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DECRETO N° 189, DE 13 DE SETEMBRO DE 2018 

  
Aprova o desdobramento do Lote 02 da Quadra 35, do Loteamento Morada Nobre I.  

 

 
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 o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no Processo Administrativo nº 006563.18.01,  

D E C R E T A: 
 

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 006563.18.01 o desdobramento do Lote 02, Quadra 35, com área total de 1.325,02 m² 

(mil trezentos e vinte e cinco metros quadrados e dois centímetros) do Loteamento Morada Nobre I, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e 

Hipotecas do 2° Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-4-420 em 21 de julho de 2000, AV-5-420 em 18 de maio de 

2018, AV-6-420 em 18 de maio de 2018 e AV-7-420 em 10 de julho de 2018, de propriedade de SERVLIMP- SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, inscrita 

no CNPJ sob o n° 42.015.701/0001-44.  

 

Art. 2º A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação dos desdobramentos acima passarão a ser as seguintes:  

 

Lote P/02-B1 – 21,40 metros de frente com a Avenida Dona Vitalina; 20,58 metros fundo com o lote P/02 A; 30,66 metros do lado direito com o lote 09; 

30,38 metros do lado esquerdo com o lote P/02B2, perfazendo uma área total de 647,61 m² (seiscentos e quarenta e sete metros quadrados e 

sessenta e um centímetros) - inscrição imobiliária n° 03.04.100.0126.001. 

 

Lote P/02-B2 – 21,90 metros de frente com a Avenida Dona Vitalina; 21,70 metros fundo com o lote P/02 A; 30,38 metros do lado direito com o lote 

P/02B1; 30,00 metros do lado esquerdo com lote 01, perfazendo uma área total de 677,41 m² (seiscentos e setenta e sete metros quadrados e 

quarenta e um centímetros) - inscrição imobiliária n° 03.04.100.0104.001. 

 

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

 
Gabinete do Prefeito em 13 de setembro de 2018. 

 

 
João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 
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CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BARREIRAS BAHIA 

PORTARIA Nº 002- CORREGEDORIA/2018 

“INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NOMEIA COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

O Corregedor Geral da Guarda Civil Municipal de Barreiras – GCM, Corregedor TEIRIVALDO SANTOS MENDES, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei nº 1.204, de 06 de maio de 2016 e a Lei nº 1.013, de 06 de novembro de 2012, Estatuto da Guarda Civil Municipal de Barreiras, e 

ainda de acordo com a nomeação pela portaria nº 227/2018, no Diário Oficial do Município de Barreiras. 

RESOLVE: 

Art.1º. Determinar a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apuração de possíveis irregularidade tipificada no art. 102, 

incisos: III, VI, art. 103, art. 104, III, IV, V, art. 105, III, IV, V, VI, art. 108, I, II, III, IV, IX, X, XI, art. 109, XII, XIV e o art. 118, VIII, IX, da Lei nº 1.013 de 

06 de novembro de 2012, praticado pelo servidor R. P. D, Guarda Civil Municipal, matrícula nº 2984, lotado na Secretária Municipal de Segurança 

Cidadã e Trânsito, estando sujeito à pena prevista no art. 123, I e o art. 124, II do mesmo diploma legal. 

Art. 2º. Para o disposto, a Comissão será composta pelos servidores, TEIRIVALDO SANTOS MENDES, matrícula nº 3320, nomeado Corregedor da 

Guarda Civil Municipal, que presidirá, DENIVALDO SANTOS MENDES, matrícula nº 12823 nomeado secretário permanente da Corregedoria da 

Guarda Civil Municipal e FRANKLIN BATISTA DA SILVA, matrícula nº 12806, Guarda Civil Municipal, nomeado membro permanente da 

Corregedoria, exercerá a função de membro. 

Art. 3º. Para cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda a documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como, deverá colher 

quaisquer depoimentos e demais provas que julgar pertinentes. 

Art. 4º. A Comissão, ora construída, terá prazo de 30 (trinta dias) dias, para concluir a apuração dos fatos e elaborar o relatório final, dando ciência a 

Administração Superior. 

Art. 5º. A Comissão deverá instaurar o processo no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art.140 da Lei nº 1.013/2012, após a publicação desta 

Portaria no Diário Oficial do Município de Barreiras Bahia. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Barreiras Bahia, 19 de setembro de 2018. 

