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DECRETO Nº 537/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 10 da Quadra 40, 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 

0037631501 o desdobramento do Lote 10, Quadra 40, com área 

total de 650,37 m² (seiscentos e cinquenta metros quadrados e 

trinta e sete centímetros) 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-2-99222 em 12 de dezembro de 2011, de 

propriedade de CINTHYA MOURA DA COSTA inscrito no CPF 

sob o n° 005.171.975-45. 

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

aprovação dos desdobramentos acima passarão a ser a 

seguinte: 

Lote P10-A – 9,0 metros de frente para a Rua Cotraba; 9,0 

metros de fundo com parte o lote nº 09; 20,0 metros do lado 

direito com o lote nº 20; 20,90 metros do lado esquerdo com 

parte do mesmo lote nº 10, perfazendo uma área total de 180,0 

m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

02.00.002.8626.001. 

Lote P/10-B – 21,50 metros de frente para a Rua Cotraba; 21,0 

metros de fundo com o lote nº 09; 20,90 metros do lado direito 

com parte do mesmo lote nº 10; 23,0 metros do lado esquerdo 

com a Rua Mirandolina Macedo, perfazendo uma área total de 

470,37 m² (quatrocentos e setenta metros quadrados e trinta e 

sete centímetros) – inscrição imobiliária nº 03.06.900.0188.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 11 de dezembro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 538/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 06 da Quadra 11, do 

Loteamento Renato Gonçalves. 

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 

0037551501 o desdobramento do Lote 06, Quadra 11, com área 

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

Loteamento Renato Gonçalves, 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-2-15.635 em 23 de 

março de 2005, de propriedade de CARLOS ALBERTO 

GORGEM inscrito no CPF sob o n° 765.602.529-49. 

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

aprovação dos desdobramentos acima passarão a ser a 

seguinte: 

Lote P06-A – 6,0 metros de frente para a Rua Campos Sales; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 05; 30,0 metros do lado direito 

com o lote nº 04; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do 

mesmo lote nº 06, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento 

e oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

01.00.001.9869.001. 

Lote P/06-B – 6,0 metros de frente para a Rua Campos Sales; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 05; 30,0 metros do lado direito 

com parte do mesmo lote nº 06; 30,0 metros do lado esquerdo 

com o lote nº 08, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e 

oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

02.09.800.0504.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 11 de dezembro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 539/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 36 da Quadra 19, do 

Loteamento Residencial Alphaville. 

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 

0037571501 o desdobramento do Lote 36, Quadra 19, com área 

total de 250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do 

Loteamento Residencial Alphaville, 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-1-34.356 

em 03 de setembro de 2015, de propriedade de ZENAIDE 

MARTINS MELO inscrito no CPF sob o n° 182.620.401-63. 

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

aprovação dos desdobramentos acima passarão a ser a 

seguinte: 

Lote P/36-A – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo 

Cardoso dos Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 09; 25,0 

metros do lado direito com o lote nº 35; 25,0 metros do lado 

esquerdo com parte do mesmo lote nº 36, perfazendo uma área 

total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.42.300.0709.001. 

Lote P/36-B – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo 

Cardoso dos Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 09; 25,0 

metros do lado direito com parte do mesmo lote nº 36; 25,0 

metros do lado esquerdo com o lote nº 37, perfazendo uma área 

total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.00.006.2043.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 11 de dezembro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 540/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 35 da Quadra 19, do 

Loteamento Residencial Alphaville. 

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 

0037561501 o desdobramento do Lote 35, Quadra 19, com área 

total de 250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do 

Loteamento Residencial Alphaville, 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-1-34.357 

em 03 de setembro de 2015, de propriedade de CELSO MELO 

OLIVEIRA inscrito no CPF sob o n° 039.449.875-51. 

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

aprovação dos desdobramentos acima passarão a ser a 

seguinte: 

Lote P/35-A – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo 

Cardoso dos Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 10; 25,0 

metros do lado direito com o lote nº 34; 25,0 metros do lado 

esquerdo com parte do mesmo lote nº 35, perfazendo uma área 

total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.42.300.0699.001. 

Lote P/35-B – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo 

Cardoso dos Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 10; 25,0 

metros do lado direito com parte do mesmo lote nº 35; 25,0 

metros do lado esquerdo com o lote nº 36, perfazendo uma área 

total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.00.006.2042.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 11 de dezembro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 541/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 18 da Quadra 10, do 

Loteamento Jardim Vitória. 

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 

0038061501 o desdobramento do Lote 18, Quadra 10, com área 

total de 250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do 

Loteamento Jardim Vitória, 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-1-34.416 em 29 de 

setembro de 2015, de propriedade de CELSO MELO OLIVEIRA 

inscrito no CPF sob o n° 039.449.875-51. 

