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DECRETO Nº 82, DE 08 DE MAIO DE 2020 
 

Institui procedimentos alusivos à apresentação, à análise e ao aproveitamento de levantamentos, projetos e estudos de viabilidade técnica, ambiental, 
econômico-financeira e jurídica, encaminhados pela iniciativa privada ou solicitados por órgão ou entidade da Administração Pública Municipal e dá 
providências correlatas, para os efeitos das Leis Municipais nº895/2010, de 11 de maio de 2010 e nº969, de 10 de novembro de 2011, das Leis 
Federais nº8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nº11.079, de 30 de dezembro de 2004 e dá outras providências.  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 71, inciso III da Lei Orgânica do Município,  
 

DECRETA: 
 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

 
Artigo 1º - Este decreto institui os procedimentos a serem adotados, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, para a apresentação, a 
análise e o aproveitamento de levantamentos, projetos e estudos de viabilidade técnica, ambiental, econômico-financeira e jurídica encaminhados por 
pessoa física ou jurídica de direito privado, espontaneamente ou mediante provocação do Poder Público, através de órgão ou entidade da 
Administração Pública municipal, com a finalidade de subsidiar esta última na estruturação de concessões comuns, patrocinadas, administrativas ou 
quaisquer outros modelos contratuais que lhes for aplicável. 
 
Parágrafo único - Os procedimentos instituídos por este decreto possuem caráter facultativo, podendo a Administração Pública elaborar internamente 
os estudos necessários à estruturação de concessões comuns, patrocinadas, administrativas ou quaisquer outros modelos contratuais que lhes for 
aplicável, assim como poderá ser empregado para atualizar, complementar ou revisar estudos já elaborados. 
 
Artigo 2º - Para os fins deste decreto, considera-se: 
 
I - Proponente: pessoa física ou jurídica de direito privado ou órgão ou entidade da Administração Pública municipal, que submeta à Administração 
Pública municipal, observado o disposto neste decreto, propostas para desenvolvimento de estudos; 
 
II - Proposta: documento apresentado pelo proponente contendo proposta de desenvolvimento de estudos; 
 
III - Parceria: concessão ou permissão de serviços públicos, regidas pelas Leis Municipais nº895 de 11 de maio de 2010, nº969 de 10 de novembro de 
2011, nº991 de 28 de maio de 2012, nº1.192 de 02 de dezembro de 2015 e das Leis Federais nº8.987 de 13 de fevereiro de 1995 e nº11.079, de 30 de 
dezembro de 2004; 
 
IV - CGPPPP: Conselho Gestor das Parcerias Público-Privadas, criado pela Lei Municipal nº895/2010, de 11 de maio de 2010; 
 
V - Chamamento Público: procedimento, iniciado com a publicação de edital de chamamento, para recebimento de solicitações de autorização por 
parte de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado; 
 
VI - Autorização: ato administrativo discricionário outorgado, com ou sem exclusividade, a fim de que o destinatário possa elaborar levantamentos, 
projetos e estudos para subsidiar a Administração Pública na elaboração de parcerias; 
 
VII - Estudos: estudos, levantamentos, projetos, investigações ou projetos apresentados por pessoa física ou jurídica de direito privado, 
espontaneamente ou mediante provocação do Poder Público, ou por órgão ou entidade da Administração Pública, com a finalidade de subsidiar esta 
última na estruturação de parcerias; 
 
VIII - Modelagem: estruturação jurídica, econômico-financeira e técnica da parceria. 
 
Artigo 3º - A análise e o aproveitamento de levantamentos, projetos e estudos de viabilidade técnica, ambiental, econômico-financeira e jurídica, se 
darão: 
 
I - quando encaminhados pela iniciativa privada, através de Manifestação de Interesse Privado (MIP); 
 
II - quando solicitados ou recebidos por órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, através de Procedimento de Manifestação de Interesse 
(PMI). 
 