 

TEIRIVALDO SANTOS MENDES 

CORREGEDOR 
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EXTRATO DA PORTARIA SEMATUR Nº 058/2018 

PORTARIA SEMATUR Nº 058/2018, de 19 de setembro de 2018. O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR, no exercício da 

competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 048/2018, de 02 de fevereiro de 2018 e a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus 

parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024/2012 de 17/08/2016 e suas alterações, Lei Complementar 140/2011, de 08/12/2011, ainda a 

Resolução CEPRAM n° 4.327/2013 de 31/10/2013 e suas alterações e, tendo em vista o que do processo SEMATUR nº: 2018-0000610/TEC/ASV-

0013, com Pareceres Técnico e Jurídico, favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder  Autorização de Supressão de Vegetação Nativa , 

valida por 02 (dois) anos a Silvia Dias, pessoa física inscrito no CPF sob o n° 555.171.889-15, com endereço na Rua Vinicius de Morais, nº 9999, 

Jardim Paraíso, Luis Eduardo Magalhães - BA, para atividade de Criação de Aves Confinadas (Avicultura – Criação de Frangos), em uma área total de 

26,3399 ha, do imóvel rural Fazenda Vó Ana I, localizada na Rodovia BR 242, 30 km de LEM sentido BRS, 2 km estrada vicinal a esquerda, Zona 

Rural, Barreiras – BA,  sob as Coordenadas em UTM zona 23 L, WGS84, (X/Y): ASV I (4,1226 ha): (444.030,496/8.668.091,610); 

(444.362,341/8.668.044,858); (444.360,598/88.668.013,924); (444.327.671/8.667.999,828); (444.218,008/8.667.962,583); 

(444.130,112/8.667.920,881); (444.040,909/8.667.886,108); (444.012,808/8.667.873,431). ASV II (22,2173 ha): (444.356,830/8.667.947,044); 

(444.317,414/8.667.247,437); (443.960,852/8.667.232,556); (444.007,269/8.667.805,110); (444.064,157/8.667.830,773); (444.153,898/8.667.865); 

(444.240,591/8.667.906,887); (444.349,157/8.667.943,760), mediante o cumprimento da legislação vigente e dos condicionantes constantes na integra 

desta portaria que se encontra no processo. Art. 2.º - Esta portaria aprova o Plano de Salvamento de Fauna, incluindo seu manejo e transporte, 

quando necessário. Art. 3º - O rendimento total de material lenhoso gerado no processo desta supressão é de um  volume estimado de 0,2800 m³/ha 

ou 0,4200 st/ha perfazendo um volume total de 7,3742 m³ ou 11,0613 st. Art. 4º - Os produtos e subprodutos originados de atividade autorizada 

deverão ser aproveitados conforme estabelecido no Art. 115 da Lei Estadual 10.431/2006 sujeitando-se o transporte ao Art. 144 da mesma e à Portaria 

MMA253/2006 que dispõe sobre a necessidade de registro de tais produtos no “Sistema – DOF” para o controle informatizado do transporte e de seu 

armazenamento. Art. 5º- Conforme informado na Declaração de Aproveitamento Socioeconômico e Ambiental os produtos e/ou subprodutos o material 

lenhoso oriundo da supressão nativa ora autorizada serão aproveitados dentro da própria propriedade como mourões para fabricação de cerca, 

bioenergia na atividade de avicultura. Art. 6º- Este ato administrativo convalida a Licença Ambiental de Implantação expedida pela Portaria SEMATUR 

nº 054/2018 publicada em 04 de setembro de 2018.  Art. 7º - O descumprimento pelo requerente das atividades previstas no Projeto Técnico torna 

nulos os Artigos anteriores. Art. 8º - Considerando o quanto disposto no Artigo 3º do Decreto Estadual 14.024/12, a análise do presente processo 

observou os fundamentos do Regulamento aprovado pelo Decreto Estadual 11.235/08. Art. 9.º - Todos os atos administrativos posteriores e 

relacionados a este instrumento deverão observar as disposições normativas regulamentadas pelo Decreto 14.024/12. Art. 10.º - Estabelecer que esta 

