
 

 

 

AVISO DE REVOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 043/2013 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso de suas atribuições 

legais, em conformidade com o disposto no art. 49 da Lei Federal n
o
 

8.666/93, resolve REVOGAR o Lote 02 do processo licitatório, 

modalidade Pregão Presencial, tombado sob o n.º 043/2013, cujo objeto 

é a aquisição de 04 (quatro) veículos de passeio zero KM e 02 (duas) 

caminhonetes cabine dupla zero KM para atender as necessidades do 

Fundo Municipal de Assistência Social de Barreiras, tornando sem efeito 

todos os atos a ele direta ou indiretamente relacionados, determinando 

ainda a abertura de novo processo licitatório com o mesmo objeto, tão 

logo sejam revistas as especificações dos veículos. 

Barreiras, 19 de agosto de 2013 

 

ANTÔNIO HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA 

Prefeito de Barreiras. 

 

 

DECRETO Nº 614/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 07 da Quadra 04, 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 
0014351301 o desdobramento do Lote 07 da Quadra 04 com área total 
de 483,89 m² (quatrocentos e oitenta e três metros quadrados e oitenta e 
nove centímetros) 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-1-30.072 em 28 de 
julho de 2013, de propriedade de JOACIR BATISTA DE OLIVEIRA 
inscrito no CPF sob o n° 582.264.605-06. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 
do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/07-A – 6,50 metros de frente para a Rua Filadélfia; 6,40 metros de 
fundo com o lote nº 08; 25,0 metros do lado direito com o lote nº 06; 25,0 
metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 07, perfazendo 
uma área total de 161,25 m² (cento e sessenta e um metros quadrados e 
vinte e cinco centímetros) – inscrição imobiliária nº 01.42.600.0047.001. 

Lote P/07-B – 6,50 metros de frente para a Rua Filadélfia; 6,40 metros de 
fundo com o lote nº 08; 25,0 metros do lado direito com parte do mesmo 
lote nº 07; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 07, 
perfazendo uma área total de 161,25 m² (cento e sessenta e um metros 
quadrados e vinte e cinco centímetros) – inscrição imobiliária nº 
01.42.600.0053.001. 

Lote P/07-C – 6,51 metros de frente para a Rua Filadélfia; 6,40 metros de 

fundo com o lote nº 08; 25,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 07; 25,0 metros do lado esquerdo com área remanescente, 

perfazendo uma área total de 161,39 m² (cento e sessenta e um metros 

quadrados e trinta e nove centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.006.1680.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 615/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 13 da Quadra 35, 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 
0019041301 o desdobramento do Lote 13 da Quadra 35 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-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 
do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/13-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Pau-Brasil; 6,0 metros 
de fundo com o lote nº 12; 30,0 metros do lado direito com a outra parte 
do lote nº 13; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 11, perfazendo 
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 02.41.300.0068.001. 

Lote P/13-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Pau-Brasil; 6,0 metros 
de fundo com o lote nº 12; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 15; 
30,0 metros do lado esquerdo com parte do lote nº 13, perfazendo uma 
área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição 
imobiliária nº 01.00.005.4716.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 



 

 

 

DECRETO Nº 616/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 19 da Quadra 02, 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 

0018251301 o desdobramento do Lote 19 da Quadra 02 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-1-27.442 em 01 de março de 2013, de propriedade de TIAGO 

AZEVEDO DE ARÚJO inscrito no CPF sob o n° 017.446.425-83. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/19-B – 6,0 metros de frente para a Rua Jorge Amado; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 15; 30,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 19; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 18, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.35.100.0764.001. 

Lote P/19-A – 6,0 metros de frente para a Rua Jorge Amado; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 15; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 20; 

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 01.00.006.6796.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 617/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 05 da Quadra 37, 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 

0018601301 o desdobramento do Lote 05 da Quadra 37 com área total 

de 251,65 m² (duzentos e cinquenta e um metros quadrados e sessenta 

e cinco 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-1-30.152 em 26 de 

julho de 2013, de propriedade de MARCO ANTONIO OLIVEIRA GOMES 

inscrito no CPF sob o n° 562.735.765-72. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/05-B – 6,0 metros de frente para a Av. Deputado Sebastião 

Ferreira; 6,0 metros de fundo com o lote nº 07; 20,96 metros do lado 

direito com a outra parte do lote nº 05; 20,98 metros do lado esquerdo 

com o lote nº 04, perfazendo uma área total de 125,82 m² (cento e vinte e 

cinco metros quadrados e oitenta e dois centímetros) – inscrição 

imobiliária nº 02.27.500.1310.001. 