 
CAPÍTULO II 

Da Manifestação de Interesse Privado  
SEÇÃO I 

Da Proposição, Autorização e Recebimento dos Levantamentos, Projetos e Estudos 
 
Artigo 4º - A Manifestação de Interesse Privado será iniciada por proposta proveniente de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, 
dirigido ao CGPPP, que atenda aos seguintes requisitos: 
 
I - qualificação completa, que permita a identificação do proponente, bem como indicação de localização para eventual envio de notificações, 
informações, erratas, respostas e solicitação de esclarecimentos; 
 
II - descrição do objeto da proposta, a partir dos problemas e desafios concretos que justificam a parceria que se pretende instalar, bem como das 
soluções e dos benefícios que advirão de sua efetiva execução; 
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III - indicação da modalidade de contratação a ser implementada e do arranjo jurídico preliminar proposto, bem como do respectivo prazo contratual, 
quando possível a estimativa; 
 
IV - demonstração, ainda que preliminar, da viabilidade econômica, jurídica e técnica da proposta de concessão comum, patrocinada, administrativa ou 
quaisquer outros modelos contratuais aplicáveis; 
 
V - enumeração dos parâmetros objetivos de inovação que poderão ser mensurados quando da comparação da parceria proposta em face das 
contratações executadas e dos serviços correntemente prestados, caso existentes, pela Administração Pública municipal; 
 
VI – indicação dos respectivos valores para efeito de reembolso em caso de aproveitamento dos levantamentos, projetos e estudos, relacionados aos 
correspondentes aspectos técnicos, ambiental, econômico-financeiros e jurídico. 
 
Artigo 5º - O CGPPP analisará o atendimento dos requisitos estabelecidos no artigo 4º deste decreto, ouvido o dirigente máximo de órgão ou entidade 
da Administração Pública Municipal da área correlata, e emitirá nota técnica, a ser submetida à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, 
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento da proposta, manifestando os motivos de sua aprovação, rejeição ou 
necessidade de complementação. 
  
§1º - A proposta será considerada rejeitada, para todos os fins, com o seu posterior arquivamento, não havendo interesse público manifestado em nota 
técnica fundamentada do CGPPP ou ultrapassado o prazo de que trata o caput deste artigo sem a emissão de nota técnica ou justificativa 
fundamentada da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para a prorrogação de tal prazo. 
 
§2º - Havendo interesse público, poderá ser concedido prazo, mediante despacho fundamentado Secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento, para: 
 
a) adequação da proposta aos requisitos previstos no artigo 4º deste decreto; 
b) reapresentação de documentos, na hipótese de defeito na mídia eletrônica entregue. 
 
§3º - Não atendidos os requisitos do artigo 4º deste decreto, ou inobservadas as adequações necessárias atestadas em nota técnica do CGPPP, a 
proposta deverá ser rejeitada pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, para todos os fins, com a comunicação ao proponente e 
posterior arquivamento do respectivo expediente. 
 
§4º - Aprovada a proposta pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, comunicado o interessado por meio eletrônico e publicada a 
decisão em Diário Oficial, será expedida por esta a autorização, pessoal e intransferível, com fixação motivada do prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias mas nunca inferior a 15 (quinze) dias, para que os levantamentos, projetos e estudos definitivos sejam entregues. 
 
§5º - Não havendo outras pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras que demonstrem interesse em promover os respectivos 
levantamentos, projetos e estudos, a autorização a ser outorgada será em caráter de exclusividade. 
 
§6º - Da decisão sobre a proposta de apresentação de levantamentos, projetos e estudos de viabilidade técnica, ambiental, econômico-financeira e 
jurídica não caberá qualquer recurso ou reconsideração. 
 
Artigo 6º - O recebimento dos levantamentos, projetos e estudos definitivos não dará direito a qualquer ressarcimento a seus proponentes. 

SEÇÃO II 
Da Avaliação dos Levantamentos, Projetos e Estudos 

 
Artigo 7º - Recebidos os levantamentos, projetos e estudos definitivos, o CGPPP terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data do seu 
recebimento, para avaliação, segundo critérios de conveniência ou oportunidade, da viabilidade de promoção da licitação, podendo ainda:  
 
I - solicitar aos interessados autorizados informações adicionais para retificar ou complementar sua manifestação; 
 
II - modificar a estrutura, o cronograma, a abordagem, o conteúdo ou requisitos dos levantamentos, projetos e estudos definitivos entregues; 
 
III - limitar, excluir ou aceitar, parcial ou totalmente, os estudos e projetos advindos dos levantamentos, projetos e estudos definitivos entregues; 
 

IV - determinar que a elaboração dos estudos técnicos seja acompanhada por órgão ou entidade da Administração Pública Municipal. 

