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DECRETO Nº 209/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 03 da Quadra 12, do Loteamento 

Morada da Lua. 

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 

0009001501 o desdobramento do Lote 03 Quadra 12, com área total de 

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

Morada da Lua, 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-2-5550 em 26 de janeiro de 1983, de propriedade de JOÃO 

MARQUES DA SILVA & CIA LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 

13.209.176/0001-08. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/03-A – 6,0 metros de frente para a Rua Dom João VI; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 04; 

30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 03, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.2517.001. 

Lote P/03-B – 6,0 metros de frente para a Rua Dom João VI; 6,0 metros 

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

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

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.7047.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de março de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 210/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 19 da Quadra 132, do Loteamento 

Morada da Lua. 

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 

0010011501 o desdobramento do Lote 19 Quadra 132, com área total de 

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

Morada da Lua, 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-1-33.300 em 25 de fevereiro de 2015, de propriedade de 

RONILSON PEREIRA DE OLIVEIRA inscrito no CPF sob o n° 

821.606.865-49. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/19-A – 6,0 metros de frente para a Rua Almira Alencar Wanderley; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 18; 30,0 metros do lado direito com o 

lote nº 21; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 19, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.34.700.0965.001. 

Lote P/19-B – 6,0 metros de frente para a Rua Almira Alencar Wanderley; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 18; 30,0 metros do lado direito com 

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

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.34.700.0971.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de março de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015 – PROC. ADM. nº 043/2015 - OBJETO: Contratação de empresa especializada em 

serviços de dedetização de áreas e ambientes internos e externos da Secretaria Municipal de Saúde, Unidades de Saúde, Postos de Saúde da 

Família, CEPROESTE, CEREST, Posto 24 Horas, Hospital da Mulher, Hospital Municipal Eurico Dutra, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, 

CAF, CAM, CAPS, Centro de Controle de Zoonoses, CTA/SAE e SAMU no Município de Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de 

convocação e seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 10 de Abril 2015 - 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), 26 de Março 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


