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DECRETO Nº 205/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 16 da Quadra 28, do Loteamento 

Bandeirante I. 

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 

0009081501 o desdobramento do Lote 16 Quadra 28, com área total de 

451,08 m² (quatrocentos e cinquenta e um metros quadrados e oito 

centímetros) do Loteamento Bandeirante I, 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-5-21.793 em 19 de fevereiro 

de 2015, de propriedade de CONSTRUTORA 02 DE JULHO LTDA 

inscrito no CNPJ sob o n° 09.176.414/0001-04. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/16-A – 6,0 metros de frente para a Rua Glauber Rocha; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 17; 38,45 metros do lado direito com o lote 

nº 18; 37,73 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 16, 

perfazendo uma área total de 228,54 m² (duzentos e vinte e oito metros 

quadrados e cinquenta e quatro centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.51.400.0059.001. 

Lote P/16-B – 6,0 metros de frente para a Rua Glauber Rocha; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 17; 37,73 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 16; 37,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 14, 

perfazendo uma área total de 222,54 m² (duzentos e vinte e dois metros 

quadrados e cinquenta e quatro centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.006.7093.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 25 de março de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 206/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 18 da Quadra 42, do Loteamento 

Bandeirante I. 

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 

0008851501 o desdobramento do Lote 18 Quadra 42, com área total de 

373,13 m² (trezentos e setenta e três metros quadrados e treze 

centímetros) do Loteamento Bandeirante I, 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-1-18.242 em 11 de novembro 

de 2003 e R-2-18.242 em 27 de dezembro de 2004, de propriedade de 

IMOBILIÁRIA SANTA RITA LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 

04.967.839/0001-54. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/18-A – 12,0 metros de frente para a Av. JK; 12,0 metros de fundo 

com parte do mesmo lote nº 18; 15,40 metros do lado direito com o lote 

nº 19; 15,40 metros do lado esquerdo com a Rua do Pau-Brasil, 

perfazendo uma área total de 184,80 m² (cento e oitenta e quatro metros 

quadrados e oitenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.006.7598.001. 

Lote P/18-B – 15,90 metros de frente para a Rua do Pau-Brasil; 15,50 

metros de fundo com o lote nº 19; 12,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 18; 12,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 16, 

perfazendo uma área total de 188,33 m² (cento e oitenta e oito metros 

quadrados e trinta e três centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.41.300.0351.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 25 de março de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 207/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 02 da Quadra R, do Loteamento 

Parque Novo Horizonte. 

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 

0009841501 o desdobramento do Lote 02 Quadra R, com área total de 

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

Parque Novo Horizonte, 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-2-33.284 em 03 de março de 2015, de 

propriedade de MANOEL SALVADOR DE SOUZA inscrito no CPF sob o 

n° 161.094.906-44. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/02-A – 6,0 metros de frente para a Rua Atalanta; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 01; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 02, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.14.200.0025.001. 

Lote P/02-B – 6,0 metros de frente para a Rua Atalanta; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 02; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 03, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.005.6246.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 25 de março de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 208/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 60 da Quadra D, do Loteamento 

São Paulo. 

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 

0008351501 o desdobramento do Lote 60 Quadra D, com área total de 

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

Paulo, 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-1-16.284 em 27 de agosto de 1998, de propriedade de CÉLIA 

RODRIGUES NUNES inscrito no CPF sob o n° 328.492.495-72. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/60-A – 12,0 metros de frente para a Rua Roberto Marinho; 12,0 

metros de fundo com parte do mesmo lote nº 60; 17,55 metros do lado 

direito com o lote nº 59; 17,55 metros do lado esquerdo com a Rua 

Antônio Rego, perfazendo uma área total de 210,60 m² (duzentos e dez 

metros quadrados e sessenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.005.3645.001. 

Lote P/60-B – 12,45 metros de frente para a Rua Antônio Rego; 12,45 

metros de fundo com o lote nº 59; 12,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 60; 12,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 49, 

perfazendo uma área total de 149,40 m² (cento e quarenta e nove metros 

quadrados e quarenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.001.6357.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 25 de março de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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AVISO DE REEDIÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 – PROC. ADM. Nº 024/2015 - OBJETO: Confecção de coletes 

termoldados de MOTO-TÁXI para atender a demanda do Município de Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de convocação e seus 

Anexos. DATA DE ABERTURA: 09 de abril de 2015 - HORÁRIO: 09hs00min - Maiores informações, sede da Prefeitura com a Comissão Permanente 

de Licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 729, centro Barreiras/BA ou (77) 3614-7114 - Giltamar Pereira Tavares – Pregoeiro, Decreto nº 406/2014 - 

Barreiras (BA), 25 de março de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


