1

EXPOSIÇÃO DE JUSTIFICATIVA DO DECRETO N° 126/2021
Considerando o disposto no artigo 43, inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64 bem como autorização contida na Lei Municipal n° 1.460/20 (LOA), no
artigo 5°, Inciso I, passamos a apresentar a seguir as justificativas para Abertura de Créditos Suplementares por anulação de dotação:
Conforme se observa no artigo 5° da LOA, existe autorização para abertura de créditos suplementares por anulação parcial ou total das dotações no
limite de 50% do orçamento.
Os recursos resultantes de anulações parciais das dotações estão indicados no decreto de crédito suplementar, com a devida indicação do recurso.
Ressalta-se que as dotações foram anuladas parcialmente, não estando comprometidos os montantes anulados.
Em razão de incorreções no planejamento, com saldos insuficientes em algumas dotações, bem como decorrente de variações de preços de mercado,
os créditos conditos no citado decreto visam suplementar dotações do orçamento.
Destarte, o crédito suplementar aberto mediante o presente decreto tem como finalidade reforço do orçamento de acordo com autorização Legislativa
contida na LOA.

Barreiras - BA, 03 de maio de 2021.

_____________________________________
João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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EXTRATO DA PORTARIA SEMMAS Nº 023/2021
PORTARIA SEMMAS Nº 023/2021 DE 18 de Junho de 2021. O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade- SEMMAS, 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, tendo em vista o que do processo SEMMAS nº2019.0000679.TEC.LO.0005, com Parecer
Técnico favorável ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º - Conceder REVISÃO DE CONDICIONANTE IX, da Portaria SEMATUR n°053/2019, válida até
18/08/2023, que concedeu Licença Ambiental de Operação (LO), válida por 4 (quatro) anos, a Solar Barreiras I Energia SPE Ltda., inscrita no CNPJ/MF
o

sob o n 30.006.082/0001-42,com sede na Rua Aeroporto, s/n, Parte C, Fazenda Alto da Serra, Zona Rural, CEP 47.819-899, município de Barreiras,
Estado da Bahia como produtor independente, para Usina Solar Fotovoltaica denominada Sertão Solar Barreiras I, potência Instalada total de 23,66
MW, em uma área total de 68,90 hectares, localizada nas Fazendas Alto da Serra I e Alto da Serra II, neste município de Barreiras – BA, coordenadas
UTM: X 492282.55 / Y 8668250.08 (Sirgas 2000), que passará a ter a seguinte redação, : IX) Apresentar relatórios de cumprimento das atividades
contidas nos programas do Plano Básico ambiental apresentado junto ao processo da licença de instalação, que abranjam a fase de operação com
registro fotográfico, documentos de comprovação, etc., assinado e acompanhado da ART dos técnicos responsáveis (Prazo: semestral); Art. 2° - Ficam
mantidos inalterados os demais condicionantes da Portaria SEMATUR n° 053/2019. Art. 3° - Esta Revisão de Condicionante, bem como cópias dos
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, devem ser mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMAS e aos demais órgãos
do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. Art. 4.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Demósthenes da Silva Nunes
Júnior, Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade

EXTRATO DA PORTARIA SEMMAS Nº 024/2021.
PORTARIA SEMMAS Nº 024/2021, de 18 de junho 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 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, tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2019.0000678.TEC.LO.0004, com Parecer
Técnico favorável ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder REVISÃO DE CONDICIONANTE IX, da Portaria SEMATUR n°054/2019, válida até
18/08/2023, que concedeu Licença Ambiental de Operação (LO), válida por 4 (quatro) anos, a Solar Barreiras II Energia SPE Ltda., inscrita no
o

