DECRETO N° 307, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017

Retifica o Decreto 289/2017 que aprova o desdobramento dos Lotes 13, 15, 11, 9 e 7 da Quadra 15, do Loteamento 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,
CONSIDERANDO erro material na edição do Decreto Municipal nº 289/2017 e Requerimento Administrativo do proprietário do imóvel;
CONSIDERANDO o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no Processo Administrativo nº 003511.17.01,
D E C R E T A:
Art. 1º Retifica os termos do Decreto Municipal 289/2017, determinando que os seus dispositivos passem a vigorar com a seguinte redação:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 003511.17.01, o desdobramento dos Lotes n° 13, 11, 9 e P/7, Quadra 15, com área total
de 1.800,00 m² (um mil e oitocentos metros quadrados) do Loteamento 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-1-12.400 em 14 de maio de 1990, e averbado sob o n° AV-2-13.086 em 7 de
fevereiro de 2003, e AV-3-13.086 em 31 de março de 2011 de propriedade de JOSÉ RAIMUNDO RIBEIRO, inscrito no CPF sob o n° 088.943.965-68.

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

Lote 13 e P/11-A – 16,50 metros de frente com a Rua José Antônio do Carmo; 16,50 metros de fundo com os Lotes 10 e 12; 30,00 metros do lado
direito com o Lote 15; 30,00 metros do lado esquerdo com parte do Lote 11, perfazendo uma área total de 495,00 m² (quatrocentos e noventa e cinco
metros quadrados) - inscrição imobiliária n° 20.80.071.0010.001.

Lote P/11-B – 6,00 metros de frente com a Rua José Antônio do Carmo; 6,00 metros de fundo com o Lote 10; 30,00 metros do lado direito com parte
do Lote 11; 30,00 metros do lado esquerdo com outra parte do Lote 11, perfazendo uma área total de 180,00m² (cento e oitenta metros quadrados) inscrição imobiliária n° 20.80.081.0010.001.
Lote 9, P/7 e P/11-C – 15,50 metros de frente com a Rua José Antônio do Carmo; 15,50 metros de fundo com os Lotes 6, 8 e 10; 30,00 metros do lado
direito com parte do Lote 11; 30,00 metros do lado esquerdo com parte do Lote 7, perfazendo uma área total de 465,00 m² (quatrocentos e sessenta e
cinco metros quadrados) - inscrição imobiliária n° 01.00.001.8208.001.

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

Gabinete do Prefeito em 18 de dezembro de 2017.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 308, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017
Aprova o desdobramento do Lote 16 da Quadra 26, do Loteamento Sombra da Tarde.
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 004790.17.01,
D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 004790.17.01 o desdobramento do Lote 16, Quadra 26, com área total de 250,00 m²
(duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento Sombra da Tarde, 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-2-36.861 em 9 de outubro de 2017, de propriedade de BRITO LIMA CONSTRUTORA
LTDA ME, inscrito no CNPJ sob o n° 03.214.034/0001-77.

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

Lote P/16-A – 5,00 metros de frente com a Rua Cruzeiro do Sul; 5,00 metros de fundo com o lote 17; 25,00 metros do lado direito com o Lote 14; 25,00
metros do lado esquerdo com parte do mesmo Lote 16, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 01.00.001.1401.001.

Lote P/16-B – 5,00 metros de frente com a Rua Cruzeiro do Sul; 5,00 metros de fundo com o lote 17; 25,00 metros do lado direito com parte do mesmo
Lote 16; 25,00 metros do lado esquerdo com os Lotes 18, 19, 20, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) inscrição imobiliária n° 01.25.000.0034.001.

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

Gabinete do Prefeito em 18 de dezembro de 2017.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 309, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017
Aprova o desdobramento do Lote 14 da Quadra 26, do Loteamento Sombra da Tarde.

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 004799.17.01,
D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 004799.17.01 o desdobramento do Lote 14, Quadra 26, com área total de 250,00 m²
(duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento Sombra da Tarde, 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-2-36.860 em 9 de outubro de 2017, de propriedade de BRITO LIMA CONSTRUTORA
LTDA ME, inscrito no CNPJ sob o n° 03.214.034/0001-77.

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

Lote P/14-A – 5,00 metros de frente com a Rua Cruzeiro do Sul; 5,00 metros de fundo com o lote 15; 25,00 metros do lado direito com o Lote 12; 25,00
metros do lado esquerdo com parte do mesmo Lote 14, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 01.00.001.1403.001.

Lote P/14-B – 5,00 metros de frente com a Rua Cruzeiro do Sul; 5,00 metros de fundo com o lote 15; 25,00 metros do lado direito com parte do mesmo
Lote 14; 25,00 metros do lado esquerdo com o Lote 16, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 01.25.000.0044.001.