Autorização, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização 

da SEMATUR e aos demais órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. Art. 11.º - Essa Portaria refere-se à análise de viabilidade 

ambiental de competência da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR, cabendo ao interessado obter anuência e ou autorização nas 

outras instancias no âmbito Federal, Estadual e Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais. Art. 12.º - Esta Portaria 

entrará em vigor na data de sua publicação. Demósthenes da Silva Nunes Júnior - Secretário Municipal do Meio Ambiente e Turismo. 
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PORTARIA SEMATUR Nº 059/2018 

 

PORTARIA SEMATUR Nº 059/2018, de 19 de setembro de 2018. O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR, no exercício da 

competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 048/2018, de 02 de fevereiro de 2018 e a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus 

parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024/2012 de 17/08/2016 e suas alterações, Lei Complementar 140/2011, de 08/12/2011, ainda a 

Resolução CEPRAM n° 4.327/2013 de 31/10/2013 e suas alterações e, tendo em vista o que do processo SEMATUR nº: 2018-0000611/TEC/ASV-

0014, com Pareceres Técnico e Jurídico, favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder  Autorização de Supressão de Vegetação Nativa , 

valida por 02 (dois) anos a Rivaldo Almeida Luz, pessoa física inscrito no CPF sob o n° 604.803.275-72, com endereço na Rua Dr. Renato Gonçalves, 

546, Renato Gonçalves, Barreiras - BA, para atividade de Criação de Aves Confinadas (Avicultura – Criação de Frangos), em uma área total de 

47,7286 ha, do imóvel rural Fazenda Vó Ana II, localizada na Rodovia BR 242, 30 km de LEM sentido BRS, 3 km estrada vicinal a esquerda, Zona 

Rural, Barreiras – BA,  sob as Coordenadas em UTM zona 23 L, WGS84, (X/Y): (443.924,813/8669805.737); (444.412,736/8.668.942,621); 

(444.362,341/8.668.044,858); (444.030,496/8.668.091,610); (444.109,099/8.669.061,173); (443.753,723/8.669.702,817), mediante o cumprimento da 

legislação vigente e dos condicionantes constantes na integra desta portaria que se encontra no processo. Art. 2.º - Esta portaria aprova o Plano de 

Salvamento de Fauna, incluindo seu manejo e transporte, quando necessário. Art. 3º - O rendimento total de material lenhoso gerado no processo 

desta supressão é de um  volume estimado de 0,3772 m³/ha ou 0,5658 st/ha perfazendo um volume total de 18,0773 m³ ou 27,11549 st. Art. 4º - Os 

produtos e subprodutos originados de atividade autorizada deverão ser aproveitados conforme estabelecido no Art. 115 da Lei Estadual 10.431/2006 

sujeitando-se o transporte ao Art. 144 da mesma e à Portaria MMA253/2006 que dispõe sobre a necessidade de registro de tais produtos no “Sistema 

– DOF” para o controle informatizado do transporte e de seu armazenamento. Art. 5º- Conforme informado na Declaração de Aproveitamento 

Socioeconômico e Ambiental os produtos e/ou subprodutos o material lenhoso oriundo da supressão nativa ora autorizada serão aproveitados dentro 

da própria propriedade como mourões para fabricação de cerca, bioenergia na atividade de avicultura. Art. 6º- Este ato administrativo convalida a 

Licença Ambiental de Implantação expedida pela Portaria SEMATUR nº 053/2018 publicada em 04 de setembro de 2018. Art. 7º - O descumprimento 

pelo requerente das atividades previstas no Projeto Técnico torna nulos os Artigos anteriores. Art. 8º - Considerando o quanto disposto no Artigo 3º do 

Decreto Estadual 14.024/12, a análise do presente processo observou os fundamentos do Regulamento aprovado pelo Decreto Estadual 11.235/08. 

Art. 9.º - Todos os atos administrativos posteriores e relacionados a este instrumento deverão observar as disposições normativas regulamentadas 

pelo Decreto 14.024/12. Art. 10.º - Estabelecer que esta Autorização, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 

acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR e aos demais órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. Art. 

11.º - Essa Portaria refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR, cabendo ao 

interessado obter anuência e ou autorização nas outras instancias no âmbito Federal, Estadual e Municipal, quando couber, para que a mesma 

alcance seus efeitos legais. Art. 12.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Demósthenes da Silva Nunes Júnior - Secretário 

Municipal do Meio Ambiente e Turismo. 