CNPJ/MF sob o n 29.958.296/0001-30,com sede na Rua Aeroporto, s/n, Parte C, Fazenda Alto da Serra, Zona Rural, CEP 47.819-899, município de
Barreiras, Estado da Bahia como produtor independente, para Usina Solar Fotovoltaica denominada Sertão Solar Barreiras II, potência Instalada total
de 23,66 MW, em uma área total de 68,90 hectares, localizada nas Fazendas Alto da Serra I e Alto da Serra II, neste município de Barreiras – BA,
coordenadas UTM: X 491984.63 / Y 8668882.32 (Sirgas 2000), que passará a ter a seguinte redação, IX) Apresentar relatórios de cumprimento das
atividades contidas nos programas do Plano Básico ambiental apresentado junto ao processo da licença de instalação, que abranjam a fase de
operação com registro fotográfico, documentos de comprovação, etc., assinado e acompanhado da ART dos técnicos responsáveis (Prazo:
semestral); Art. 2° - Ficam mantidos inalterados os demais condicionantes da Portaria SEMATUR n° 054/2019. Art. 3° - Esta Revisão de Condicionante,
bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, devem ser mantidos disponíveis à fiscalização da
SEMATUR e aos demais órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. 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 DA PORTARIA SEMMAS Nº 025/2019
PORTARIA SEMMAS Nº 025/2019, de 18 de junho de 2021. O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade- SEMMAS, 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, tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2019.0000677.TEC.LO.0003, com Parecer
Técnico favorável ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º - Conceder REVISÃO DE CONDICIONANTE IX, da Portaria SEMATUR n°055/2019, válida até
18/08/2023, que concedeu Licença Ambiental de Operação (LO), válida por 4 (quatro) anos, a Solar Barreiras II Energia SPE Ltda., inscrita no
o

CNPJ/MF sob o n 29.986.328/0001-00,com sede na Rua Aeroporto, s/n, Parte C, Fazenda Alto da Serra, Zona Rural, CEP 47.819-899, município de
Barreiras, Estado da Bahia como produtor independente, para Usina Solar Fotovoltaica denominada Sertão Solar Barreiras III, potência Instalada total
de 23,66 MW, em uma área total de 68,90 hectares, localizada nas Fazendas Alto da Serra I e Alto da Serra II, neste município de Barreiras – BA,
coordenadas UTM: X 492282.55 / Y 8668250.08 (Sirgas 2000),, que passará a ter a seguinte redação, : IX) Apresentar relatórios de cumprimento das
atividades contidas nos programas do Plano Básico ambiental apresentado junto ao processo da licença de instalação, que abranjam a fase de
operação com registro fotográfico, documentos de comprovação, etc., assinado e acompanhado da ART dos técnicos responsáveis (Prazo:
semestral); Art. 2° - Ficam mantidos inalterados os demais condicionantes da Portaria SEMATUR n° 055/2019. Art. 3° - Esta Revisão de Condicionante,
bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, devem ser mantidos disponíveis à fiscalização da
SEMMAS e aos demais órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. Art. 4.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Demósthenes da Silva Nunes Júnior, Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade.

EXTRATO DA PORTARIA SEMMAS Nº 026/2021
PORTARIA SEMMAS Nº 026/2021, de 18 de junho de 2021. O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS, 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, tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2019.0000677.TEC.LO.0003, com Parecer
Técnico favorável ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º - Conceder REVISÃO DE CONDICIONANTE IX, da Portaria SEMATUR n°056/2019, válida até
18/08/2023, que concedeu Licença Ambiental de Operação (LO), válida por 4 (quatro) anos, a Solar Barreiras IV Energia SPE Ltda., inscrita no
o

