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DECRETO N° 48, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018
Aprova o desdobramento do Lote 01 da Quadra 20, do Loteamento Bela Vista.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Barreiras - BA,
CONSIDERANDO o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no Processo Administrativo nº 000090.18.01,
D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 000090.18.01 o desdobramento do Lote 01, Quadra 20, com área total de 300,00 m²
(trezentos metros quadrados) do Loteamento Bela Vista, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 2° Ofício da Comarca de BarreirasBA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-1-47.552 em 25 de fevereiro de 2015, e R-2-47.552 de 29 de setembro de 2015, de propriedade de
BARREIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.502.461/0001-13.

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

Lote P/01-A – 10,00 metros de frente com a Rua Joaquim Antunes; 10,00 metros fundo com parte do mesmo lote 01; 15,00 metros do lado direito com
o lote 02; 15,00 metros do lado esquerdo com a Rua Senhor do Bonfim, perfazendo uma área total de 150,00 m² (cento e cinquenta metros quadrados)
- inscrição imobiliária n° 04.14.900.0260.001.

Lote P/01-B – 15,00 metros de frente com a Rua Senhor do Bonfim; 15,00 metros fundo com o lote 02; 10,00 metros do lado direito com parte do
mesmo lote 01; 10,00 metros do lado esquerdo com o lote 15, perfazendo uma área total de 150,00 m² (cento e cinquenta metros quadrados) inscrição imobiliária n° 04.07.900.1135.001.

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

Gabinete do Prefeito em 28 de fevereiro de 2018.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 49, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018
Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra B, do Loteamento Parque Novo Horizonte.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Barreiras - BA,
CONSIDERANDO o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no Processo Administrativo nº 000782.18.01,
D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 000782.18.01 o desdobramento do Lote 04, Quadra B, com área total de 250,00 m²
(duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento Parque Novo Horizonte, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1° Ofício
da Comarca de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-1-34.678 de 16 de dezembro de 2015, de propriedade de ANDRE DOS SANTOS
DE ALMEIDA, inscrito no CPF sob o n° 003.903.425-99.

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

Lote P/04-A – 05,00 metros de frente com a Rua Claudomiro Francisco; 05,00 metros fundo com o lote 11; 25,00 metros do lado direito com o lote 05;
25,00 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 04, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) inscrição imobiliária n° 01.00.002.5780.001.

Lote P/04-B – 05,00 metros de frente com a Rua Claudomiro Francisco; 05,00 metros fundo com o lote 11; 25,00 metros do lado direito com parte do
lote 04; 25,00 metros do lado esquerdo com o lote 03, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 02.26.900.0040.001.

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

Gabinete do Prefeito em 28 de fevereiro de 2018.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 56, DE 06 DE MARÇO DE 2018
Aprova o desdobramento do Lote 10 da Quadra 10, do Loteamento Bandeirante I.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Barreiras - BA,
CONSIDERANDO o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no Processo Administrativo nº 003429.18.01,
D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 003429.18.01 o desdobramento do Lote 10, Quadra 10, com área total de 360,00 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Bandeirante I, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1° Ofício da
Comarca de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-1-37.304 em 08 de fevereiro de 2018, de propriedade de JOSÉ LOPES DA SILVA,
inscrito no CPF sob o nº 696.342.381-49.

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

Lote P/10-A – 06,00 metros de frente com a Rua da Acerola; 06,00 metros fundo com o lote 11; 30,00 metros do lado direito com o lote 12; 30,00
metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 10, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 02.40.400.0813.001.

Lote P/10-B – 06,00 metros de frente com a Rua da Acerola; 06,00 metros fundo com o lote 11; 30,00 metros do lado direito com parte do mesmo lote
10; 30,00 metros do lado esquerdo com o lote 08, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição imobiliária n°
01.00.006.6526.001.

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

Gabinete do Prefeito em 06 de março de 2018.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 59, DE 12 DE MARÇO DE 2018
Aprova o desdobramento do Lote 08 da Quadra 26, do Loteamento Sombra da Tarde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Barreiras - BA,
CONSIDERANDO o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no Processo Administrativo nº 000057.18.01,
D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 000057.18.01 o desdobramento do Lote 08, Quadra 26, com área total de 250,00 m²
(duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento Sombra da Tarde, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1° Ofício da
Comarca de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-1-37.199 de 27 de dezembro de 2017, de propriedade de MARIA DE LURDES
PEREIRA DE JESUS, inscrita no CPF sob o n° 359.746.305-30.

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

Lote P/08-A – 05,00 metros de frente com a Rua Cruzeiro do Sul; 05,00 metros fundo com o lote 09; 25,00 metros do lado direito com o lote 06; 25,00
metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 08, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 01.00.001.1409.001.

Lote P/08-B – 05,00 metros de frente com a Rua Cruzeiro do Sul; 05,00 metros fundo com o lote 09; 25,00 metros do lado direito com parte do lote 08;
25,00 metros do lado esquerdo com o lote 10, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) - inscrição imobiliária
n° 01.25.000.0074.001.

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

Gabinete do Prefeito em 12 de março de 2018.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

11

EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2015

Proc. Adm. nº 138A/2018- PREGÃO PRESENCIAL nº 051/2014- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Contratada: PETROBAHIA S/A,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.125.282/0006-20. OBJETO DO CONTRATO: contratação de empresa para fornecimento de
combustível derivados de petróleo, para atender às diversas secretarias deste Município de Barreiras, OBJETO DO TERMO ADITIVO: Reequilíbrio
Econômico Financeiro ao contrato nº 013/2015, devido ao objeto deste contrato ter sofrido reajuste na Refinaria, tendo o seu preço alterado a partir do
dia 16/02/2018, passando o mesmo a possuir um saldo contratual no valor de R$ 3.228.620,00 (três milhões duzentos e vinte e oito mil seiscentos e
vinte reais). João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 100/2017

Proc. Adm. Nº 24A/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017 – Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Contratada: JOSIMAR PEREIRA DA
SILVA - ME., inscrita no CNPJ nº 11.416.730/0001-94. Objeto: Contratação de Empresa para a aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo Split
inveter com etiqueta de eficiência energética devidamente instalados visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Barreiras.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Acréscimo de valor em um percentual de 24,93% o que equivale a R$ 129.640,00 ( cento e vinte e nove mil,
seiscentos e quarenta reais). Portanto, o valor global do mesmo, com o acréscimo, passa a ser de R$ 649.640,00( seiscentos e quarenta e nove mil
seiscentos e quarenta reais). Ass.: 08/01/2018. João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.
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