 

Parágrafo único. A falta de atendimento de qualquer das hipóteses previstas acarretará a não avaliação da proposta do interessado. 

 

Artigo 8º - A avaliação e deliberação sobre os levantamentos, projetos e estudos definitivos entregues observarão os seguintes critérios:  

 

I - consistência de dados e informações utilizadas; 

 
II - benefícios decorrentes da implementação do projeto ou estudo; 
 
III - adoção de melhores técnicas de elaboração, segundo normas e procedimentos científicos pertinentes; 
 
IV - compatibilidade com a legislação em vigor; 
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V- razoabilidade dos valores apresentados para eventual ressarcimento; 
 
VI - experiência do proponente na elaboração de projetos de natureza equivalente; 
 
VII - outros que se mostrarem pertinentes. 
 

Artigo 9º - Concluída a avaliação e deliberação sobre os levantamentos, projetos e estudos definitivos entregues, os valores indicados pelo 

participante autorizado serão analisados pelo CGPPP. 

 

§1º - Caso se conclua pela incompatibilidade dos valores apresentados com aqueles usualmente praticados na elaboração dos levantamentos, 

projetos e estudos definitivos entregues de projetos similares, o CGPPP deverá arbitrar, com base em parâmetros de mercado, o montante nominal 

para o eventual ressarcimento. 

 

§2º - Em caso de não concordância com o valor arbitrado pelo CGPPP, o interessado deve expressamente rejeitá-lo, circunstância em que não serão 

utilizadas as informações constantes na sua proposta. 

 

Artigo 10 - Para fins de estruturação do projeto final a ser submetido a eventual processo licitatório, o órgão ou entidade responsável pela sua 

execução deverá consolidar as informações obtidas através dos levantamentos, projetos e estudos definitivos entregues. 

 

Parágrafo único. As informações referidas no caput deste artigo podem ser combinadas com outras, disponíveis nos mais diversos órgãos e 

entidades da Administração Pública Municipal, sem prejuízo daquelas de outras obtidas junto a outras pessoas jurídicas de direito público em 

colaboração não remunerada ou entidades e consultores externos eventualmente contratados para esse fim. 

 

CAPÍTULO III 
Do Procedimento de Manifestação de Interesse  

SEÇÃO I 
Da Proposição, Autorização e Recebimento dos Levantamentos, Projetos e Estudos 

 

Artigo 11 - O Procedimento de Manifestação de Interesse será iniciado por provocação de dirigente máximo de órgão ou entidade da Administração 
Pública Municipal, dirigida ao CGPPP, para solicitar de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, levantamentos, projetos e estudos na 
área de infraestrutura pública, saúde, educação, cultura, lazer, turismo, à qual deverão ser juntados: 
 
I - demonstração do interesse público na realização da obra ou serviço a ser licitado; 
 
II - estudos preliminares, que permitam a apreciação técnica do procedimento no que concerne a custos, benefícios, prazos e viabilidade; 
 
III - previsão de impacto orçamentário do PMI e dos contratos de serviços necessários à análise e eventual estruturação final do seu objeto. 
 
Artigo 12 - O CGPPP analisará o atendimento dos requisitos estabelecidos no artigo 11 deste decreto e emitirá nota técnica, a ser submetida à 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de recebimento da provocação, 
manifestando os motivos de sua aprovação, rejeição ou necessidade de complementação. 
 
§1º - Outros requisitos para participar do Procedimento de Manifestação de Interesse poderão ser definidos em cada caso pelo CGPPP, de acordo 
com o nível de complexidade e exigências do objeto. 
 
§2º - O CGPPP, segundo seu juízo de conveniência e oportunidade, poderá realizar sessão pública destinada a apresentar informações ou 
características do projeto sobre o qual se pretende obter as manifestações dos interessados. 
 
§3º - O CGPPP, segundo seu juízo de conveniência e oportunidade, além de poder sugerir, motivadamente, a exigência da atuação de um verificador 
independente para a consolidação de projetos decorrentes de PMI, poderá sugerir a sua realização em duas ou mais etapas. 
 
Artigo 13 - Aprovada a provocação pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, comunicado o dirigente máximo de órgão ou entidade 
da Administração Pública Municipal interessado e publicada a decisão em Diário Oficial, será expedido Edital de Chamamento Público, com fixação 
motivada do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, mas nunca inferior a 15 (quinze) dias, para que os levantamentos, projetos e estudos 
definitivos sejam entregues. 
 
