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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE-SEMMAS
EXTRATO DA PORTARIA SEMMAS Nº 007/2022.
PORTARIA SEMMAS Nº 007/2022 de 19 de janeiro de 2022. 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, 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 2021.0000658.TEC.LS.0033, com Parecer Técnico
favorável ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Ambiental Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, à PB Comércio de Combustíveis e
Lubrificantes Ltda., Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº: 12.366.653/0001-78, com sede na Avenida Barão do Rio Branco, nº 1.203, Bairro Vila
Rica , para atividade de Postos de Venda de Gasolina e Outros Combustíveis, no mesmo local e município , sob as Coordenadas Geográficas
Coordenadas UTM Zona 23 L Datum SIRGAS 2000:X: 499004,741 / Y: 8659243,471, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos
condicionantes na integra desta portaria: Art. 2º - Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMAS 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 Sustentabilidade –
SEMMAS, 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 Sustentabilidade.

EXTRATO DE ERRATA DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº133/2017 - Publicado no Diário Oficial - Edição 3597- 17 de janeiro de
2022 - Ano 16 e Publicado no Diário Oficial da União – Seção 3 - 19 de janeiro de 2022.
Contratada: TOTAL BR TECNOLOGIA LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.887.410/0001-12.
- ONDE SE LÊ: CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DO TERMO ADITIVO - Reajuste Financeiro com um acréscimo de valor em um percentual de
17,885120%, o que equivale a um aumento mensal no valor de R$ 103.535,14 (cento e três mil e quinhentos e trinta e cinco reais e quatorze
centavos).
- LEIA-SE: CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DO TERMO ADITIVO - Reajuste Financeiro com um acréscimo de valor em um percentual de
17,885120%, o que equivale a um aumento no valor de R$ 103.535,14 (cento e três mil e quinhentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos).

AVISO DE CONCURSO PUBLICO Nº 001/2022.

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Munícipio de Barreiras /BA , comunica que se encontra a disposição o edital de Concurso
Público nº 001/2022
torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura de inscrições para o concurso regional em arquitetura e
urbanismo para elaboração de projetos de restauração e modernização de prédios /monumentos históricos e espaços públicos deste município, com
no período de 24 de janeiro de 2022 a 11 de março de 2022 até as 12:00 hs , nos sites indicados no edital , qualquer esclarecimentos no prédio sede
da prefeitura o situada na Rua Edgard de Deus Pitta nº 914 ,Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP 47.806.146 ,Fone: (77) 3614-7100 . O edital se
encontra a disposição no site : www.barrreiras.ba.gov.br.transparenica/licitacoes.
Edilson Xavier Neves
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Barreiras/Ba 19 de janeiro de 2022
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