DECRETO N°63, DE 01 DE ABRIL DE 2019.
Aprova o desdobramento do Lote 13 da Quadra E, do Loteamento Juscelino Kubistchek.

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 000921.19.01,
D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 00921.19.01 o desdobramento do Lote 13 da Quadra E, com área total de 360,00 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Juscelino Kubistchek, 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-2-11.206 em 27 de setembro de 2018, de propriedade de STELLY
INCORPORADORA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 07.509.258/0001-67.

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

Lote P/13-A – 06,00 metros de frente com a Rua Inconfidência; 06,00 metros fundo com lote 14; 30,00 metros do lado direito com o lote 11; 30,00
metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 13, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 05.02.500.0024.001.

Lote P/13-B – 06,00 metros de frente com a Rua Inconfidência; 06,00 metros fundo com lote 14; 30,00 metros do lado direito com parte do mesmo lote
13; 30,00 metros do lado esquerdo com o lote 15, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição imobiliária n°
05.02.500.0234.001.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 01 de abril de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N°64, DE 01 DE ABRIL DE 2019.
Aprova o desdobramento do Lote 34 da Quadra 19, do Loteamento Jardim Imperial.

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 00558.19.01,
D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 00558.19.01 o desdobramento do Lote 34 da Quadra 19, com área total de 250,00 m²
(duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento Jardim Imperial, 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-3-35.211 em 08 de janeiro de 2019, de propriedade de ZENAIDE MARTINS MELO,
inscrita no CPF sob o n° 182.620.401-63.

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

Lote P/34-A – 5,00 metros de frente com a Rua São Luiz; 05,00 metros fundo com lote 33; 25,00 metros do lado direito com o lote 36; 25,00 metros do
lado esquerdo com parte do mesmo lote 34, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) - inscrição imobiliária n°
01.00.002.1874.001.

Lote P/34-B – 5,00 metros de frente com a Rua São Luiz; 05,00 metros fundo com lote 33; 25,00 metros do lado direito com parte do mesmo lote 34;
25,00 metros do lado esquerdo como lote 32, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) - inscrição imobiliária
n° 02.14.500.0988.001.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 01 de abril de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N°65, DE 01 DE ABRIL DE 2019.
Aprova o desdobramento do Lote 03 da Quadra 37, do Loteamento Serra do Mimo.

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 001627.19.01,
D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 001627.19.01 o desdobramento do Lote 03 da Quadra 37, com área total de 252,50 m²
(duzentos e cinquenta e dois metros quadrados e cinquenta centímetros) do Loteamento Serra do Mimo, 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-2-23.570 em 21 de setembro de 2012, de propriedade de
IMOBILIÁRIA SANTA RITA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.967.839/0001-54.

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

Lote P/03-A – 06,00 metros de frente com a Avenida Deputado Sebastião Ferreira; 06,00 metros fundo com lote 07; 21,02 metros do lado direito com o
lote 04; 21,04 metros do lado esquerdo com parte do lote 03, perfazendo uma área total de 126,19 m² (cento e vinte e seis metros quadrados e
dezenove centímetros) - inscrição imobiliária n° 01.00.005.5080.001.

Lote P/03-B – 06,00 metros de frente com a Avenida Deputado Sebastião Ferreira; 06,00 metros fundo com lote 06; 21,04 metros do lado direito com
parte do mesmo lote 03; 21,06 metros do lado esquerdo com o lote 02, perfazendo uma área total de 126,31 m² (cento e vinte e seis metros quadrados
e trinta e um centímetros) - inscrição imobiliária n° 02.27.500.1286.001.

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

Gabinete do Prefeito em 01 de abril de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N°67, DE 02 DE ABRIL DE 2019.
Aprova o desdobramento do Lote 06 da Quadra 43, do Loteamento Bandeirante 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 001573.19.01,

D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 001573.19.01 o desdobramento do Lote 06 da Quadra 43, com área total de 360,00 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Bandeirante I, 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-1-18.242 em 11 de novembro de 2003, e R-2-18.242 em 27 de dezembro de
propriedade de IMOBILIÁRIA SANTA RITA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.967.839/0001-54.

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

Lote P/06-A – 12,00 metros de frente com a Rua Augusto dos Anjos; 12,00 metros fundo com parte do mesmo lote 06; 15,00 metros do lado direito
com o lote 07; 15,00 metros do lado esquerdo com a Rua Gersino Francisco de Amorim, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta
metros quadrados) - inscrição imobiliária n° 01.00.006.7814.001.

Lote P/06-B –15,00 metros de frente com a Rua Gersino Francisco de Amorim; 15,00 metros fundo com o lote 07; 12,00 metros do lado direito com
parte do mesmo lote 06; 12,00 metros do lado esquerdo com o lote 01, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) inscrição imobiliária n° 02.41.400.0419.001.