o

CNPJ/MF sob o n o n 30.006.065/0001-05,com sede na Rua Aeroporto, s/n, Parte C, Fazenda Alto da Serra, Zona Rural, CEP 47.819-899, município
de Barreiras, Estado da Bahia como produtor independente, para Usina Solar Fotovoltaica denominada Sertão Solar Barreiras IV, potência Instalada
total de 23,66 MW, em uma área total de 68,90 hectares, localizada nas Fazendas Alto da Serra I e Alto da Serra II, neste município de Barreiras – BA,
coordenadas UTM: X 492592.97 / Y 8667598.35 (Sirgas 2000) ,, que passará a ter a seguinte redação, : IX) Apresentar relatórios de cumprimento das
atividades contidas nos programas do Plano Básico ambiental apresentado junto ao processo da licença de instalação, que abranjam a fase de
operação com registro fotográfico, documentos de comprovação, etc., assinado e acompanhado da ART dos técnicos responsáveis (Prazo:
semestral); Art. 2° - Ficam mantidos inalterados os demais condicionantes da Portaria SEMATUR n° 056/2019. Art. 3° - Esta Revisão de Condicionante,
bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, devem ser mantidos disponíveis à fiscalização da
SEMMAS e aos demais órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. Art. 4.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Demósthenes da Silva Nunes Júnior, Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade
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EXTRATO DE PORTARIA SEMMAS Nº 027/2021
PORTARIA SEMMAS Nº 027/2021, de 18 de junho 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 2020.0000180.TEC.ASV.0001, 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 Edigar de Deus Pitta, Bairro Aratu, Barreiras - BA, para a
atividade de construção de estrada no trecho que liga o Bairro Aratu ao Bairro Bandeirantes com uma extensão de 1,24 km, numa área de 2,0470 ha,
localizado em zona urbana, no município de Barreiras – BA, sob as Coordenadas UTM Datum SIRGAS 2000 Zona 23 (X/Y):
501.567,404/8656032,230; 502264,606/8656360,110, respeitando-se as informações apresentadas em mapa planimétrico e as coordenadas
geográficas dos memoriais descritivos apresentados ao processo, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos condicionantes constante na
integra desta portaria 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
5,3355 m³/ha ou 8,0032 st/ha perfazendo um volume total de 10,9217 m³ ou 16,3826 st, para área de 2,0470ha. 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 doados mediante termo de doação. Art. 6º- A atividade
objeto de supressão de vegetação nativa é inexigível de licenciamento ambiental. 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
Sustentabilidade.
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ERRATA Nº 002/2021
A Prefeitura Municipal de Barreiras, no uso de suas atribuições legais, faz saber que retifica o edital nº. 002/2021, publicado no diário oficial do dia 09
de junho de 2021, que trata do Processo Seletivo Simplificado para diversos cargos, no que tange aos seguintes itens:
I – Onde se lê:
4. DAS INSCRIÇÕES:
4.1- As inscrições serão realizadas exclusivamente por via digital, no endereço: https://transparenciapublica.com.br/processoseletivo.php, no período
de 00:00h do dia 10 de junho de 2021 às 23:59h do dia 19 de junho de 2021.
Leia-se:
4. DAS INSCRIÇÕES:
4.1- As inscrições serão realizadas exclusivamente por via digital, no endereço: https://transparenciapublica.com.br/processoseletivo.php, no período
de 00:00h do dia 10 de junho de 2021 às 23:59h do dia 23 de junho de 2021.
II – Onde se lê:

ANEXO VI

CRONOGRAMA
ATIVIDADE

PERÍODO

Publicação do edital

09/06/2021

Inscrição via internet

10/06/2021 a 19/06/2021

Publicação do resultado preliminar

29/06/2021

Período para interposição dos recursos

30/06/2021 a 01/07/2021

Publicação do resultado final

06/07/2021

Comparecimento para entrega dos documentos
comprobatórios

Data a ser fixada no diário oficial em ato administrativo
posterior
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Leia-se:

ANEXO VI

CRONOGRAMA

ATIVIDADE

PERÍODO

Publicação do edital

09/06/2021

Inscrição via internet

10/06/2021 a 23/06/2021

Publicação do resultado preliminar

29/06/2021

Período para interposição dos recursos

30/06/2021 a 01/07/2021

Publicação do resultado final

06/07/2021

Comparecimento para entrega dos documentos
comprobatórios

Data a ser fixada no diário oficial em ato administrativo
posterior

Barreiras, Bahia, em 17 de junho de 2021.