Artigo 14 – Os interessados em realizar os levantamentos, projetos e estudos deverão requerer autorização, que será pessoal e intransferível, para 
sua realização, cujo conteúdo demonstrará:  
 
I - qualificação completa, que permita a identificação do requerente, bem como indicação de localização para eventual envio de notificações, 
informações, erratas, respostas e solicitação de esclarecimentos; 
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II - descrição clara do objeto dos levantamentos, projetos e estudos a serem realizados, a partir dos problemas e desafios concretos que justificam a 
parceria que se pretende instalar, bem como das soluções e dos benefícios que advirão de sua efetiva execução; 
 
III - indicação da modalidade de contratação a ser implementada e do arranjo jurídico preliminar proposto, bem como do respectivo prazo contratual, 
quando possível a estimativa; 
 
IV - demonstração, ainda que preliminar, da viabilidade econômica, jurídica e técnica da proposta de concessão comum, patrocinada, administrativa ou 
quaisquer outros modelos contratuais aplicáveis; 
 
V - enumeração dos parâmetros objetivos de inovação que poderão ser mensurados quando da comparação da parceria proposta em face das 
contratações executadas e dos serviços correntemente prestados, caso existentes, pela Administração Pública municipal; 
 
VI – indicação dos respectivos valores para efeito de reembolso em caso de aproveitamento dos levantamentos, projetos e estudos, relacionados aos 
correspondentes aspectos técnicos, ambiental, econômico-financeiros e jurídico; 
 
VIII – demonstração de experiência na realização de levantamentos, projetos e estudos similares; 
 
IX – declaração de transferência à administração pública dos direitos associados aos levantamentos, projetos e estudos, no caso de selecionado. 
 
Parágrafo único. Da decisão sobre a autorização de levantamentos, projetos e estudos de viabilidade técnica, ambiental, econômico-financeira e 
jurídica não caberá qualquer recurso ou reconsideração. 
 
Artigo 16 – A autorização dos levantamentos, projetos e estudos definitivos não dará direito a qualquer ressarcimento a seus proponentes. 
 

SEÇÃO II 
Da Avaliação dos Levantamentos, Projetos e Estudos 

 
Artigo 17 - Recebidos os levantamentos, projetos e estudos definitivos, o CGPPP terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data do seu 
recebimento, para avaliação, segundo critérios de conveniência ou oportunidade, da viabilidade de promoção da licitação, podendo ainda:  
 
I - solicitar aos interessados autorizados informações adicionais para retificar ou complementar sua manifestação; 
 
II - modificar a estrutura, o cronograma, a abordagem, o conteúdo ou requisitos dos levantamentos, projetos e estudos definitivos entregues; 
 
III - limitar, excluir ou aceitar, parcial ou totalmente, os estudos e projetos advindos dos levantamentos, projetos e estudos definitivos entregues; 
 

IV- determinar que a elaboração dos estudos técnicos seja acompanhada por órgão ou entidade da Administração Pública Municipal. 

 

Parágrafo único. A falta de atendimento de qualquer das hipóteses previstas acarretará a não avaliação da proposta do interessado. 

 

Artigo 18 - A avaliação e deliberação sobre os levantamentos, projetos e estudos definitivos entregues observarão critérios tais como:  

 

I - consistência de dados e informações utilizadas; 

 
II - benefícios decorrentes da implementação do projeto ou estudo; 
 
III - adoção de melhores técnicas de elaboração, segundo normas e procedimentos científicos pertinentes; 
 
IV - compatibilidade com a legislação em vigor; 
 
V- razoabilidade dos valores apresentados para eventual ressarcimento; 
 
VI - experiência do proponente na elaboração de projetos de natureza equivalente; 
 
VII - outros que se mostrarem pertinentes. 
 

Artigo 19 - Concluída a avaliação e deliberação sobre os levantamentos, projetos e estudos definitivos entregues, os valores indicados pelo 

participante autorizado serão analisados pelo órgão ou entidade competente. 