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

aprovação dos desdobramentos acima passarão a ser a 

seguinte: 

Lote P/18-A – 5,0 metros de frente para a Rua das Acácias; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 17; 25,0 metros do lado direito 

com o lote nº 20; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do 

mesmo lote nº 18, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento 

e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

01.49.400.0322.001. 

Lote P/18-B – 5,0 metros de frente para a Rua das Acácias; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 17; 25,0 metros do lado direito 

com parte do mesmo lote nº 18; 25,0 metros do lado esquerdo 

com o lote nº 16, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e 

vinte e cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

01.49.400.0316.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 11 de dezembro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

DECRETO Nº 542/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 24 da Quadra 31, 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 

0036991501 o desdobramento do Lote 43, Quadra 29, 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-2-24.002 em 26 de julho 

de 2013, de propriedade de NEURACIR SANTOS DE SOUZA 

inscrito no CPF sob o n° 794.311.191-53. 

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

aprovação dos desdobramentos acima passarão a ser a 

seguinte: 

Lote P/24-A – 6,0 metros de frente para a Av. Luis Eduardo 

Magalhães; 6,0 metros de fundo com o lote nº 20; 30,0 metros do 

lado direito com o lote nº 23; 30,0 metros do lado esquerdo com 

parte do mesmo lote nº 24, perfazendo uma área total de 180,0 

m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

02.39.500.1220.001. 

Lote P/24-B – 6,0 metros de frente para a Av. Luis Eduardo 

Magalhães; 6,0 metros de fundo com o lote nº 21; 30,0 metros do 

lado direito com parte do mesmo lote nº 24; 30,0 metros do lado 

esquerdo com o lote nº 25, perfazendo uma área total de 180,0 

m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

01.00.005.4381.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 11 de dezembro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 543/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 43 da Quadra 29, 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 

0039101501 o desdobramento do Lote 43, Quadra 29, com área 

total de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) 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-1-34.461 em 16 de 

outubro de 2015, de propriedade de RIUSTON ROCHA 

WANDERLEY inscrito no CPF sob o n° 923.561.505-44. 

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

aprovação dos desdobramentos acima passarão a ser a 

seguinte: 

Lote P/43-A – 6,0 metros de frente para a Rua João Baptista 

Figueiredo; 6,0 metros de fundo com o lote nº 39; 30,0 metros do 

lado direito com o lote nº 44; 30,0 metros do lado esquerdo com 

parte do mesmo lote nº 43, perfazendo uma área total de 180,0 

m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

01.00.006.6927.001. 

Lote P/43-B – 6,0 metros de frente para a Rua João Baptista 

Figueiredo; 6,0 metros de fundo com o lote nº 39; 30,0 metros do 

lado direito com parte do mesmo lote nº 43; 30,0 metros do lado 

esquerdo com o lote nº 42, perfazendo uma área total de 180,0 

m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

02.32.700.1220.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 11 de dezembro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 544/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 12 da Quadra 110, 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 

0037371501 o desdobramento do Lote 12, Quadra 110, 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 A FIRMA 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 P12-A – 6,0 metros de frente para a Rua Almira Alencar 

Wanderely; 6,0 metros de fundo com o lote nº 13; 30,0 metros do 

lado direito com o lote nº 10; 30,0 metros do lado esquerdo com 

parte do mesmo lote nº 12, perfazendo uma área total de 180,0 

m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

01.00.006.7433.001. 

Lote P/12-B – 6,0 metros de frente para a Rua Almira Alencar 

Wanderley; 6,0 metros de fundo com o lote nº 13; 30,0 metros do 

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

esquerdo com o lote nº 14, perfazendo uma área total de 180,0 

m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

02.34.700.0854.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 11 de dezembro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2015 – PROC. ADM. Nº 220/2015 - OBJETO: 

Fornecimento de gás GLP para abastecer vasilhames de 13 KG, para atender as necessidades das diversas 

Secretarias do Município de Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de convocação e seus 

Anexos - DATA DE ABERTURA: 30 de dezembro de 2015 - HORÁRIO: 09hs00min. 

 

AVISO DE REEDIÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2015 – PROC. ADM. Nº 214/2015 - 

OBJETO: Prestação de serviços de 1.000 horas/maquinas, por meio de locação de tratores de pneu com 

grade para atender a demanda dos pequenos produtores rurais deste Município de Barreiras, conforme 

especificações constantes no Edital de convocação e seus Anexos - DATA DE ABERTURA: 30 de dezembro 

de 2015 - HORÁRIO: 14hs00min - Maiores informações, sede da Prefeitura com a Comissão Permanente de 

Licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 229, centro Barreiras/BA ou (77) 3614-7114 - Giltamar Pereira Tavares 

- Pregoeiro, Decreto nº 406/2014 - Barreiras (BA), 11 de dezembro de 2015. 

 

 