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

Gabinete do Prefeito em 02 de abril de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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MOSTRA GASTRONÔMICA DE PESCADO DE BARREIRAS
A Secretaria Municipal de Agricultura e Tecnologia em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, Secretaria Municipal de
Indústria e Comercio e Sebrae, realizará a 1° mostra gastronômica de pescado do município de Barreiras-Ba durante o evento Páscoa no Parque.
1. OBJETIVOS
1.1 Valorizar os estabelecimentos gastronômicos do município de Barreiras-BA, contribuindo para a formação de um destino turístico de referência;
1.2 Incentivar a utilização de pescados regionais e a criatividade na elaboração dos pratos, potencializando uma identidade gastronômica para a
cidade;
1.3 Fortalecer o atrativo turístico “Gastronomia” além de incrementar o fluxo de visitantes no evento.

2. INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições da Mostra gastronômica de pescado ocorrerão a partir do dia 03/04/2019, na Secretaria de Agricultura e Tecnologia, localizada no
Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha.
2.2 Poderão participar da mostra gastronômico de pescado, estabelecimentos do tipo restaurantes, bares e similares participantes da Vila dos Sabores
no Evento Páscoa no Parque, legalmente estabelecidos no município de Barreiras;
2.3 Estarão disponíveis 10 (dez) vagas para estabelecimentos ou profissionais participantes permissionários de restaurantes na Vila dos Sabores na
Páscoa no Parque;

3. ETAPAS DO EVENTO
3.1 Reunião de Sensibilização;
3.2 Oficina orientada a Elaboração de pratos e subprodutos de pescados regionais e Oficina de boas práticas na Manipulação de alimentos;
3.3 Definição do cardápio exclusivo para a mostra;
3.4 Elaboração do(s) prato(s) para foto(s) e informações para materiais de divulgação;
3.5 Divulgação do Festival;
3.6 Realização da Mostra gastronômica de pescado durante o evento Pascoa no Parque entre os dia 17 a 20 de abril de 2019.

4. OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES
4.1 O estabelecimento inscrito deverá desenvolver um cardápio exclusivo para o evento, que não faça parte do cardápio atual, compondo uma porção
de tamanho pré-estabelecido.
4.1.1 A porção proposta pelo estabelecimento participante deverá ser aprovada pela organização do evento.
4.1.2 Não poderá haver repetição de porção entre os estabelecimentos. Se houver semelhança, será priorizado o estabelecimento que enviou
primeiramente a sugestão de porção;
4.1.3 O valor de venda para a referida porção foi definido pelo Comitê Gestor do Festival, devendo o participante optar pelo valor único de R$ 24,90
(vinte e quatro reais e noventa centavos) ou R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos) por Porção.
4.2 Participar das Capacitações e Reuniões alusivas ao evento com mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência. (Serão oferecidas
capacitações sem custo adicional)
4.3 Participar da Mostra Gastronômica fornecendo:
§ Oferecimento de amostra gratuita para degustação, relativo a porção para Jurados do festival;
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§ Garçons para servir (a ser articulado com os demais participantes);
§ Disponibilizar utensílios para servir, de acordo com o que for determinado pela organização do evento.
4.4 Durante o período do evento, o estabelecimento participante deverá informar a quantidade diária de pratos vendidos do cardápio o evento.
4.5 Produzir fotos profissionais dos pratos que compõem o cardápio do festival;
4.6 Está inscrito na Vila dos Sabores durante a Páscoa no Parque, participar das oficinas orientadoras de elaboração de pratos com peixes regionais e
da oficina de boas práticas na manipulação de alimentos;
4.7. Os custos de ingredientes e utensílios para apresentação da preparação concorrente serão de responsabilidade do participante.
4.8. A preparação montada será fotografada por profissional para divulgação e uso no material gráfico

5. DO FESTIVAL GASTRONÔMICO
5.1 Todas as porções ofertadas no Festival custarão o preço fixo de R$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos) ou R$ 34,90 (trinta e quatro
reais e noventa centavos), não incluso a taxa de serviço, opcional a cada restaurante.
5.2 Oferecer sistema de reserva para evitar transtornos de atendimento.

6. COMERCIALIZAÇÃO DOS PRATOS
6.1 A receita concorrente no festival deverá estar disponível para venda durante o evento para o público visitante.
6.2. No ato da comercialização dos pratos ficam estabelecidos os seguintes critérios:
§ Comercializar os pratos conforme foi apresentado.
§ As porções dos pratos concorrentes deverão ser comercializadas obedecendo às orientações do item 4.1.
6.3. O participante que não comparecer para avaliação do prato no dia e horário marcado estarão desclassificados do concurso.

