade de Silvicultura em uma área de

0060, com Pareceres Técnico e Jurídico, favoráveis ao pleiteado,

2.006,0338 ha (dois mil e seis hectares, três ares e trinta e oito

RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por
03 (três) anos, a Empresa CONDOMÍNIO DE LAZER COSTA

centiares), nas Fazendas Trento II, III e IV, sob as coordenadas

VERDE, Pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº.04.612.034/0001-

geográficas UTM 0444806/8695240 e 0442552/8696857 mediante

98, para localização e implantação do Loteamento denominado

cumprimento da legislação vigente e dos seguintes Condicionantes: Art.

“Condomínio Costa Verde”, com área total de 02ha08a40ca (dois
hectares, oito ares e quarenta centiares), localizada na BR 242, KM

2º - Este ato administrativo está vinculado as Autorizações de Supressão

06, Vale da Boa Esperança, Zona Rural do Município de Barreiras-

de Vegetação Nativa expedidas pelas Portarias SEMMA nºs: 137/2016,

BA, lotes 08 e 09, sob as Coordenadas Geográficas: S 12°07'03” / W

138/2016 e 139/2016. Art. 3º- Esta Licença refere-se à análise de

45°04'42”. mediante cumprimento da legislação vigente e dos
seguintes Condicionantes: Art. 2º - A fase de implantação desta

viabilidade ambiental de competência da Secretaria Municipal de Meio

licença só terá validade mediante aprovação do empreendimento

Ambiente e Turismo-SEMATUR, cabendo ao interessado obter a

junto a Secretaria de Infraestrutura e obras do Município de

Anuência e/ou Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal,

Barreiras. Art. 3º- Esta Licença refere-se à análise de viabilidade
ambiental de competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Estadual ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus

e Turismo-SEMATUR, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou

efeitos legais. Art.4º - Estabelecer que esta Licença, bem como cópias

Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou

dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima

Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos
legais. Art. 4º - Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos

citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR e aos

documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima

demais órgãos do Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA. Art. 5º

citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR e

- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação .Ailton José da

aos demais órgãos do Sistema Estadual do Meio Ambiente –
SISEMA. Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua

Silva-Secretário Municipal do Meio Ambiente e Turismo

publicação. Ailton José da Silva-Secretário Municipal do Meio
Ambiente e Turismo
EXTRATO PORTARIA SEMATUR Nº 006/2017, de 17 de março de
2017.
PORTARIA SEMATUR Nº 006, de 17 de março de 2017. O Secretário
Municipal do Meio Ambiente e Turismo- SEMATUR, no exercício da
competência que lhe foi delegada pela Portaria Municipal Nº 299/2017,
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Errata da Portaria SEMMA Nº02 de 10 de Março de 2017.
PORTARIA SEMATUR Nº 07/2017, de 17 de março de 2017.
Onde se lê: (...) Artº.4 (...).
Dispõe sobre inexigibilidade de licenciamento ambiental das
atividades de infraestrutura para melhoria urbana, em conformidade
com a Resolução CEPRAM nº 4.420/2015, Decreto Estadual nº
16.963/2016 e os termos da Portaria IMA nº 13.360/2010, e dá outras
providências.
O Secretário Municipal do Meio Ambiente e Turismo- SEMATUR, no
exercício da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 299/2017,
de 16 de março de 2017 e o Acordo de Cooperação Técnica do
Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal
de Barreiras, aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de
dezembro de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e
Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de
06/06/2012 alterado pelo Decreto nº 16.963/2016 de 17/08/2016 e a Lei
Federal Complementar Nº140 de 08/12/2011, e
Considerando as disposições do anexo I da Resolução CEPRAM
4.420/2015 e o Decreto Estadual nº 16.963/2016 e os termos da Portaria
IMA 13.360/2010.
Considerando a exigência de entidades financiadoras para comprovação
de inexigibilidade de licenciamento ambiental de atividades de
infraestrutura para melhoria urbana.

Leia-se: (...) Artº.3 (...).
Onde se lê: (...) Artº.5 (...).
Leia-se: (...) Artº.4 (...).
Ailton Jose da Silva
Secretário Municipal do Meio Ambiente

Errata da Portaria SEMMA Nº03 de 10 DE Março de 2017.
Onde se lê: (...) Artº.4 (...).
Leia-se: (...) Artº.3 (...).

RESOLVE:
Onde se lê: (...) Artº.5 (...).
Art. 1º - Em conformidade com o Anexo Único da Resolução CEPRAM
4.420/2015 e o regulamento da Lei Estadual nº 10.431/2006 alterado
pelo Decreto Estadual 16.963/2016, não são passíveis de licenciamento
ambiental as seguintes atividades de melhoria urbana:

Leia-se: (...) Artº.4 (...).

I – pavimentação e drenagem superficial de vias urbanas;
II – localização, implantação, reforma ou operação de equipamentos
urbanos como: escolas, postos de saúde, clínicas e laboratórios médicos,
postos policiais, mercados, feiras livres, praças, terminais rodoviários de
passageiros, ciclovias, quadras poliesportiva, chafarizes, em áreas
urbanas consolidadas do município de Barreiras-Ba.

Ailton Jose da Silva
Secretário Municipal do Meio Ambiente

Parágrafo primeiro – A inexigibilidade de licenciamento ambiental não
exime o empreendedor da obrigatoriedade do cumprimento das normas
aplicáveis às atividades desenvolvidas, nas esferas municipal, estadual e
federal, estando submetido à fiscalização dos órgãos competentes.
Parágrafo segundo – O empreendedor deverá requerer as autorizações
pertinentes perante os órgãos competentes, destacando-se:

Errata da Portaria SEMMA Nº04 de 16 de Março de 2017.

a) Autorização de Intervenção em Área Protegida (IAP);
b) Autorização de Supressão de Vegetação (ASV)
c) Outorga do Uso da Água ou sua dispensa;

Onde se lê: (...) Art.4º (...).
Leia-se: (...) Artº.3 (...).

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Quarta-feira, 11 de Junho de 2014 | N°466.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Onde se lê: (...) Artº.5 (...).
Leia-se: (...) Artº.4 (...).

GABINETE DO SECRETÁRIO, EM 17 de março de 2017.
AILTON JOSÉ DA SILVA
Ailton Jose da Silva
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Secretário Municipal do Meio Ambiente
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