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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE-SEMMAS
EXTRATO DA PORTARIA SEMMAS Nº 037/2022.
PORTARIA SEMMAS Nº 037/2022 de 26 de julho 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, tendo em vista o que consta no processo SEMATUR nº 2020.0000827.TEC.LS.0039, com Parecer Técnico favorável ao
pleiteado, RESOLVE. Art. 1º – Conceder Licença Ambiental Simplificada (LS), válida por 3 (três) anos, a José Rubens Moretti, Pessoa Física, inscrita
no CPF sob o nº 068.374.419-49, com endereço à Rua Itamarati, Atpto. 201, Ed. Residencial Burle Marx, neste município de Barreiras – BA, para
implantação da atividade de Loteamento/Parcelamento do Solo denominado “Encontro das Águas”, em área de 42ha01a34ca (quarenta e dois
hectares, um ares e trinta e quatro centiares), no imóvel denominado Fazenda Prainha, S/N, Bairro Morada Nobre, nesta cidade de Barreiras – BA, no
entorno das coordenadas em UTM (SIRGAS 2000) Zona 23L (X/Y): Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M.01, de coordenadas N
8.657.531,818m e E 498.739,672m, passando por diversos pontos até o vértice M.186 de coordenadas N 8.657.465,335m e E 498.537,658m, até o
vértice M.01, ponto inicial da descrição deste perímetro, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos condicionantes constantes na integra
desta portaria 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 SEMMAS e aos demais órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente SISNAMA. Art. 3.º - Este ato administrativo só terá validade após a publicação da Autorização de Supressão de Vegetação Nativa vinculada ao
processo SEMATUR nº: 2021.0000444. TEC.ASV.0003. Art. 4.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. 5.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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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE-SEMMAS
EXTRATO DA PORTARIA SEMATUR Nº 038/2022 de 26 de julho de 2022.

PORTARIA SEMMAS Nº 038/2022 de 26 de julho 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, tendo em vista o que consta no processo SEMATUR nº 2021.0000444.TEC.LS.0003, com Parecer Técnico favorável ao
pleiteado, RESOLVE. Art. 1º – Conceder Autorização de Supressão de Vegetação Nativa, válida por 02 (dois) a José Rubens Moretti, Pessoa Física,
inscrita no CPF sob o nº 068.374.419-49, com endereço à Rua Itamarati, Apto. 201, Ed. Residencial Burle Marx, neste município de Barreiras – BA,
para implantação da atividade de Loteamento/Parcelamento do Solo denominado “Encontro das Águas”, em área de em uma área total de 9,0059
hectares, no imóvel denominado Fazenda Prainha, S/N, Bairro Morada Nobre, nesta cidade de Barreiras – BA, no entorno das com coordenada UTM
23L, Datum SIRGAS 2000 (X/Y): 498.427,623/8.657.428,452, 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 constantes na
integra desta portaria que se encontra no processo. Art. 2º- 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 o volume estimado é de
20,3473 m³/ha ou 30,5209 st/ha perfazendo um volume total de 183,2461 m³ ou 275,7691 st. 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 aproveitados no próprio loteamento, com a confecção de postes,
moures e cercas, sempre que aproveitável para este fim, bem como poderá ser comercializado/ doado para terceiros e interessados mediante a
emissão de DOF( Documento de Origem Florestal). Art. 6º- Este ato administrativo só terá validade após a publicação da Licença Simplificada
vinculada ao processo SEMATUR nº: 2020.0000827.TEC.LS.0039. 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 SEMMAS 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 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. 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 PARA PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
Despacho do Prefeito Municipal
De: 21 de junho de 2022
Homologado o procedimento licitatório referente ao processo de Licitação na Modalidade de Carta Convite nº 016/2022, processo administrativo n°
1991/2022 com o objetivo na contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços para a contratação de cantores locais dos
ritmos de forro tradicional , forro pé de serra , sertanejo, sertanejo universitário e Peseiro , para se apresentarem nos festejos do Tradicional São João
de Barreiras de 2022 , no mês de junho no São João no Parque em atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação , Cultura
Esporte e Lazer do município de Barreiras /BA.
