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EXTRATO DE PORTARIA SEMATUR Nº 013/2021 

PORTARIA SEMATUR Nº 013/2021 de 05 de abril de 2021. 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, Lei Complementar nº 

140/2011 de 08/12/2011 e Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024/2012 de 06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n° 

4.327 de 31/10/2013 e suas alterações, tendo em vista o que consta no processo SEMATUR nº 2021.0000271.TEC.ASV.0002, com Parecer Técnico 

favorável ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Concede Autorização de Supressão de Vegetação Nativa, válida por 02 (dois) anos, à Município de 

Barreiras, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº: 13.654.405/0001-95, com sede na Rua Edgar de Deus Pitta, n° 914, Bairro Aratu, Barreiras – 

BA, para a Construção de Escola Municipal em uma área de 0,77 ha, localizada na Rua das Camélias, Bairro Jardim Vitória, Barreiras – BA, sob as 

Coordenadas UTM Datum SIRGAS 2000 Zona 23 (X/Y): 503.631,95/8.659.014,16, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 

Condicionantes constantes na integra desta que se encontra no processo. Art. 2.º - A supressão de vegetação não terá rendimento de material 

lenhoso. Art. 3º - A atividade objeto de supressão de vegetação é inexigível de licenciamento ambiental. Art. 4º - 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. 5.º - Todos os atos administrativos posteriores e relacionados a este instrumento deverão observar as disposições normativas 

regulamentadas pelo Decreto 14.024/12. Art. 6.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. 7.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. 8.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Demósthenes da Silva Nunes Júnior 

- Secretário Municipal do Meio Ambiente e Turismo. 

 

 

EXTRATO DE PORTARIA SEMATUR Nº 014/2021 

PORTARIA SEMATUR Nº 014/2021 de 05 de abril de 2021. 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, Lei Complementar nº 

140/2011 de 08/12/2011 e Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024/2012 de 06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n° 4.327 

de 31/10/2013 e suas alterações, tendo em vista o que consta no processo SEMATUR nº 2020.0000605.TEC.LS.0030, com Parecer Técnico favorável ao 

pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Ambiental Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, à Metalextra Metalúrgica, Construtora e 

Mineradora EIRELI, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº: 34.361.824/0001-09, com sede na Rua José Elói de Maria Neto, nº 51, Bairro Morada 

Nobre, Barreiras - BA, para a atividade de extração mineral de cascalho (in natura), em uma área de 06ha44a00ca (seis hectares, quarenta e quatro ares e 

zero centiar) para uma produção bruta do minério de 100.000 ton/ano, no imóvel rural denominada Fazenda Império dos Bodes Gigantes, localizada na 

Rodovia BR 242/020, Km 18, Vau da Boa Esperança, zona rural, Barreiras - BA, em torna da Coordenadas Geográficas (Datum SIRGAS 2000), X/Y: -

45.165375 / -12.111871, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes constantes na integra desta 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. 3.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. 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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EXTRATO DE PORTARIA SEMATUR Nº 015/2021  

PORTARIA SEMATUR Nº 015/2021 de 05 de abril de 2021. 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, Lei Complementar nº 

140/2011 de 08/12/2011 e Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024/2012 de 06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n° 

4.327 de 31/10/2013 e suas alterações, tendo em vista o que consta no processo SEMATUR nº 2020.0000604.TEC.ASV.0005, com Parecer Técnico 

favorável ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Concede Autorização de Supressão de Vegetação Nativa, válida por 02 (dois) anos, à Metalextra 

Metalúrgica, Construtora e Mineradora EIRELI, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº: 34.361.824/0001-09, com sede na Rua José Elói de Maria 

Neto, nº 51, Bairro Morada Nobre, Barreiras - BA, para a atividade de extração mineral de cascalho (in natura), em uma área de 06ha44a00ca (seis 

hectares, quarenta e quatro ares e zero centiar) para uma produção bruta do minério de 100.000 ton/ano, no imóvel rural denominada Fazenda Império 

dos Bodes Gigantes, localizada na Rodovia BR 242/020, Km 18, Vau da Boa Esperança, zona rural, Barreiras - BA, em torna da Coordenadas 

Geográficas (Datum SIRGAS 2000): X/Y: -45.165375 / -12.111871; -45.166079 / -12.109744; -45.165375 / -12.109684; -45.165375 / -12.111871; -

45.166495 / -12.108488; -45.167112 / -12.106625; -45.167117 / -12.106524; -45.167081 / -12.106496; -45.166828 / -12.106381; -45.166682 / -

12.106362; -45.166536 / -12.106352; -45.166283 / -12.106352; -45.166206 / -12.106353; -45.166089 / -12.106487; -45.165963 / -12.106592; -

45.165885 / -12.106716; -45.165827 / -12.106946; -45.016571 / -12.107118; -45.165594 / -12.107348; -45. 165374 / -12.107435; -45.165375 / -

12.109684; -45.165498 / -12.109559; -45.165643 / -12.010953; -45.165789 / -12.109425; -45.165848 / -12.109186; -45.165886 / -12.109023; -

45.165945 / -12108841; -45.166022 / -12.108659; -45.016611 / -12.108487; -45.166187 / -12.108429; -45.166265 / -12.108429; -45.166489 / -

12.108487; e -45.166495 / -12.108488, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes constantes na integra desta que se 

encontra no processo. Art. 2.º - Esta portaria aprova o Plano de Salvamento de Fauna, autorizando 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 é de 15,5057 m³/ha ou 23,2585 st/ha 

perfazendo um volume total de 99,8567 m³ ou 149,7850 st, para área de 6,44ha. 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 consumidos internamente na propriedade com a confecção de postes, mourões e cercas; 

Art. 6º- Este ato administrativo está vinculado a Licença Ambiental Simplificada expedida pela Portaria SEMATUR Nº 0014/2021. 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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EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 270/2018. 
 