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

Gabinete do Prefeito em 18 de dezembro de 2017.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

3

DECRETO N° 310, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017
Aprova o desdobramento do Lote 25 da Quadra 8, do Loteamento Jardim Vitoria.
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 005349.17.01,

D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 005349.17.01 o desdobramento do Lote 25, Quadra 8, com área total de 250,00 m²
(duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento Jardim Vitoria, 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-2-36.921 em 11 de setembro de 2017, de propriedade de VITÓRIA LÚCIA
TRANSPORTE E LOGÍSTICA, inscrito no CNPJ sob o n° 14.834.414/0001-20.

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

Lote P/25-A – 5,00 metros de frente com a Rua das Margaridas; 5,00 metros de fundo com o lote 26; 25,00 metros do lado direito o Lote 23; 25,00
metros do lado esquerdo com parte do mesmo Lote 25, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 01.49.300.0277.001.

Lote P/25-B – 5,00 metros de frente com a Rua das Margaridas; 5,00 metros de fundo com o lote 26; 25,00 metros do lado direito com parte do mesmo
Lote 25; 25,00 metros do lado esquerdo com o Lote 27, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 01.49.300.0283.001.

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

Gabinete do Prefeito em 18 de dezembro de 2017.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

4

EDITAL CONCURSO 001/2017
DE REI MOMO, RAINHA E PRINCESAS DO CARNAVAL 2018.
A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer através do Departamento de Cultura torna público aos interessados que as inscrições para o
Concurso da escolha do Rei Momo, Rainha e das Princesas do Carnaval de Barreiras do ano de 2018 poderão ser efetivadas no prazo e condições
deste Edital, de conformidade com os termos expostos a seguir.
REGULAMENTO
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Artigo 1º - O Concurso do Rei Momo, Rainha e Princesas do Carnaval têm por finalidade valorizar as figuras populares do Carnaval.
CAPÍTULO II
DOS PARTICIPANTES
Artigo 2º - São requisitos essenciais para concorrer ao titulo:
a)

Ter idade mínimo de 18 (dezoito) anos;

b)

Ser morador (a) do Municipio de Barreiras, com comprovação de no mínimo 06 (seis) meses;

c)

Apresentar atestado atual de aptidão física para o concurso, que comprove condição de saúde do candidato (a) suficientes para o
desempenho das funções;

d)

Os homens e mulheres participantes devem valorizar a caracterização das figuras representativas do Carnaval.

CAPÍTULO III
DAS INSCRIÇÕES
Artigo 3º - As inscrições serão gratuitas e realizadas em dias úteis no período compreendido de 08 a 26 de janeiro de 2018, das 08h00 às 12h e às
14hs a 17h00, no Palácio das Artes, Praça Castro Alves, nesta cidade.
Parágrafo Único – O/A candidato (a), no ato da inscrição, deverá apresentar os seguintes documentos:
a)

Copia e original do Documento de identidade (RG);

b)

Copia e original Numero do CPF;

c)

Copia e original Comprovante de endereço:

d)

Foto do (a) candidatos (a) com nitidez e boa resolução.

CAPÍTULO IV
DA SELEÇÃO, ELIMINATÓRIA E FINAL.
Artigo 4º - A escolha do Rei Momo, Rainha e Princesas do Carnaval 2018 serão realizadas em 02(duas) etapas, a saber:
Primeira Etapa:
I-

Consiste em uma seleção com participação de todos os candidatos e todas as candidatas inscritos (as), que acontecerá no dia 04 de
fevereiro de 2018, no Centro Cultural Rivelino de Carvalho, às 09 (nove) horas, onde serão selecionados (as) os (as) semifinalistas;

II-

Para apresentação na Primeira Etapa, não será necessário fantasia. O (a) Candidato (a) poderá apresentar-se em traje passeio
(vestido, calça, camisa, blusa e saia)
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Segunda Etapa:
I-

Consiste na Final, com os Candidatos e as Candidatas selecionados na Eliminatória. Esta Etapa será realizada na Praça Landulfo Alves
, no dia 08 de fevereiro de 2018, com início às 20horas.

§ 1º - A apresentação dos candidatos e candidatas, em qualquer uma das etapas, será determinada através de ordem alfabética dos seus nomes
legais, considerando pseudônimos e nomes artísticos, quando houver.
CAPÍTULO V
DA COMISSÃO JULGADORA E DO JULGAMENTO
Artigo 5º - Em cada uma das etapas do Concurso, haverá uma Comissão Julgadora, que será escolhida pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer do Município de Barreiras.
§ 1º - Para cada item de julgamento serão atribuídas notas de 05 (cinco) a 10 (dez), não podendo haver fracionamento.
§ 2º - Os itens de julgamento serão os seguintes:

1.