 

 

 



 

7 

 

 

PORTARIA SEMATUR Nº 060/2018 

PORTARIA SEMATUR Nº 060/2018, de 19 de setembro de 2018. O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR, no exercício da 

competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 048/2018, de 02 de fevereiro de 2018 e a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus 

parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024/2012 de 17/08/2016 e suas alterações, Lei Complementar 140/2011, de 08/12/2011, ainda a 

Resolução CEPRAM n° 4.327/2013 de 31/10/2013 e suas alterações e, tendo em vista o que consta no processo SEMATUR nº 

2018.0000492/TEC/LO-0005, com Parecer Técnico favorável ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Ambiental de Operação (LO), válida 

por 04 (quarto) anos, a Sementes Oilema Ltda, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ: sob o nº: 15.410.494/0001-50, com sede no Condomínio Irmãos 

Gatto, Rodovia BA 460, KM 50 - Placas, s/n, Zona Rural, Barreiras – BA., para a atividade de Terminais de Grãos e Alimentos com capacidade de 

armazenamento de 28.000 toneladas, no mesmo local e município, sob coordenadas UTM X/Y:  359690/8691011, mediante o cumprimento da 

legislação vigente e dos condicionantes constantes na integra desta portaria que se encontra no processo. Art. 2º- Estabelecer que esta Licença, bem 

como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR e 

aos demais órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA.  Art. 3º - Essa Portaria refere-se à análise de viabilidade ambiental de 

competência da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR, cabendo ao interessado obter anuência e ou autorização nas outras instancias 

no âmbito Federal, Estadual e Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais. Art. 4.º - Esta Portaria entrará em vigor na 

data de sua publicação. Demósthenes da Silva Nunes Júnior - Secretário Municipal do Meio Ambiente e Turismo. 
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AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO – N° 013/2018 

O Município de Barreiras – BA, através do pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria N° 306/2018, ADJUDICA e o Prefeito Municipal 

HOMOLOGA o Pregão Eletrônico - Nº 013/2018. Objeto: Aquisição de Materiais de Informática e Equipamento de rede, requisitado pela Secretaria 

Municipal de Administração e Planejamento. A empresa: RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ: 24.525.493/0001-41, pelo valor R$ 910.000,00 

(novecentos e dez mil reais) para o LOTE 01. A empresa: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ: 03.874.953/0001-77, pelo valor R$ 

1.570.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta mil reais) para o LOTE 02. João Barbosa Souza Sobrinho - Prefeito Municipal de Barreiras, 19 de 

setembro de 2018. 

 

 

 

 

REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL – N° 012/2018 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barreiras/ Bahia, devidamente autorizada pela Portaria N° 306/2018, torna público 

para conhecimento dos interessados a REPUBLICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial - Nº 012/2018. Objeto: Contratação de 

EMPRESA / ENTIDADE especializada na prestação de serviço de Licença de Uso e Implantação de Sistema Integrado de Gestão para a Atenção 

Básica à Saúde, com cessão de uso de equipamentos, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.  Sessão de Abertura: 02/10/2018 às 08:00 

horas. Retirada do edital: O edital encontra-se disponível na sede da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Edigar de Deus Pitta, nº 

914, 1º andar, antigo fórum, Aratu, Barreiras/Bahia, no horário das 08:00 às 12:00 horas, trazendo uma mídia para disponibilização ou através de 

solicitação encaminhada para o e-mail: licitacaobarreiras@gmail.com. Informações/Fone: 08h às 12h. (77) 3614-7114. André Avelino de Oliveira 

Neto. Pregoeiro, Barreiras/Ba, 19 de setembro de 2018. 
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2018 
 

Proc. Adm. nº 1152/2018- Carta Convite nº 011/2017- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Contratada: A&D COMERCIO E PERFURAÇÃO 

LTDA-ME, inscrito no CNPJ 27.289.078/0001-24, com sede na Rua Maria de Queiroz, nº 145 – Bairro Juscelino Kubitschek CEP:47.800-356 Barreiras- 

Bahia. OBJETO DO CONTRATO: Acréscimo de valor em percentual de 25% o que equivale a R$ 18.950,00 (dezoito mil novecentos e cinquenta 

reais). Ass.: 03/09/2018. João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 


