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DECRETO Nº 270/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 08 da Quadra 24, 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 
0013781501 o desdobramento do Lote 08 Quadra 24, com área total de 
261,66 m² (duzentos e sessenta e um metros quadrados e sessenta e 
seis 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-1-16.872 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/08-A – 7,04 metros de frente para a Rua Eurípedes Rodrigues de 
Moraes; 7,0 metros de fundo com os lotes nº 07 e 09; 19,41 metros do 
lado direito com o lote nº 10; 18,69 metros do lado esquerdo com parte 
do mesmo lote nº 08, perfazendo uma área total de 133,35 m² (cento e 
trinta e três metros quadrados e trinta e cinco centímetros) – inscrição 
imobiliária nº 01.00.005.4865.001. 

Lote P/08-B – 7,03 metros de frente para a Rua Eurípedes Rodrigues de 
Moraes; 7,0 metros de fundo com o lote nº 07; 18,69 metros do lado 
direito com parte do mesmo lote nº 08; 17,97 metros do lado esquerdo 
com o lote nº 06, perfazendo uma área total de 128,31 m² (cento e vinte e 
oito metros quadrados e trinta e um centímetros) – inscrição imobiliária nº 
24.40.700.0064.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 06 de maio de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 271/2015 

Aprova o desdobramento do Lote P/01 da Quadra 30, do Loteamento 
Morada Nobre 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 
0013141501 o desdobramento do Lote P/01 Quadra 30, com área total 
de 1.296,0 m² (mil e duzentos e noventa e seis metros quadrados) do 
Loteamento Morada Nobre I, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis 
e Hipotecas do 2º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de 
Registro Geral sob nº R-1-4848 em 16 de março de 1998, de propriedade 
de OSWALDO VERIANO GUEDES ALCOFORADO NETO inscrito no 
CPF sob o n° 368.998.014-34. 

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

 

Lote P/01-A – 7,50 metros de frente para a Rua Jaime Rodrigues; 7,50 
metros de fundo com o lote nº 02; 24,0 metros do lado direito com parte 
do mesmo lote nº 01; 24,0 metros do lado esquerdo com os lotes nº 12 e 
13, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 03.05.500.0124.001. 

Lote P/01-B – 15,0 metros de frente para a Rua Jaime Rodrigues; 15,0 
metros de fundo com o lote nº 02; 24,0 metros do lado direito com parte 
do mesmo lote nº 01; 24,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo 
lote nº 01, perfazendo uma área total de 360,0 m² (trezentos e sessenta 
metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.00.002.7761.001. 

Lote P/01-C – 33,0 metros de frente para a Rua Jaime Rodrigues; 32,80 
metros de fundo com o lote nº 02; 21,50 metros do lado direito com parte 
do mesmo lote nº 01; 24,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo 
lote nº 01, perfazendo uma área total de 756,0 m² (setecentos e 
cinquenta e seis metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 
02.00.006.2694.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 06 de maio de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 272/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 22 da Quadra N, 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 
0012291501 o desdobramento do Lote 22 Quadra N, 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-1-33.465 em 23 de março de 2015, de 
propriedade de EBERT DE OLIVEIRA SILVA inscrito no CPF sob o n° 
113.315.886-26. 

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

Lote P/22-A – 5,0 metros de frente para a Rua Blumenau; 5,0 metros de 
fundo com o lote nº 21; 36,0 metros do lado direito com o lote nº 20; 36,0 
metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 22, perfazendo 
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 01.13.500.0645.001. 

Lote P/22-B – 5,0 metros de frente para a Rua Blumenau; 5,0 metros de 
fundo com o lote nº 21; 36,0 metros do lado direito com parte do mesmo 
lote nº 22; 36,0 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 01.00.005.6356.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 06 de maio de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015 – PROC. ADM. nº 099/2015 - OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços 

de agenciamento tipo: Emissão, marcação, remarcação e fornecimento de bilhetes de passagens intermunicipais, interestaduais e internacionais do 

tipo rodoviárias e aéreas, hospedagem com café da manhã em estabelecimentos hoteleiros nacionais e internacionais de acordo com a demanda de 

traslado  e  locação de veículos em locadoras nacionais e internacionais de acordo demanda para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Saúde, CEREST, CTA/SAE, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Centro de Controle de Zoonoses, Hospital da Mulher, Hospital Municipal 

Eurico Dutra, CAPS, CEPROESTE, TFD(Tratamento Fora do Domicílio), SAMU, Unidades de Saúde da Família e Unidades de Saúde Básica do 

Município de Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de convocação e seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 20 de Maio 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), 06 de Maio 2015. 

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015 – PROC. ADM. nº 101/2015 - OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes 

destinados ao Hospital Municipal Eurico Dutra e Hospital da Mulher no Município de Barreiras conforme especificações constantes no Edital de 

convocação e seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 20 de Maio 2015 - HORÁRIO: 15hs00min - 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 – Presidente da COPSEL, 

Decreto nº 525/2014. Barreiras (BA), 06 de Maio 2015 

 

 

 

 

 

 