- Desenvoltura (atitude, postura, simpatia e elegância);

2.

- Apresentação (criatividade, e empolgação).

3.

- Dança (Organização coreográfica, harmonia, criatividade, figurino).

§ 3º - Em caso de empate entre 02 (dois/duas) ou mais candidatos (as), o voto de desempate será definido pela maior nota obtida no item
Desenvoltura, persistindo o empate será observada a maior nota do item Apresentação; prosseguindo ainda o empate, a decisão será do Presidente
da Comissão, escolhido antes do início do Julgamento.
Paragrafo Único- Não será permitida a participação de pessoas da Comissão Julgadora que tenham parentesco de primeiro e segundo grau com os
inscritos neste Edital e com os funcionários da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
CAPÍTULO VI
DA PREMIAÇÃO
Artigo 6º - Serão premiados o Candidato e a Candidata que obtiverem maior pontuação no conjunto geral, ressalvado o dispositivo do § 3º do Artigo 5º.
§ 1º - A premiação será paga de acordo com o quadro abaixo:

Rei Momo 2018

R$ 3.500,00

Rainha do Carnaval 2018

R$ 3.500,00

1ª Princesa do Carnaval 2018

R$ 2.000,00

2ª Princesa do Carnaval 2018

R$ 1.000,00

Paragrafo Único- O pagamento será feito através de depósito em conta do vencedor, até 30 (trinta) dias após realização do concurso, os premiados
devem apresentar documentação de regularidade fiscal- pessoa física e comprovante de antecedentes criminais.
I-

Os recursos para o financiamento do concurso serão oriundos da dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária- 03.17 Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer e Turismo
Projeto Atividade- 6037- Gestão das Acões da Sec. Cult. Esp. Lazer e Turismo
Elementos de Despesas- 33.90.31- Prem. Cult. Artist. Cientificas. Desp. outros
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Fonte 0003
Valor: R$ 10.000,00
CAPÍTULO VII
DOS COMPROMISSOS
Artigo 7º - O candidato eleito como Rei Momo 2018 e a candidata eleita como Rainha 2018 e as Princesas do Carnaval 2018 obrigatoriamente farão
apresentações nos principais bailes Carnavalescos, Trio Elétrico da PMB, Escolas Públicas e Privadas, Comunidades e Agremiações Carnavalescas,
agendados pela Coordenação do Concurso.
Artigo 8º - Os (as) Candidatos (as) selecionados (as) para a Final do Concurso deverão participar, obrigatoriamente de:
III-

Ensaios programados pela Coordenação do Concurso;
Atividades formativas (cursos, seminários, palestras, aulas), programadas pela Coordenação do Concurso;

III- Desfiles descentralizados, Político-Administrativas, programados pela Coordenação do Concurso;
IV-

- Agenda do Carnaval de Barreiras 2018.

Artigo 9º – O descumprimento do Artigo 8º deste Regulamento acarretará na sumária desclassificação do (a) Candidato (a), do Concurso de Rei Momo
e Rainha e Princesas do Carnaval 2018, assumindo o (a) candidato (a) com segunda maior pontuação.
Artigo 10º – Os (as) Candidatos (as) convocados deverão comparecer a toda atividade em horários predefinidos pela Coordenação do Concurso ou
pela Assessoria de Imprensa sob pena de serem sumariamente desclassificados.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 11 – O Candidato ou Candidata que provocar qualquer tipo de transtorno, sendo de qualquer origem que venha desabonar ou ferir o andamento
ao Concurso, fora ou dentro da área de sua realização, ou diante de outro concorrente, será automaticamente desclassificado pela Coordenação do
Concurso.
Artigo 12- Qualquer concorrente poderá recorrer do resultado á Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, no prazo improrrogável de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da divulgação do resultado oficial.
Artigo 13 – Não será admitido, por parte dos Candidatos e Candidatas, o uso de qualquer substância psicoativa ilícita e consumo de bebidas
alcoólicas, nos locais dos eventos e durante as atividades agendadas pela Coordenação do Concurso.
Artigo 14– Não será permitido aos Candidatos e Candidatas, contato com a Comissão Julgadora, antes ou durante a realização das etapas do
Concurso.
Artigo 15 – À Coordenação é conferido o direito de alterar ou acrescentar medidas que se fizerem necessárias à efetivação do Concurso de Rei Momo
e Rainha e Princesas do Carnaval 2018.
Artigo 16– Dos resultados, qualquer concorrente poderá recorrer para a Diretoria de Cultura de Barreiras, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da divulgação dos resultados, que serão anunciados ao final de cada Etapa.
Artigo 17 – Os direitos de utilização da imagem dos participantes do Concurso, para fins promocionais e publicitários, serão de uso exclusivo da
Prefeitura Municipal de Barreiras.
Artigo 18 – Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Concurso.
Artigo 19– Ao se inscreverem, todos os participantes aceitarão automaticamente as condições previstas no presente Regulamento.
Artigo 20- Outras informações e esclarecimentos poderão ser obtidos através do e-mail: cultura@barreiras.ba.gov.br ou dos telefones (77) 3613- 9558,
de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18hs.
Barreiras- BA, 19 de Dezembro de 2017.
Cátia Pereira Aires de Alencar
Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
José Carlos Amâncio Oliveira
Rairane Matos Lessa
Irisneta de Souza Pereira
Membros da Comissão Permanente de Licitação
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AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
Eu,____________________________________________________________________,