§1º - Caso se conclua pela incompatibilidade dos valores apresentados com aqueles usualmente praticados na elaboração dos levantamentos, 

projetos e estudos definitivos entregues de projetos similares, o CGPPP deverá arbitrar, com base em parâmetros de mercado, o montante nominal 

para o eventual ressarcimento. 
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§2º - Em caso de não concordância com o valor arbitrado pelo CGPPP, o interessado deve expressamente rejeitá-lo, circunstância em que não serão 

utilizadas as informações constantes na sua proposta. 

 

CAPÍTULO IV 
Disposições Gerais 

 
Artigo 20 – A autorização para realização de levantamentos, projetos e estudos em MIP ou em PMI, será extinta nas hipóteses de: 
 
I - cassação, em caso de descumprimento de seus termos; 
 
II - revogação, em caso de: 
 
a) perda de interesse do Poder Público na parceria estudada; e 
 
b) desistência por parte da pessoa física ou jurídica de direito privado autorizada, a ser apresentada, a qualquer tempo, por meio de comunicação 
escrita à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento; 
 
III - anulação, em caso de vício no procedimento instituído por este decreto ou por infração legal; ou 
 
IV - ato que a torne sem efeito, em caso de superveniência de dispositivo legal que, por qualquer motivo, impeça o recebimento dos estudos. 
 
§1º - Na hipótese de descumprimento a que alude o inciso I: 
 
I - o destinatário da autorização será notificado para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a regularização; 
 
II - não atendida a notificação a que alude o inciso I deste parágrafo, a autorização será cassada. 
 
§2º - A pessoa autorizada será comunicada, pelo Presidente do CGPPP, da extinção a que alude o “caput” deste artigo. 
 
Artigo 21 – A realização da MIP ou do PMI não implicará necessariamente a abertura de processo licitatório. 
 
Parágrafo único. A instauração de eventual processo licitatório não estará condicionada à utilização das informações obtidas por meio da MIP ou do 
PMI. 
 
Artigo 22 – Os participantes autorizados a apresentar levantamentos, projetos e estudos em MIP ou em PMI poderão participar das futuras licitações 
em iguais condições dos demais participantes. 
 
Artigo 23 – A utilização dos elementos obtidos em MIP ou em PMI em eventual processo licitatório posterior não acarretará qualquer vantagem ou 
privilégio aos participantes autorizados a apresentar levantamentos, projetos e estudos. 
 
Artigo 24 - O licitante vencedor do projeto desenvolvido com base em MIP ou em PMI, caso não seja o próprio autor dos levantamentos, projetos e 
estudos, deverá ressarcir os dispêndios incorridos pelo autor, os quais serão especificados no edital e limitados ao quanto previamente fixado pelo 
CGPPP, sem qualquer responsabilidade do Município pelo pagamento. 
 
§1º - Os direitos autorais sobre os levantamentos, projetos e estudos decorrentes da MIP ou do PMI, salvo expressa disposição em contrário, serão 
cedidos incondicionalmente pelo interessado ao Município de Barreiras. 
 
§2º - O edital de licitação alusivo a pareceria decorrente de levantamentos, projetos e estudos desenvolvidos nos termos do disposto neste decreto 
deverá prever a obrigação da futura contratada de ressarcir os custos incorridos pelo destinatário da autorização, no valor fixado pelo CGPPP. 
 
Artigo 25 - Para fins de estruturação do projeto final a ser submetido a eventual processo licitatório, o órgão ou entidade responsável pela sua 

execução deverá consolidar as informações obtidas através dos levantamentos, projetos e estudos definitivos entregues. 

 

Parágrafo único. As informações referidas no caput deste artigo podem ser combinadas com outras, disponíveis nos mais diversos órgãos e 

entidades da Administração Pública Municipal, sem prejuízo daquelas de outras obtidas junto a outras pessoas jurídicas de direito público em 

colaboração não remunerada ou entidades e consultores externos eventualmente contratados para esse fim. 

 

Artigo 26 – Os levantamentos, projetos e estudos definitivos entregues poderão ser utilizados, total ou parcialmente, na elaboração de editais e 
contratos da Administração Pública Municipal. 
 
§1º - A realização dos levantamentos, projetos e estudos em MIP ou PMI não implicará necessariamente a abertura de processo licitatório. 
 
