
 

 

 

 

DECRETO Nº 630/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 03 da Quadra 26, do Loteamento 

Bandeirante I. 

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 

Carlos Augusto Barbosa Nogueira, 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 

0020321301 o desdobramento do Lote 03 da Quadra 26 com área total 

de 311,19 m² (trezentos e onze metros quadrados e dezenove 

centímetros) 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-1-30.261 em 22 de agosto de 

2013, de propriedade de JOSÉ CLEGIO VIEIRA SANTANA inscrito no 

CPF sob o n° 408.464.155-34. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/03-A – 7,50 metros de frente para a Rua do Ipê; 7,50 metros de 

fundo com a Rua Glauber Rocha; 19,90 metros do lado direito com o lote 

nº 02; 20,77 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 03, 

perfazendo uma área total de 152,10 m² (cento e cinquenta e dois metros 

quadrados e dez centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.006.6394.001. 

Lote P/03-B – 7,50 metros de frente para a Rua do Ipê; 7,50 metros de 

fundo com a Rua Glauber Rocha; 20,77 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 03; 21,65 metros do lado esquerdo com o lote nº 04, 

perfazendo uma área total de 159,09 m² (cento e cinquenta e nove 

metros quadrados e nove centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.40.900.0768.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 23 de setembro de 2013. 

 

Carlos Augusto Barbosa Nogueira 

Prefeito em Exercício de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 631/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 11 da Quadra 114, do Loteamento 

Morada da Lua. 

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 

Carlos Augusto Barbosa Nogueira, 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 

0019741301 o desdobramento do Lote 11 da Quadra 114 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 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 

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/11-A – 6,0 metros de frente para a Rua José Antônio do Carmo; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 10; 30,0 metros do lado direito com o 

lote nº 13; 30,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 11, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.08.000.1543.001. 

Lote P/11-B – 6,0 metros de frente para a Rua José Antônio do Carmo; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 10; 30,0 metros do lado direito com a 

outra parte do lote nº 11; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 09, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.8326.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 23 de setembro de 2013. 

 

Carlos Augusto Barbosa Nogueira 

Prefeito em Exercício de Barreiras 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ATO - AVISO DE ADJUDICAÇÃO – CARTA CONVITE Nº. 021/2013 – 

PROC. ADM. nº. 188/2013 - OBJETO: aquisição de pré-moldados de 

concreto diversos destinados a manutenção dos trabalhos da Secretaria 

de Infra-Estrutura e Serviços Públicos deste Município. Empresa 

vencedora: ASPRESLL PRE-MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA-ME , CNPJ/MF, sob o nº. 05.287.635/0001-35, vencedora com o 

valor global de R$ 77.808,00 (setenta e sete mil e oitocentos e oito reais). 

Barreiras (BA), 29 de julho de 2013 

Giltamar Pereira Tavares 

Presidente da COPEL 

 

ATO - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – CARTA CONVITE Nº. 021/2013 – 

PROC. ADM. nº. 188/2013 - OBJETO: aquisição de pré-moldados de 

concreto diversos destinados a manutenção dos trabalhos da Secretaria 

de Infra-Estrutura e Serviços Públicos deste Município. Empresa 

vencedora: ASPRESLL PRE-MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA-ME , CNPJ/MF, sob o nº. 05.287.635/0001-35, vencedora com o 

valor global de R$ 77.808,00 (setenta e sete mil  e oitocentos e oito 

reais). 

30 de julho de 2013 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras (BA) 

 

RESUMO DE EXTRATO DE CONTRATO 

Processo Administrativo Nº 188/2013 – Carta Convite Nº 021/2013 

Órgão: Prefeitura Municipal de Barreiras/Bahia – Objeto: aquisição de 

pré-moldados de concreto diversos destinados a manutenção dos 

trabalhos da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos deste 

Município. Contratada ASPRESLL PRE-MOLDADOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA-ME , CNPJ/MF, sob o nº. 05.287.635/0001-35- 

Contrato Nº 191/2013 - Data Assinatura: 01/08/2013 - Vigência: 

31/12/2013 – Valor Global: R$ 78.808,00 (setenta e oito mil, oitocentos e 

oito reais) – Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações . 

Barreiras 01 de agosto de 2013 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

Extrato do primeiro Termo Aditivo aos Contratos nº. 064 e 066/2013 

Processo Administrativo Nº 047/2013 – Pregão Presencial nº 

002/2013 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BARREIRAS/BAHIA – OBJETO; Fornecimento de gêneros alimentícios 

para a confecção de merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino 

Infantil e Fundamental - Empresas Contratadas: COMERCIAL DE 

FRUTAS E VERDURAS JOÃO E MARIA LTDA ME, CNPJ/MF sob o n°. 