RG_________________________________________,

candidato a Rei Momo/Rainha e Princesa do Carnaval, no Carnaval 2018, autorizo a PMB a fazer uso da minha imagem em peças publicitárias,
promocionais e institucionais em qualquer tipo de mídia existente ou que venha a ser criada.
Barreiras – BA,_______de__________________de 2018.

Assinatura do candidato/responsável
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ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO
RAINHA, PRINCESAS E REI MOMO DO CARNAVAL 2018.

Barreiras – BA, _______de __________________de 2018.

______________________________________________

Assinatura do candidato/responsável

NOME COMPLETO:

RG:

CPF:

DATA DE NASCIMENTO:

IDADE:

NOME SOCIAL:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

EMAIL:

TEL.:

CELULAR:

LOCAL DE NASCIMENTO:

CONCORRE A:

(

) REI

( ) RAINHA

(

)PRINCESA

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO:

AGÊNCIA:

NÚMERO:
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AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – N° 046/2017

O Município de Barreiras – BA, através do pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria N° 361/2017, ADJUDICA e o Prefeito Municipal
HOMOLOGA o Pregão Presencial - Nº 046/2017. Objeto: Fornecimento de reagentes e insumos para o Laboratório Municipal Leonídia Ayres visando
atender a demanda ambulatorial do Município de Barreiras – Bahia. A empresa COMERCIAL UTIL LTDA – EPP, CNPJ: 11.433.585/0001-50, valor
LOTE I: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais); LOTE II: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais); LOTE IV: R$ 64.000,00 (sessenta e quatro
mil reais), e a empresa MEDTEST DIAGNOSTICA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, CNPJ:
08.395.821/0001-86, valor LOTE III: R$ 109.691,00 (cento e nove mil, seiscentos e noventa e um reais). João Barbosa Souza Sobrinho - Prefeito
Municipal de Barreiras, 19 de dezembro de 2017.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – N° 044/2017

O Município de Barreiras – BA, através do pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria N° 361/2017, ADJUDICA e o Prefeito Municipal
HOMOLOGA o Pregão Presencial - Nº 044/2017. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições prontas, tipo
“marmitex”, em atendimento às diversas Secretarias da Administração. A empresa M & J EVENTOS ESTRATÉGICOS LTDA – EPP, CNPJ:
07.402.344/0002-57, valor ITEM I: R$ 1.497.000,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e sete mil reais); João Barbosa Souza Sobrinho - Prefeito
Municipal de Barreiras, 19 de dezembro de 2017.

AVISO DE CONCURSO DO REI MOMO, RAINHA E PRINCESAS DO CARNAVAL
A Prefeitura Municipal de Barreiras – BA , comunica que realizará o Concurso do Rei Momo, Rainha e Princesas do Carnaval têm por finalidade
valorizar as figuras populares do Carnaval
de 2018
CN.º. 001/2017, As inscrições serão gratuitas e realizadas em dias úteis no período
compreendido de 08 a 26 de janeiro de 2018, das 08h00 às 12h00 e às 14hs00 a 17h00, no Palácio das Artes, Praça Castro Alves, nesta cidade, o
edital encontra-se no site: www.barreiras.ba.gov.br para consulta publica.

Comissão Organizadora do Evento .
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Errata da Portaria SEMATUR Nº052 de 19 de Dezembro de 2017.

Onde se lê: (...) para atividade de criação confinada de bovinos de corte com a capacidade instalada 290 cabeças na Fazenda Castelo II
(...).
Leia-se: (...) para atividade de criação confinada de bovinos de corte com a capacidade instalada 490 cabeças na Fazenda Castelo II (...).

Ailton José da Silva
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Turismo
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