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DECRETO Nº 724/2014 

Exonera o servidor Danyel Werbson de Souza desta Prefeitura 

Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 

Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerado o servidor Danyel Werbson de Souza, Cargo 

em Comissão de Assessor Jurídico I, símbolo NH4, lotado na 

Procuradoria. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 725/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 01 da Quadra 37, do Loteamento 

Serra do Mimo. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 
0032531401 o desdobramento do Lote 01 Quadra 37, com área total de 
253,52 m² (duzentos e cinquenta e três metros quadrados e cinquenta e 
dois centímetros) do Loteamento Serra do Mimo, inscritos no Cartório de 
Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-
BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº R-1-24.098 em 20 de junho de 
2012, de propriedade de ANA PAULA GOMES DELGADO inscrito no 
CPF sob o n° 040.680.675-62. 

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

Lote P/01-B – 6,0 metros de frente para a Av. Deputado Sebastião 
Ferreira; 6,0 metros de fundo com o lote nº 06; 21,11 metros do lado 
direito com parte do mesmo lote nº 01; 21,13 metros do lado esquerdo 
com a Rua Pau-Brasil, perfazendo uma área total de 126,87 m² (cento e 
vinte e seis metros quadrados e oitenta e sete centímetros) – inscrição 
imobiliária nº 02.27.500.1262.001. 

Lote P/01-A – 6,0 metros de frente para a Av. Deputado Sebastião 
Ferreira; 6,0 metros de fundo com o lote nº 06; 21,10 metros do lado 
direito com o lote nº 02; 21,11 metros do lado esquerdo com parte do 
mesmo lote nº 01, perfazendo uma área total de 126,65 m² (cento e vinte 
e seis metros quadrados e sessenta e cinco centímetros) – inscrição 
imobiliária nº 01.00.005.5078.001. 

 

 

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

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
 
 
 

DECRETO Nº 726/2014 

Aprova os desdobramentos dos Lotes 05 e 06 da Quadra 01, do 

Loteamento Maria Lucia. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0004631401 os desdobramentos dos Lotes 05 e 06 Quadra 01, com área 

total de 660,0 m² (setecentos e sessenta metros quadrados) do 

Loteamento Maria Lucia, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e 

Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de 

Registro Geral sob nº R-1-32.677 em 19 de setembro de 2014, de 

propriedade de MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA inscrito no CPF sob o 

n° 017.580.555-53. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/05-A e P/06-A – 13,40 metros de frente para a Rua Juscelino 

Kubistchek; 13,40 metros de fundo com o lote nº 07; 25,0 metros do lado 

direito com a Rua José Sancho dos Santos; 25,0 metros do lado 

esquerdo com partes dos lotes nº 05 e 06, perfazendo uma área total de 

335,0 m² (trezentos e trinta e cinco metros quadrados) – inscrição 

imobiliária nº 01.00.002.2417.001. 

Lote P/05-C P/06-C – 10,60 metros de frente para a Rua Juscelino 

Kubistchek; 16,60 metros de fundo com o lote nº 07; 25,0 metros do lado 

direito com partes dos lotes nº 05 e 06; 25,0 metros do lado esquerdo 

com o lote nº 03, perfazendo uma área total de 325,0 m² (trezentos e 

vinte e cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

01.00.002.2416.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 727/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 07 da Quadra 15, do Loteamento 

Serra do Mimo. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0030131401 o desdobramento do Lote 07 Quadra 15, com área total de 

360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Serra 

do Mimo, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º 

Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº 

R-2-18.501 em 29 de agosto de 2004, de propriedade de SIDINEI 

MEDEIROS DE CASTRO inscrito no CPF sob o n° 564.969.235-15. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/07-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Girassol; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 06; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 09; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 07, perfazendo 

uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 02.40.200.0115.001. 

Lote P/07-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Girassol; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 06; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 07; 30,0 metros do lado esquerdo com os lotes nº 03, 04 e 05, 

perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4604.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 728/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 30 da Quadra O, do Loteamento 

Flamengo. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0030151401 o desdobramento do Lote 30 Quadra O, com área total de 

408,0 m² (quatrocentos e oito metros quadrados) do Loteamento 

Flamengo, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º 

Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº 

R-2-27.009 em 06 de junho de 2014, de propriedade de SOBRADO 

ROCHEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA inscrito no 

CNPJ sob o n° 16.826.626/0001-91. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/30-A – 6,23 metros de frente para a Rua Ipitanga; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 03; 34,50 metros do lado direito com o lote nº 29; 

34,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 30, 

perfazendo uma área total de 205,50 m² (duzentos e cinco metros 

quadrados e cinquenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.30.600.0441.001. 