7. DA AVALIAÇÃO
7.1 A pontuação na avaliação das preparações será composta por três notas a seguir:
7.2. Júri técnico: composto por 05 (cinco) profissionais da área de alimentos e bebidas. O nome dos jurados será publicado no Diário Oficial dia 12 de
abril.
7.2.1. O Júri que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à organização do evento, abstendo-se de atuar. Pode ser arguida à suspeição do júri
técnico que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins
até o terceiro grau.
7.3. Júri convidado: composto por 05 (cinco) pessoas da sociedade civil que serão selecionados pela organização do festival, avaliarão os pratos no
dia do Festival.
7.4. Os jurados (técnicos e convidados) estarão devidamente identificados e receberão os pratos para serem avaliados sem custo em local apropriado
durante a Páscoa no Parque
7.5. Votação Popular: Será composto por frequentadores da Vila dos Sabores, os quais irão adquirir as porções comercializados conforme item 6. A
atribuição ocorrerá mediante preenchimento de questionários de avaliação de notas (degustação e atendimento) aplicado pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Turismo e Secretaria Municipal de Industria e Comercio.
7.5.1. Deverão ser aplicados de forma aleatória 10 questionários ao público de cada restaurante. Em caso de ausência da comercialização da porção
inscrita no festival, será considerada avaliação do Júri convidado.
7.6. Os critérios de seleção na etapa de degustação serão:

6

Item

Composição do Prato

Restaurante (stand)

Critério
Cor
Sabor
Aroma
Textura
Temperatura
Originalidade e Criatividade

Degustação

Apresentação
Organização
Atendimento
Higiene e Limpeza

Total

Pontuação
05
20
10
10
05
20
10
05
10
05
100

8. DA PONTUAÇÃO
8.1 A pontuação será no máximo de 100 pontos, por jurado (técnico e convidado), distribuída da seguinte maneira: Avaliação do Júri Técnico: PESO
50%; Avaliação do Júri Convidado: PESO 25%; Avaliação Popular: PESO 25%.
8.2 Avaliação do Prato nos Stands ITEM CRITÉRIO PONTUAÇÃO COMPOSIÇÃO DO PRATO: DEGUSTAÇÃO (COR 5, SABOR 20, AROMA 10,
TEXTURA 10, TEMPERATURA 5, ORIGINALIDADE E CRIATIVIDADE (Ingrediente Regional) 20); APRESENTAÇÃO 10; ORGANIZAÇÃO 5;
ATENDIMENTO 10; HIGIENE E LIMPEZA 5, TOTAL 100.
8.3 A pontuação final será obtida através da fórmula abaixo: Nota final = (Média das notas do júri técnico x 0,5) + (Média das notas do júri convidado x
0,25) + (notas do voto popular x 0,25).
8.4 Ocorrendo empate na nota final, o desempate realizado da maior pontuação do item composição do prato, persistindo o empate o mesmo princípio
segue para o critério estande, atribuídos pelo júri técnico.
9. OBRIGAÇÕES DOS ORGANIZADORES
9.1 Suporte em toda a comunicação do evento, com divulgação em diversas mídias como: rádio, jornal e redes sociais;
9.2 Ceder ferramentas e gerenciar o controle da venda diária dos pratos vendidos.
10. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
10.1 O resultado será divulgado no dia 20 de abril de 2019 e posteriormente em Diário Oficial.
11. DAS PENALIDADES
11.1 Caso não haja o funcionamento do stand em um dos dias do festival a estrutura será desmontada pela organização e o material será armazenado
no depósito do município.
11.2 Caso algum stand seja autuado por órgão fiscalizador (vigilância sanitária), será automaticamente desclassificado e interditado seu
funcionamento.
11.3 Impedir ou restringir a fiscalização de órgãos fiscalizadores acarretará em desclassificação e fechamento da stand.
11.4 O não cumprimento dos itens avaliativos acarretará na desclassificação do participante ou na aplicação do auto de infração
12. DISPOSIÇÕESFINAIS
12.1 Casos não previstos nesse edital serão discutidos e decididos pela organização do festival.
Barreiras (BA), 01 de abril de 2019.

José Marques B. de Castro
Secretário Municipal de Agricultura e Tecnologia
Portaria nº 303/2017
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EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2017.
Proc. Adm. nº 391/2018- Pregão Presencial nº 028/2017- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Contratada: JOAQUIM CARNEIRO DA SILVA
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.347.551/0001-66. OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de prazo do
Contrato nº138/2017, pelo período de 6 (seis) meses, a contar a partir do dia 31 de março de 2019, mantendo as cláusulas contratuais, principalmente
ao que se refere aos valores executados inicialmente, partindo-se da existência de um saldo contratual no valor de R$ 1.978.580,73 ( um milhão e
novecentos e setenta e oito mil e quinhentos e oitenta reais e setenta e três centavos) a serem pagos, conforme dotação orçamentária supra e
solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ass.: 29/03/2019. João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.
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