§2º - A instauração de eventual processo licitatório não estará condicionada à utilização das informações obtidas por meio dos levantamentos, projetos 
e estudos obtidos em MIP ou PMI. 
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Artigo 27 – O destinatário da autorização, exclusiva ou não, responsabilizar-se-á civil e administrativamente pela veracidade e qualidade dos 

levantamentos, projetos e estudos definitivos entregues, devendo ressarcir a Administração Pública pelos danos que esta venha a sofrer em virtude de 

sua utilização. 

 
Artigo 28 – O CGPPP poderá constituir Grupo de Trabalho, composto por servidores públicos municipais, para acompanhar a realização dos 
levantamentos, projetos e estudos, que poderá designar reuniões para análise e compreensão das etapas de seu desenvolvimento. 
 
Parágrafo único. O Grupo de Trabalho constituído emitirá nota técnica a respeito dos principais aspectos envolvidos, incluindo sugestão de 
modelagem final, e a submeterá ao CGPPP para avaliação e eventual aprovação. 
 
Artigo 29 - Os prazos previstos neste decreto contam-se em dias corridos a partir da data da ciência oficial dos atos, excluindo-se da contagem o dia 
do início e incluindo-se o do vencimento. 
 
Artigo 30 - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for 
encerrado antes do horário normal. 
 

Artigo 31 - Todos os prazos previstos neste decreto poderão ser prorrogados ou suspensos mediante despacho fundamentado da Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento, de acordo com o interesse da Administração Pública e as peculiaridades do caso concreto, visando a 
assegurar a condução adequada do procedimento. 
 

Artigo 32 - O transcurso dos prazos mencionados neste decreto sem a adoção da providência correlata implicará a extinção do procedimento, 
observados, ainda, os seguintes efeitos: 
 
I - a ausência de manifestação do proponente, do autorizado ou do interessado caracterizará perda de interesse no projeto proposto; e 
 
II - a ausência de manifestação pelos órgãos e entidades da Administração Pública mencionados neste decreto caracterizará falta de interesse, por 
parte da última, no projeto apresentado. 
 
Parágrafo único - Na hipótese de que trata o inciso I deste artigo, a Administração Pública poderá dar continuidade aos estudos desenvolvidos pelo 
particular.  
 
Artigo 33 - As informações relativas à proposta e sua tramitação, bem assim a atas, registros, manifestações das instâncias envolvidas no 
procedimento e dados correlatos, ficarão disponíveis para acesso por meio digital, no sítio eletrônico da Secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento ou mediante solicitação ao CGPPP. 
 
Artigo 34 - Todos os atos previstos neste decreto serão publicados no Diário Oficial. 
 
Artigo 35 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Gabinete do Prefeito em 08 de maio de 2020. 
 
 
 
 

 
João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito de Barreiras 
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PORTARIA N° 100, DE 07 DE MAIO DE 2020 
 

Nomeia comissão para elaborar levantamento de transferência de patrimônio entre unidades escolares e dá outras providências. 

 

 

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 construção da Nova Escola Modelo no bairro de Barreirinhas e a Nova Creche no residencial São Francisco deste Município,  

 

CONSIDERANDO a necessidade de transferência de patrimônio entre as seguintes Unidades Escolares: Escola Municipal do Parque, Escola Municipal 

Dr. Renato Gonçalves, Anexo do Centro Educacional Tarcilo Vieira de Melo, Escola Municipal de Teatro, Escola Municipal de Informática e Escola 

Municipal São Francisco;   

 

R E S O L V E : 

 

Art. 1º Fica nomeada a Comissão para elaboração do levantamento de transferência de patrimônio entre Unidades Escolares, composta pelos 

seguintes membros: 

 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer: 

 

1. Humberto de Magalhães Ferreira Júnior; 

2. André Cordeiro Vasco Miranda; 

3. Mary Elza Lopes Rodrigues; 

4. Fernando Luiz Almeida Matos; 

5. Joselma Machado Pamponet.  

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Barreiras-BA, 07 de maio de 2020. 
 

 

 
João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito de Barreiras 
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LEI Nº 1.436, DE 28 DE ABRIL DE 2020. 