Lote P/30-B – 6,22 metros de frente para a Rua Ipitanga; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 03; 34,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 30; 33,50 metros do lado esquerdo com os lotes nº 31, 32 e 33, 

perfazendo uma área total de 202,50 m² (duzentos e dois metros 

quadrados e cinquenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.002.6569.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 729/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 29 da Quadra O, do Loteamento 

Flamengo. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0030401401 o desdobramento do Lote 29 Quadra O, com área total de 

420,60 m² (quatrocentos e vinte metros quadrados e sessenta 

centímetros) do Loteamento Flamengo, inscritos no Cartório de Registro 

de Imóveis e Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no 

Livro “2” de Registro Geral sob nº R-2-27.008 em 06 de junho de 2014, 

de propriedade de SOBRADO ROCHEDO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 16.826.626/0001-91. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/29-A – 6,23 metros de frente para a Rua Ipitanga; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 04; 35,60 metros do lado direito com o lote nº 28; 

35,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 29, 

perfazendo uma área total de 211,98 m² (duzentos e onze metros 

quadrados e noventa e oito centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.30.600.0429.001. 

Lote P/29-B – 6,22 metros de frente para a Rua Ipitanga; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 04; 35,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 29; 34,50 metros do lado esquerdo com o lote nº 30, perfazendo 

uma área total de 208,62 m² (duzentos e oito metros quadrados sessenta 

e dois centímetros) – inscrição imobiliária nº 02.30.600.0435.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 730/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 23 da Quadra 28, do Loteamento 

Serra do Mimo. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0028111401 o desdobramento do Lote 23 Quadra 28, com área total de 

360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Serra 

do Mimo, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º 

Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº 

R-1-16.872 em 24 de maio de 2000 e R-2-16.872 em 13 de julho de 

2000, de propriedade de RIO ONDAS CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no 

CNPJ sob o n° 33.877.416/0001-41. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/23-A – 6,0 metros de frente para a Av. JK; 6,0 metros de fundo 

com o lote nº 19; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 22; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 23, perfazendo 

uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 02.39.300.1017.001. 

Lote P/23-B – 6,0 metros de frente para a Av. JK; 6,0 metros de fundo 

com o lote nº 19; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo lote nº 

23; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 24, perfazendo uma área 

total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição 

imobiliária nº 01.00.005.4954.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 731/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 14 da Quadra 40, do Loteamento 

Serra do Mimo. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0029201401 o desdobramento do Lote 14 Quadra 40, com área total de 

360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Serra 

do Mimo, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º 

Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº 

R-1-16.872 em 24 de maio de 2000 e R-2-16.872 em 13 de julho de 

2000, de propriedade de RIO ONDAS CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no 

CNPJ sob o n° 33.877.416/0001-41. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/14-A – 6,0 metros de frente para a Rua Gersino Francisco de 

Amorim; 6,0 metros de fundo com o lote nº 15; 30,0 metros do lado 

direito com o lote nº 12; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do 

mesmo lote nº 14, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e 

oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.41.400.0247.001. 

Lote P/14-B – 6,0 metros de frente para a Rua Gersino Francisco de 

Amorim; 6,0 metros de fundo com o lote nº 15; 30,0 metros do lado 

direito com parte do mesmo lote nº 14; 30,0 metros do lado esquerdo 

com o lote nº 16, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4768.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 732/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 17 da Quadra 28, do Loteamento 

Serra do Mimo. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0031821401 o desdobramento do Lote 17 Quadra 28, com área total de 

360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Serra 

do Mimo, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º 

Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº 

R-2-17.868 em 01 de outubro de 2013, de propriedade de LEONARDO 

ARAUJO DE SOUZA inscrito no CPF sob o n° 014.416.405-17. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/17-A – 6,0 metros de frente para a Rua Maria de Lurdes Brito; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 16; 30,0 metros do lado direito com o lote 

nº 19; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 17, 

perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4831.001. 

Lote P/17-B – 6,0 metros de frente para a Rua Maria de Lurdes Lima 

Brito; 6,0 metros de fundo com o lote nº 16; 30,0 metros do lado direito 

com parte do mesmo lote nº 17; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote 

nº 15, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.40.900.0264.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2014 – PROC. ADM. nº 499/2014 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para 

confecção  de materiais gráficos destinados as Unidades de Saúde,  Postos de Saúde da Família, Hospital da Mulher, CAM, Secretaria Municipal de 

Saúde, Hospital Municipal Eurico Dutra, CAPS, SAMU, CEREST, Central de Marcação, Laboratório Leonídia Ayres de Almeida, Unidade de Saúde 24 

horas, Vigilância Epidemiológica, Centro de Controle de Zoonoses e CEPROESTE no Município de Barreiras, conforme especificações constantes no 

Edital de convocação e seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 03 de Novembro 2014 - HORÁRIO: 09hs00min - Maiores informações, sede da Prefeitura 

com a comissão de licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 729, centro Barreiras/BA ou (0**77) 3613-8337 – Jean Carlos Alves Luíz – Pregoeiro, 

Decreto nº 525/2014. Barreiras (BA), 15 de Outubro 2014. 

 

 

 

 