Proc. Adm. Nº 615/2021- Concorrência Pública nº 003/2018- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS. Contratada: PJ CONSTRUÇOES E 

TERRAPLANAGEM LTDA, inscrita no CNPJ 03.174.004/0001-84, com sede à Rua das Mangueiras 166- Novo Horizonte Salvador/BA. OBJETO DO 

ADITIVO: Prorrogação de prazo pelo período de 06 (seis) meses a contar a partir do dia 08 de março de 2021, partindo da existência de um saldo no 

valor de R$ 305.180,58 (trezentos e cinco mil cento e oitenta reais e cinquenta e oito centavos), mantendo as mesmas cláusulas contratuais, conforme 

dotação orçamentária e solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte.. Ass.: 05/03/2021. João Barbosa 

de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal. 

 
 

PUBLICIDADE DO CONTRATO 
Extrato do Contrato 
Processo Administrativo n° 0146/2021 
Carta Convite nº 003/2021  de 18 de fevereiro de 2021 .  
Contrato Nº 080/2021 
Contratante: Município de Barreiras.   
Contratada: Empresa Souza Gome Ltda -ME  inscrito no CNPJ nº. 12.333.224/0001-02, com sede à Av. Claudino Barreto Rios S/N Centro Wanderley  
BA  CEP 47.940-000 
Vencedora com valor total de R$ 317.159,83 ( trezentos e dezessete mil cento e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos) 
Objeto: A Contratação de empresa prestadora  de serviços com o fornecimento de mão de obra  para a desmontagem de estrutura de madeira do 
Parque Engenheiro Geraldo Rocha para fins de ajustamento do Termo de Conduta N. 9596213882017.08.05.0022 no município de Barreiras /BA  .   
Unidade :  03.11.11 – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, serviços Publicos e Transporte. 
Projeto/Atividade : 1051 – Revitalização do Parque de Exposição Engenheiro Geraldo Rocha 
Elemento: 44.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas    
Fonte de Recursos : 00 –Recursos Ordinários. 
O prazo de vigência do contrato será de  01 ( um  ) ano  . 
O Prazo para excursão dos serviços será de 04 ( quatro) meses.. 
Data de Assinatura: 03 de março de 2021 .  
 
 
 

 
PUBLICIDADE DO CONTRATO 
Extrato do Contrato 
Processo Administrativo n° 0320/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO  nº 013/2021 de 02.03.2021.  
Contrato Nº 0089/2021 
Contratante: Município de Barreiras.   
Contratada: Empresa NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda. inscrita no CNPJ nº 07.797.967/0001-95 , com sede a Rua Dr. Basílio Vicente de 
Castro , 111 – Campo Comprido  Curitiba /PR CEF 81.200-526  . 
No Valor Total de R$ 8.302,41 ( oito mil  trezentos e dois reais e quarenta e um centavos) .  
Objeto: Contratação de Empresa  especializadas no fornecimento  de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços  praticados pela 
Administração Publica , em atendimento ao Setor de Compras da Secretaria de Administração e Planejamento e da Secretaria municipal de Saúde do 
Município de Barreiras/BA    
Órgão: 03.06.06 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento   
Atividade: 2018 –Gerenciamento da Tecnologia de Informação:   
Elemento de Despesas: 33.90.40.00 –Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica;    
Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários  
Prazo: 12 (doze) meses.  
Data de Assinatura:09 de março de 2021 .  
 
 
 
 
 

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 181/2018 
 
Proc. Adm. Nº 384/2021- Pregão Presencial Nº 014/2018- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Contratada: IBDM MODERNIZAÇÃO 

ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.442.698/0001-59, com sede na Alameda Salvador nº 1057 - Bairro Caminho 

das Árvores – Salvador – Bahia. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Reajuste Financeiro com acréscimo de valor em um percentual de 15% (quinze) por 

cento, o que equivale a um valor de R$ 14.155,50 (quatorze mil e cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos); bem como a renovação 

contratual por mais 12 meses e a reposição integral do valor do contrato fixado em R$ 94.370,00 (noventa e quatro mil e trezentos e setenta reais) o 

que somado ao reajuste equivale ao valor de R$ 108.525,50(cento e oito mil e quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), mantendo 

as cláusulas contratuais, conforme dotação orçamentária supra e solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ass.: 

04/03/2021. Prefeito: João Barbosa de Souza Sobrinho. 

 

 


