EXPOSIÇÃO DE JUSTIFICATIVA DO DECRETO N° 119/2022

Considerando o disposto no artigo 43, inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64 bem como autorização contida na Lei Municipal n° 1494/21 (LOA), no artigo
5°, Inciso I b, passamos a apresentar a seguir as justificativas para Abertura de Créditos Suplementares por excesso de arrecadação:
Conforme se observa no artigo 5°, Inciso I b da LOA, existe autorização para abertura de créditos suplementares por excesso de arrecadação até o
limite de 100% dos mesmos, conforme estabelecido no art. 43, parágrafo 1º, Inciso II, parágrafos 3º e 4º da Lei 4.320/64.
Os recursos resultantes do excesso poderão serem verificados no Demonstrativo de Verificação de Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação,
os valores foram apurados até a presente data e demonstrativo segue anexo a essa justificativa. Por fim essa suplementação ocorre 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, baseado na apuração de excesso de arrecadação em algumas fontes.
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, 22 de junho de 2022.

________________________________________
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito Municipal
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EXPOSIÇÃO DE JUSTIFICATIVA DO DECRETO N° 124/2022

Considerando o disposto no artigo 43, inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64 bem como autorização contida na Lei Municipal n° 1.494/21 (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, 01 de julho de 2022.

_____________________________________
João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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EXPOSIÇÃO DE JUSTIFICATIVA DO DECRETO N° 129/2022

Considerando o disposto no artigo 43, inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64 bem como autorização contida na Lei Municipal n° 1494/21 (LOA), no artigo
5°, Inciso I a, passamos a apresentar a seguir as justificativas para Abertura de Créditos Suplementares decorrentes de Superávit financeiro:
Conforme se observa no artigo 5°, Inciso I a da LOA, existe autorização para abertura de créditos suplementares decorrentes de superávit financeiro
até o limite de 100% dos mesmos, conforme estabelecido no art. 43, parágrafo 1º, Inciso I e parágrafos 2º da Lei 4.320/64.
Os recursos resultantes do superávit financeiro poderão serem verificados no Quadro do Superávit / Déficit Financeiro de 2021, os valores foram
inscritos no Balanço Financeiro do Exercício de 2021 e segue anexo a essa justificativa. Por fim essa suplementação ocorre 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, 11 de julho de 2022.

________________________________________
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito Municipal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE-SEMMAS
EXTRATO DA PORTARIA SEMMAS Nº 039/2022.
PORTARIA SEMMAS Nº 039/2022 de 28 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 2022.0000179.TEC.LS.0007, com Parecer Técnico favorável ao
pleiteado, RESOLVE. Art. 1º – Conceder Licença Ambiental Simplificada (LS), válida por 3 (três) anos, à Mineração Dois Mil Eireli - EPP, Pessoa
Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 04.708.421/0001-22, com sede na Fazenda Coimbra, s/n, sala 01, Rodovia BR 135, Km 142, Riachão das Neves BA, para extração de areia em recurso hídrico (Rio Grande), com a produção bruta de minério de 24.000 ton/ano, empregando draga flutuante, em
área limitadas pelas poligonais do processo ANM nº 872.117/2006, Coordenadas Geográficas (S/W), Datum SIRGAS 2000 (S/W: -12°04’43”462 / 44°57’26”477, -12°04’47”604 / -44°57’26”477, -12°04’47”604 / -44°57’14”694, -12°04’56”376 / -44°57’14”694, -12°04’56”376 / -44°57’14”691, 12°05’08”892 / -44°57’14”691, -12°05’08”892 / -44°57’18”917, -12°05’10”291 / -44°57’18”917, -12°05’10”291 / -44°57’22”051, -12°05’11”001 / 44°57’22”051, -12°05’11”001 / -44°57’25”450, -12°05’05”287 / -44°57’25”450, -12°05’05”287 / -44°57’19”918, -12°04’55”130 / -44°57’19”918, 12°04’55”130 / -44°57’21”232, -12°04’52”774 / -44°57’21”232, -12°04’52”774 / -44°57’25”198, -12°04’55”131 / -44°57’25”198, -12°04’55”131 / 44°57’33”952, -12°04’43”462 / -44°57’33”952, e -12°04’43”462 / -44°57’26”477, no município de Barreiras, 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 SEMATUR 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 Turismo.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE-SEMMAS
EXTRATO DA PORTARIA SEMMAS Nº 040/2022.
PORTARIA SEMMAS Nº 040/2022 de 28 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 2021.0000576.TEC.LS.0040, com Parecer Técnico favorável ao
pleiteado, RESOLVE .Art. 1º – Conceder Licença Ambiental Simplificada (LS), válida por 3 (três) anos, à Massa Fort Concreto Especiais Ltda., Pessoa
Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 08.419.352/0018-36, com sede Contorno Viário Norte, nº 856, área A, Bairro Arboreto, Barreiras – BA, para
fabricação de concreto, com capacidade Instalada de 42 t/dia (quarenta e duas toneladas de concreto por dia), no mesmo local e município, no entorno
Coordenadas Geográficas: S 503232,16 / W 8662031,34, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos condicionantes constante 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 SEMATUR 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 Turismo.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE-SEMMAS
EXTRATO DA PORTARIA SEMMAS Nº 041/2022.

PORTARIA SEMMAS Nº 041/2022 de 28 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 2021.0000656.TEC.LO.0005, com Parecer Técnico favorável ao
pleiteado, RESOLVE.Art. 1º – Conceder Licença Ambiental de Operação (LO), válida por 3 (três) anos, à Romeu Franciosi, Pessoa Física inscrita no
CPF sob o nº 646.994.040-49, residente na Av. luís Eduardo Magalhães, Jardins das Acácias, luís Eduardo Magalhães-Ba, para atividade de
beneficiamento de algodão (algodoeira), com capacidade instalada de 900 tonelada/dia de matéria prima, na Fazenda Cotton I, Estrada do Café, Zona
Rural, Barreiras-Ba, sob as Coordenadas em UTM (Sirgas 2000) zona 23 L (X/Y) : 393443,77m E/8705188,862m S., mediante o cumprimento da
legislação vigente e das condicionantes constantes na integra desta portaria que se encontra. Art. 2º- Estabelecer que esta Licença, 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. 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 Turismo.

29

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0214/2019
3º Termo Aditivo, Proc. Adm. Nº 1948/2022, Inexigibilidade de Licitação nº 47/2019 – Órgão – Fundo Municipal de Saúde de Barreiras/BA. Empresa:
R3 SERVIÇOS MÉDICOS S/S - EPP, CNPJ: 11.773.318/0001-21 Objeto: Termo Aditivo visando a prorrogação de prazo do contrato nº 0214/2019, que
tem por objeto a prestação de serviços de saúde hospitalar na especialidade de Urologia e Cirurgia Geral pela contratada, integrante da rede privada
de serviços de saúde localizada no Município de Barreiras, aos usuários do Sistema Único de Saúde, de forma complementar ao serviços públicos da
contratante. Contrato nº 0214/2019. Ass. 23/06/2022. Vigência: 03 meses. Valor: R$ 291.195,00. Fund. Legal: Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – N° 029/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barreiras/ Bahia, devidamente autorizada pela Portaria N° 536/2021, torna público
para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade Pregão Eletrônico- Nº 029/2022. Objeto: Registro de Preços para Aquisição de
Gêneros Alimentícios para a Alimentação Escolar, requisitado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Sessão de Abertura:
11/08/2022 às 10:00 horas. O Edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br, através do nº 952690. André
Avelino de Oliveira Neto – Pregoeiro. Barreiras/Ba, 27 de julho de 2022.
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