Lote P/05-A – 6,0 metros de frente para a Av. Deputado Sebastião 

Ferreira; 6,0 metros de fundo com o lote nº 07; 20,94 metros do lado 

direito com a Rua da Baraúna; 20,96 metros do lado esquerdo com a 

outra parte do lote nº 05, perfazendo uma área total de 125,70 m² (cento 

e vinte e cinco metros quadrados e setenta centímetros) – inscrição 

imobiliária nº 01.00.005.5082.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2013. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 618/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 06 da Quadra 07, 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 

0019271301 o desdobramento do Lote 06 da Quadra 07 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-1-22.544 em 15 de setembro de 2011, de propriedade de 



 

 

 

LUCIENE DOS SANTOS DE JESUS SOUZA inscrito no CPF sob o n° 

006.180.275-13. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

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

fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 06; 30,0 metros do lado esquerdo com os lotes nº 01, 02 e 03, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6498.001. 

Lote P/06-A – 6,0 metros de frente para a Rua da Acerola; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 08; 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 02.40.400.0439.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 619/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 03 da Quadra 09, 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 
0017391301 o desdobramento do Lote 03 da Quadra 09 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-1-30.134 em 23 de julho de 2013, de 
propriedade de MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO OLIVEIRA 
RODRIGUES inscrito no CPF sob o n° 106.932.378-05. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 
do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/03-B – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo Cardoso dos 
Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 06; 25,0 metros do lado direito 
com parte do mesmo lote nº 03; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote 
nº 04, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 
metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.42.300.0418.001. 

Lote P/03-A – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo Cardoso dos 
Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 11; 25,0 metros do lado direito 

com o lote nº 02; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 
nº 03, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 
metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.1881.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 620/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 23 da Quadra R, 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 
0018331301 o desdobramento do Lote 23 da Quadra R 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-1-30.219 em 15 de agosto de 2013, de 
propriedade de HELLIO CASTRO VILAS BOAS inscrito no CPF sob o n° 
812.028.225-68. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 
do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/23-A – 6,0 metros de frente para a Rua Blumenau; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 18; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 24; 30,0 
metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 23, perfazendo 
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 01.00.005.6299.001. 

Lote P/23-B – 6,0 metros de frente para a Rua Blumenau; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 18; 30,0 metros do lado direito com a outra parte do 
lote nº 23; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 22, perfazendo 
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 01.14.100.0062.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 



 

 

 

DECRETO Nº 621/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 08 da Quadra M, 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 

0019001301 o desdobramento do Lote 08 da Quadra M 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-3-30.190 em 23 de agosto de 2013, de 

propriedade de MANOEL SALVADOR DE SOUZA inscrito no CPF sob o 

n° 161.094.906-44. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/08-B – 5,0 metros de frente para a Rua Blumenau; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 07; 36,0 metros do lado direito com a outra parte do 

lote nº 08; 36,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 10, perfazendo 

uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.13.500.0373.001. 

Lote P/08-A – 5,0 metros de frente para a Rua Blumenau; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 07; 36,0 metros do lado direito com os lotes nº 04,05 

e 06; 36,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 08, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.6366.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 622/2013 

Aprova os desdobramentos dos Lotes 11 e 12 da Quadra 23, 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 
0019361301 os desdobramentos dos Lotes 11 e 12 da Quadra23 com 

área total de 720,0 m² (setecentos e vinte 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-1-11.807 em 13 de dezembro de 1989 e AV-2-
11.807 em 19 de agosto de 2013, de propriedade de EURIDES MANOEL 
DE OLIVIERA inscrito no CPF sob o n° 062.304.745-49. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 
do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lotes P/11 E 12-A – 15,0 metros de frente para a Rua Ciro Pedrosa; 15,0 
metros de fundo com o lote nº 10; 24,0 metros do lado direito com a Av. 
Barão de Cotegipe; 24,0 metros do lado esquerdo com parte dos lotes nº 
11 e 12, perfazendo uma área total de 360,0 m² (trezentos e sessenta 
metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6053.001. 

Lotes P/11 e 12-B – 15,0 metros de frente para a Rua Ciro Pedrosa; 15,0 
metros de fundo com o lote nº 10; 24,0 metros do lado direito com parte 
dos lotes nº 11 e 12; 24,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 07, 
perfazendo uma área total de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.8375.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 623/2013 

Exonera “post mortem” o servidor, José Queiroz Barreto Neto, desta 

Prefeitura Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 

Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerado, “post mortem”, o servidor José Queiroz Barreto 
Neto, Assessor Especial, símbolo NH3, lotado no Gabinete. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º - Fica retroagido os efeitos deste decreto ao dia 14 de setembro 
de 2013. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 