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Especial no orçamento vigente para criação de dotação especifica no combate à Covid-19 e dá 

outras providencias”. 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras-BA, faz saber 

que a Câmara Municipal de Barreiras aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial até o limite de R$ 9.521.680,10 (nove milhões, quinhentos e vinte e um 

mil, seiscentos e oitenta reais e dez centavos) para fazer face à criação de dotação funcional programática especifica para ação de Enfrentamento 

da Emergência COVID19, na forma seguinte: 

Função: 10 – Saúde 

Subfunção: 122 – Administração Geral 

Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB   

Ação/Atividade: 2.123 – Enfrentamento da Emergência COVID19 

Fontes: 

0100 – Recursos Ordinários - Tesouro Municipal 

6102 – Recursos de Impostos e Transf. De Impostos Saúde 15% 

0114 – Transferências do SUS – Estado 

0214 – Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal Custeio 

0215 – Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal Investimento 

VALOR: R$ 9.521.680,10 (nove milhões, quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e oitenta reais e dez centavos) 

 

 

10.122.142.123 Enfrentamento da Emergência COVID 19 Fonte Valor 

3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 0114 1.000,00 

3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 0214 2.000,00 

3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 6102 301.000,00 

3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0114 1.000,00 

3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0214 1.000,00 

3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6102 150.000,00 

3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 0214 1.000,00 

3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 6102 1.000,00 

3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0114 1.000,00 

3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0214 1.000,00 

3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 6102 1.000,00 
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3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 0114 58.000,00 

3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 0214 1.376.680,10 

3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 6102 1.810.000,00 

3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 0100 30.000,00 

3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 0214 100.000,00 

3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 6102 150.000,00 

3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 0100 50.000,00 

3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0214 1.000,00 

3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 6102 1.000,00 

3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 0214 18.000,00 

3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 6102 36.000,00 

3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 0100 1.000,00 

3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0114 39.000,00 

3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0214 2.800.000,00 

3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6102 2.500.000,00 

3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0100 1.000,00 

4.4.9.0.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 18.000,00 

4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações 0215 10.000,00 

4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações 6102 10.000,00 

4.4.9.0.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0215 10.000,00 

4.4.9.0.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 6102 35.000,00 

3.3.9.0.95.00.00 Indenizações pela Execução de Trabalhos de 

Campo 

0214 

1.000,00 

3.3.9.0.95.00.00 Indenizações pela Execução de Trabalhos de 

Campo 

6102 

5.000,00 

Total  

 

                           

9.521.680,10  

 

Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito especial serão os provenientes da anulação parcial de dotações consignadas no orçamento Municipal e 

abaixo especificadas no montante de R$ 5.220.000,00 (cinco milhões, duzentos e vinte mil reais) e os provenientes de excesso de arrecadação 

decorrente dos recursos extraordinários de combate ao Covid-19 no montante de R$ 4.301.680,10 (quatro milhões, trezentos e um mil, seiscentos e 

oiteta reais e dez centavos), conforme trata o artigos 43, parágrafo 1° incisos II e III da Lei Federal n° 4.320/64. 
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EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:  

Enfrentamento da Emergência de Saúde – Nacional (Crédito Extraordinário) Coronavirus – COVID-19 – R$ 4.301.680,10 (quatro milhões, trezentos e 

um mil, seiscentos e oiteta reais e dez centavos) 

 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO R$ 5.220.000,00 (cinco milhões, duzentos e vinte mil reais): 

Prefeitura Municipal de Barreiras 

Unidade: 030606 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

Projeto: 1.006 – Implementação do Projeto e Construção do Centro Administrativo 

Elemento: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

FONTE: 00 – Recursos Ordinários  

VALOR: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 

 

Unidade: 031111 - SEC. MUN. DE INFRAEST, OBRAS, SERV PÚB. TRANSPORTE 

Projeto: 1051 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO ENGENHEIRO GERALDO ROCHA 

Elemento: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

FONTE: 9124 – Convênios União 

VALOR: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 

 

Unidade: 031111 - SEC. MUN. DE INFRAEST, OBRAS, SERV PÚB. TRANSPORTE 

Projeto: 1033 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DA MORADA DA LUA E LOT. SÃO PAULO 

Elemento: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

FONTE: 0190 – Operação de Crédito Interna 

VALOR: R$ 3.720.000,00 (três milhões, setecentos e vinte mil reais) 

 

Art. 3º - O Poder Executivo fica autorizado a proceder à readequação na Lei 1.285/2017 – Plano Plurianual e na Lei nº 1.372/2019 – Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (PPA/LDO) incluindo a presente ação. 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do prefeito de Barreiras-BA, em 28 de abril de 2020.  