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito de Barreiras
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EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2017
5º Termo Aditivo, Proc. Adm. 1354/2021, Dispensa de Licitação n° 017/2017 – Órgão – Fundo Municipal de Saúde de Barreiras/BA. Locatária:
IRAILDES DE ARAÚJO SANTOS, CPF: 717.192.105-00. Objeto: Termo aditivo visando a prorrogação de prazo ao contrato nº 023/2017, que tem
como objeto locação de imóvel destinado ao funcionamento do CAPS AD II - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, requisitado pela
Secretaria Municipal de Saúde do município de Barreiras-Ba. Contrato 023/2017. Ass.: 14/05/2021. Vigência: 12 meses. Valor Global: R$ 84.000,00.
Fund. Legal: Art. 62, §3, Inciso I da lei 8.666/93 e Lei 8.245/91.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 205/2020
3º Termo Aditivo, Proc. Adm. 1352/2021, Tomada de Preços n° 002/2020 – Órgão – Fundo Municipal de Saúde de Barreiras/BA. Empresa:
MOVTERRA CONSTRUTORA LTDA-ME, CNPJ: 07.665.220/0001-83. Objeto: Termo aditivo visando a prorrogação de prazo ao contrato nº 205/2020,
que tem como objeto prestação de Serviços na área de engenharia, com condições e equipamentos, pessoal e condições de realizar as construções
dos muros fechamentos das unidades de saúde, de acordo com o memorial descritivo, especificações gerais; projeto básico, requisitado pela
Secretaria Municipal de Saúde do município de Barreiras-Ba. Contrato 205/2020. Ass.: 06/05/2021. Vigência: 12 meses. Valor Global: R$ 241.211,89.
Fund. Legal: Art. 57, §1° e §2° da Lei Federal 8.666/93.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – N° 009/2021
O Município de Barreiras – BA, através do pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria N° 201/2020, ADJUDICA e o Prefeito Municipal
HOMOLOGA o Pregão Presencial - Nº 009/2021. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em serviços de reforma de
cadeira, longarinas, colchões impermeáveis e outros. A empresa CACHOEIRA TECIDOS E REVESTIMENTOS LTDA, CNPJ: 32.627.200/0001-65
com o valor R$ 104.400,00 (cento e quatro mil e quatrocentos reais) para o ITEM 01; R$ 279.760,00 (duzentos e setenta e nove mil, setecentos e
sessenta reais) para o ITEM 02; R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) para o ITEM 09; R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para o ITEM 14. A
empresa VM SOLUTIONS EIRELI, CNPJ: 11.610.848/0001-59, com o valor R$ 188.998,00 (cento e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e oito
reais) para o ITEM 03; R$ 131.498,40 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) para o ITEM 06; R$
163.996,80 (cento e sessenta e três mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) para o ITEM 07; R$ 134.496,00 (cento e trinta e quatro
mil, quatrocentos e noventa e seis reais) para o ITEM 10; R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais) para o ITEM 11; R$ 23.899,80 (vinte e três mil,
oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) para o ITEM 12; R$ 10.789,80 (dez mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos)
para o ITEM 13; R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais) para o ITEM 15; R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais) para o ITEM
16; R$ 28.895,60 (vinte e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) para o ITEM 17; R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos
reais) para o ITEM 18; R$ 19.990,00 (dezenove mil, novecentos e noventa reais) para o ITEM 19. A empresa MOVMOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MÓVEIS LTDA, CNPJ: 19.371.291/0001-52, com o valor R$ 238.298,60 (duzentos e trinta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta
centavos) para o ITEM 04; R$ 98.897,70 (noventa e oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta centavos) para o ITEM 05 e R$ 62.798,40
(sessenta e dois mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) para o ITEM 08. João Barbosa Souza Sobrinho - Prefeito Municipal de
Barreiras, 18 de junho de 2021.
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