
 

 

 

DECRETO Nº 543/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 15 da Quadra 09, do Loteamento 

Sandra Regina. 

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 

0005621301 o desdobramento do Lote 15 da Quadra 09 com área total 

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

Sandra Regina, 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-5-6028 em 15 de abril de 2010 e R-6-6028 em 15 de abril de 

2010, de propriedade de AUDEMARA RODRIGUES VIEIRA DO 

NASCIMENTO inscrito no CPF sob o n° 551.969.185-51. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/15-A – 8,75 metros de frente para a Rua Dom Pedro I; 8,75 

metros de fundo com o lote nº 16; 25,0 metros do lado direito com o lote 

nº 17; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 15, 

perfazendo uma área total de 218,75 m² (duzentos e dezoito metros 

quadrados e setenta e cinco centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.002.1619.001. 

Lote P/15-B – 5,65 metros de frente para a Rua Dom Pedro I; 5,65 

metros de fundo com o lote nº 16; 25,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 15; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 13, 

perfazendo uma área total de 141,25 m² (cento e quarenta e um metros 

quadrados e vinte e cinco centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.14.400.0450.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 25 de julho de 2013. 

 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013 – PROC. ADM. nº 196/2013 - 

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento ao 

Programa Brasil Alfabetizado que atende os alunos da rede municipal de 

ensino de Barreiras , conforme especificações constantes no Edital de 

convocação e seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 09 agosto 2013 - 

HORÁRIO: 09hs00min - Maiores informações, sede da Prefeitura com a 

comissão de licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 729, centro 

Barreiras/BA ou (0**77) 3614-7130 

Giltamar Pereira Tavares – Pregoeiro Decreto nº 020/2013 

Barreiras (BA), 25 de julho 2013. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2013 – PROC. ADM. nº 197/2013 - 

OBJETO: Aquisição de 04 (quatro) veículos de passeio zero km e 02 

(duas) caminhonete cabine dupla  zero km para atender as necessidades 

da  Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme 

especificações constantes no Edital de convocação e seus Anexos. 

DATA DE ABERTURA: 12 de agosto 2013 - HORÁRIO: 09hs00min - 

Maiores informações, sede da Prefeitura com a comissão de licitação, na 

Av. Cleriston Andrade, nº 729, centro Barreiras/BA ou (0**77) 3614-7130. 

Giltamar Pereira Tavares – Pregoeiro, Decreto nº 020/2013 

Barreiras (BA), 25 de julho 2013. 

 

REEXPEDIÇÃO DE LICITAÇÃO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013 – PROC. ADM. nº 142/2013 - 

OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados para elaboração 

do Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS do Município 

de Barreiras e a capacitação institucional e de segmentos da sociedade 

civil para implementação do Plano, referente ao Contrato de Repasse nº 

0235950-64/2007, celebrado entre o município e o ministério das 

cidades, conforme especificações constantes no Edital de convocação e 

seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 09 de agosto 2013 - HORÁRIO: 

14hs00min. Maiores informações, sede da Prefeitura com a comissão de 

licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 729, centro Barreiras/BA ou 

(0**77) 3614-7130. 

Giltamar Pereira Tavares – Pregoeiro, Decreto nº 020/2013. 

Barreiras (BA), 25 de julho 2013. 