Barreiras – BA, 21 de junho de 2022.
João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DE AJUDICAÇÃO
Despacho do Prefeito Municipal
De: 21 de junho de 2022
Adjudicando o objeto do Processo de Licitação na Modalidade de Carta Convite nº 016/2022, vencedor a Empresa Bonobo Eventos Ltda. –ME , inscrita
no CNPJ: 10.967.117/0001-00 , com sede à Rua Das Mangueiras , 327 , Centro , São Desiderio BA CEP 47.820.000, vencedora com o valor de R$
175.500,00 (cento e setenta e cinco mil e quinhentos reais).
Barreiras /BA. 21 de junho de 2022
João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
PUBLICIDADE DO CONTRATO
Extrato do Contrato
Processo Administrativo n° 1991/2022
CARTA CONVITE nº 016/2022 de 17 de junho de 2022.
Contrato Nº 0302/2022
Contratante: Município de Barreiras.
Contratada: Empresa Bonobo Eventos Ltda. –ME , inscrita no CNPJ: 10.967.117/0001-00 , com sede à Rua Das Mangueiras , 327 , Centro , São
Desiderio BA CEP 47.820.00.
Valor Total de R$ 175.500,00 ( cento e setenta e cinco mil e quinhentos reais).
Objeto: A contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços para a contratação de cantores locais dos ritmos de forro
tradicional , forro pé de serra , sertanejo, sertanejo universitário e Peseiro , para se apresentarem nos festejos do Tradicional São João de Barreiras de
2022 , no mês de junho no São João no Parque em atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação , Cultura Esporte e Lazer do
município de Barreiras /BA.
DOTAÇÕES :
ÓRGÃO: 03.08.08 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Projeto/Atividade: 2029 – Promoção das Ações Culturais e Festa Populares;
Elemento de Despesas: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas.
Fonte de Recurso: 00- Recursos Ordinários.
Prazo: da vigência do contrato será de 06 (seis) meses
Data de Assinatura: 22 de junho de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 387/2022
Proc. Adm. Nº 1331/2020 – PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2022. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA- inscrito no CNPJ/MF sob o n. º
13.654.405/0001-95. CONTRATADA: QUATROEME CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob o n. º 02.720.430/0001-03, com sede na
Avenida Santos Dumont nº 1883, Condomínio Aero Espaço Empresarial, sala 316, Centro CEP 42.702-400, Lauro de Freitas. OBJETO: Contratação
de empresa especializada em consultoria e assessoria à Administração Tributária, requisitado pela Secretaria Municipal da Fazenda. Ass.21/07/2022.
O prazo do contrato é de 12 (doze) a contar da data de assinatura. Valor: R$ 469.879,92 (quatrocentos e sessenta e nove mil oitocentos e setenta e
nove reais e noventa e dois reais). João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.

AVISO DE PRORROGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022.
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Munícipio de Barreiras /BA , comunica que se encontra a disposição o edital da Concorrência
Pública CO nº 006/2022, para a Contratação de Empresa Especializada do ramo de Engenharia Civil visando a construção de 02 (duas) escolas,
sendo com 04 (quatro ) salas de aulas , nas localidades de Povoado de Alto da Bela Vista e Rio de Ondas , considerando a demonstração de
interesses da Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Cultura e Lazer do Município de Barreiras – Ba, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Instrumento, no Projeto Básico e Anexos, neste município Motivo correções nas planilhas orçamentárias)
com
abertura prevista para o dia 30 de Agosto de 2022 , as 09:00 hs , no Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Barreiras /BA Na Sala da Comissão
Permanente de Licitação 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 26 de julho de 2022.
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