03.492.677/0001-82 e COMÉRCIO E BENEFICIADORA DE ARROZ TIO 

MÁRIO LTDA, CNPJ/MF sob o n°. 42.021.220/0001-41 - Objetivo do 

primeiro Termo Aditivo: acréscimo de 25 %, correspondendo a R$ 

102.549,25 (cento e dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e 

cinco centavos) para o contrato n°064/2013 e acréscimo de 25 %, 

correspondendo a R$ 20.580,00 (vinte mil quinhentos e oitenta reais), 

para o contrato n°066/2013 - com base no art. 65, § 1º, da Lei no 

8.666/93. 

Barreiras, 15/08/2013. 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

RESUMO DE EXTRATO DE CONTRATO 

Processo Administrativo Nº 197/2013 – Pregão Presencial Nº 

043/2013 - Órgão: Prefeitura Municipal de Barreiras/Bahia - Objeto: 

Aquisição de 04 (quatro) veículos de passeio zero KM para atender as 

necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Barreiras - 

Empresa Contratada: PRIMAVIA VEICULOS LTDA, CNPJ/MF 

71.145.668/0003-37, Contrato nº 211/2013 - Data Assinatura: 02/09/2013 

- Vigência: 31/12/2013 – Valor Global: R$ 109.600,00 (cento e nove mil e 

seiscentos reais) – Fundamento Legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, e por este edital, seus anexos e, subsidiariamente, pela 

Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores . 

Barreiras 02 de setembro de 2013 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 



 

 

 

 

 

EXTRATO DE CONVÊNIOS 2013 

CONVÊNIO FMAS Nº 005/2013 

 

PRIMEIRO CONVENENTE – Município de Barreiras, representado pelo 

Fundo Municipal de Assistência Social;  

 

SEGUNDO CONVENENTE –  APAE - Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Barreiras, sociedade civil de direito privado, de fins não 

lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 13.348.347/0001-71; 

 

OBJETO – Desenvolvimento e suporte de ações que promovem o 

atendimento socioassistencial de 99 (noventa e nove) portadores de 

deficiência, pessoas estas, que receberão do segundo convenente 

atendimento adequado as suas necessidades especiais, em 

conformidade com o Plano de Trabalho, que é parte integrante deste 

instrumento; 

 

VALOR TOTAL – O primeiro convenente transferirá ao segundo 

convenente, o valor de R$ 2.250,76 (dois mil duzentos e cinqüenta reais 

e setenta e seis centavos) em parcela única; 

 

DADOS ORÇAMENTÁRIOS – As despesas decorrentes deste Convênio 

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Unidade: 18.01 – Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS 

Atividade: 08.244.021.2.054 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de 

Assistência Social – FMAS 

Elemento: 3.3.90.43.00 – Subvenções Sociais; 

 

ASSINATURA – 17/07/2013 

 

VIGÊNCIA – A vigência deste Convênio é a partir da data de sua 

assinatura até o dia 30 de Setembro de 2013, podendo ser alterado e/ou 

prorrogado mediante Termo Aditivo, desde que solicitado ou por fato 

perfeitamente justificado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRATO DE CONVÊNIOS 2013 

CONVÊNIO FMAS Nº 006/2013 

 

 

PRIMEIRO CONVENENTE – Município de Barreiras, representado pelo 

Fundo Municipal de Assistência Social;  

 

SEGUNDO CONVENENTE – Sociedade de Instrução e Assistência 

Social – Casa dos Sagrados Corações, pessoa jurídica de direito privado, 

de fins não lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 33.812.074/0008-58; 

 

 

 

OBJETO – Desenvolvimento e suporte de ações que promovem o 

atendimento das atividades necessárias à manutenção do Projeto Centro 

de Promoção Humana Eugênia Ravasco, no qual são atendidas 175 

(cento e setenta e cinco) meninas, compreendidas entre a faixa etária 

dos 6 (seis) aos 17 (dezessete) anos de idade, mediante a orientação e 

acompanhamento do primeiro convenente; 

 

VALOR TOTAL – O primeiro convenente transferirá ao segundo 

convenente, o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) em 12 (doze) 

parcelas iguais e sucessivas de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, a 

contar do mês de Agosto de 2013 até a data estabelecida como final do 

presente Convênio; 

 

DADOS ORÇAMENTÁRIOS – As despesas decorrentes deste Convênio 

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Unidade: 18.01 – Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS 

Atividade: 08.244.021.2.055 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de 

Assistência Social – Recursos Próprios 

Elemento: 3.3.90.43.00 – Subvenções Sociais; 

 

ASSINATURA – 01/08/2013 

 

VIGÊNCIA – A vigência deste Convênio é a partir da data de sua 

assinatura até o dia 31 de Dezembro de 2013, podendo ser alterado e/ou 

prorrogado mediante Termo Aditivo, desde que solicitado ou por fato 

perfeitamente justificado.  

  

 

 

 