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito de Barreiras - BA 
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AVISO DE ERRATA 

 PUBLICIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0442/2020 

Extrato do Contrato Nº 0145/2020 – Publicado no Diário Oficial  do Município - Edição3170 de 07 de abril de 2020  página 06 

ONDE SE LÊ:  com valor global de R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais), no período de 16/03/2020 a 31/12/2020, com valor mensal 
de R$ 4.290,00 (quatro mil, duzentos e noventa reais) em 10 (dez) parcelas iguais e irreajustáveis    

LÊ-SE: com valor global de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), no período de 16/03/2020 a 31/12/2020, com valor mensal de R$ 4.500,00 
(quatro mil, e quinhentos reais)  em 10 (dez) parcelas iguais e irreajustáveis . 

                             

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2018. 
 
Proc. Adm. Nº 1116/2020- PREGÃO PRESENCIAL nº 044/2017- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Contratada: M&J EVENTOS 
ESTRATÉGICOS LTDA, inscrita no CNPJ/ MF, sob o n° 07.402.344/0002-57, pessoa jurídica de direito privado. OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação 
de prazo do contrato, pelo período de 12 (doze) meses e a reposição do saldo contratual no valor de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem reais), 
mantendo as cláusulas contratuais, a contar a partir do dia 02 de abril de 2020, conforme dotação orçamentaria supra e solicitação da Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento. Ass.: 01/04/2020. João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal. 
 
 

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº103/2018. 
 
Proc. Adm. Nº 1247/2020- PREGÃO PRESENCIAL nº 043/2017 - Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS; Contratada: AMPLA EXCELÊNCIA EM 

PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 15.379.060/0001-34, pessoa jurídica de direito privado. OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação 

de Prazo do Contrato nº 103 /2018 pelo período de 06 (seis) meses, a contar a partir do dia 12 de abril de 2020, mantendo as cláusulas contratuais, 

principalmente ao que se refere aos valores executados inicialmente, conforme dotação orçamentária supra e solicitação da Secretaria Municipal de 

Administração e Planejamento. Ass.:09/04/2020. João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito. 

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2019. 
 
Proc. Adm. Nº 1234/2020- PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2019- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA; Contratada: GN LOCACOES DE MÃO 

DE OBRA LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.438.561/0001-47, pessoa jurídica de direito privado. OBJETO DO ADITIVO: Renovação do 

contrato nº 118/2019, contemplando a prorrogação do prazo por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 24 de abril de 2020 e reposição do saldo de 

forma integral no valor de 4.948.025,52 (quatro milhões novecentos e quarenta e oito mil e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos), conforme 

dotação orçamentária supra e solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Ass.: 23/04/2020. João Barbosa de Souza 

Sobrinho. Prefeito. 

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº134/2017.  
 
Proc. Adm. Nº 1195/2020- PREGÃO PRESENCIAL nº 024/2017-Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS –, estabelecida na sede e foro na Rua 

Edgard de Deus Pitta, s/n, Aratu, Barreiras/BA, inscrito no CNPJ/MF nº. 13.654.405/0001-95, Contratada: MINERAÇÃO DO OESTE LTDA, inscrita no 

CNPJ/ MF, sob o n° 13.194.410/0001-62, pessoa jurídica de direito privado. OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo do Contrato nº 134/2017, 

até 31 de dezembro de 2020, mantendo as cláusulas contratuais, principalmente ao que se refere aos valores executados inicialmente a contar a partir 

do dia 30 de abril de 2020, conforme dotação orçamentária supra e solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Tecnologia. Ass.: 28/04/2020. 

João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal. 

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 62/2018. 
 
Proc. Adm. Nº 1357/2020 - Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS; Contratada: SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA EIRELI, inscrita 

sob o CNPJ nº 09.543.618/0001-72, pessoa jurídica de direito privado. OBJETO DO ADITIVO: Supressão de valor correspondente a R$ 21.564,45 

(vinte e um mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), sobre o Valor Global do contrato n° 62/2018, a contar a partir do 

mês de abril de 2020, mantendo as cláusulas contratuais, principalmente quanto aos valores já executados. Ass. 20/04/2020. João Barbosa de Souza 

Sobrinho. Prefeito. 

 

 

 


