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DECRETO Nº 659/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 13 da Quadra 04, do Loteamento 

Divisa III. 

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 

0021111301 o desdobramento do Lote 13 da Quadra 04 com área total 

de 360,60 m² (trezentos e sessenta metros quadrados e sessenta 

centímetros) do Loteamento Divisa III, 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-1-27.143 em 27 de novembro de 

2012, de propriedade de GEOVANI JUNG ZORZO inscrito no CPF sob o 

n° 960.647.575-15. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/13-A – 7,05 metros de frente para a Rua Virtuosa de Brito; 7,05 

metros de fundo com o lote nº 14; 25,62 metros do lado direito com o lote 

nº 15; 25,48 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 13, 

perfazendo uma área total de 180,30 m² (cento e oitenta metros 

quadrados e trinta centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.002.6031.001. 

Lote P/13-B – 7,05 metros de frente para a Rua Virtuosa de Brito; 7,05 

metros de fundo com o lote nº 14; 25,48 metros do lado direito com a 

outra parte do lote nº 13; 25,53 metros do lado esquerdo com o lote nº 

11, perfazendo uma área total de 180,30 m² (cento e oitenta metros 

quadrados e trinta centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.27.600.1018.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 660/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 19 da Quadra 37, 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 

0021021301 o desdobramento do Lote 19 da Quadra 37 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-1-30.306 em 04 de setembro de 2013, de propriedade de 

VALTER ALCÂNTARA DA CÂMARA inscrito no CPF sob o n° 

551.971.325-15. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/19-A – 6,0 metros de frente para a Rua João Baptista Figueiredo; 

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 a outra parte do lote nº 19, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6739.001. 

Lote P/19-B – 6,0 metros de frente para a Rua João Baptista Figueiredo; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 15; 30,0 metros do lado direito com a 

outra parte do 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 02.35.200.1284.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 661/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 21 da Quadra 10, 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 

0013321301 o desdobramento do Lote 21 da Quadra 10 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-1-13.287 em 13 de agosto de 1992, de 

propriedade de LAERTE LUIZ NASCIMENTO inscrito no CPF sob o n° 

424.606.706-72. 
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Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/21-A – 12,0 metros de frente para a Rua Guarujá; 12,0 metros de 

fundo com a outra parte do lote nº 21; 11,0 metros do lado direito com a 

Rua Angelina Pereira de Carvalho; 11,0 metros do lado esquerdo com o 

lote nº 19, perfazendo uma área total de 132,0 m² (cento e trinta e dois 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.10.100.0567.001. 

Lote P/21-B – 19,0 metros de frente para a Rua Angelina Pereira de 

Carvalho; 19,0 metros de fundo com o lote nº 19; 12,0 metros do lado 

direito com o lote nº 22; 12,0 metros do lado esquerdo com a outra parte 

do lote nº 21, perfazendo uma área total de 228,0 m² (duzentos e vinte e 

oito metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.9995.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 662/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra 94, 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 

0019981301 o desdobramento do Lote 04 da Quadra 94 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 MANOEL 

PEREIRA DE CARVALHO inscrito no CPF sob o n° 205.140.425-91. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/04-A – 6,0 metros de frente para a Rua Reinaldo Pimentel; 6,0 

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

nº 03; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 04, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.8863.001. 

Lote P/04-B – 6,0 metros de frente para a Rua Reinaldo Pimentel; 6,0 

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

do mesmo lote nº 04; 30,0 metros do lado esquerdo com os lotes nº 05, 

06 e 07, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.08.500.0290.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 663/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra 10, do Loteamento 

Sombra da Tarde. 

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 

0019911301 o desdobramento do Lote 04 da Quadra 10 com área total 

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

Sombra da Tarde, 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-2-30.013 em 18 de junho de 2013, de 

propriedade de DANIEL BARROS VASCONCELLOS inscrito no CPF 

sob o n° 018.356.394-88. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/04-A – 5,0 metros de frente para a Rua Vasconcelos; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 03; 25,0 metros do lado direito com o lote nº 06; 

25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 04, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.28.100.1437.001. 

Lote P/04-B – 5,0 metros de frente para a Rua Vasconcelos; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 03; 25,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 04; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 02, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.2533.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 664/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 17 da Quadra 21, 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 

0020151301 o desdobramento do Lote 17 da Quadra 21 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 passarão a ser a seguinte: 

Lote P/17-A – 6,0 metros de frente para a Rua João Pereira de Souza; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 16; 30,0 metros do lado direito com o 

lote nº 19; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 17, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4185.001. 

Lote P/17-B – 6,0 metros de frente para a Rua João Pereira de Souza; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 16; 30,0 metros do lado direito com 

parte do mesmo lote nº 17; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.40.500.0262.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 665/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 10 da Quadra 19, do Loteamento 

Sombra da Tarde. 

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 

0022551301 o desdobramento do Lote 10 da Quadra 19 com área total 

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

Sombra da Tarde, 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-1-21.139 em 11 de dezembro de 2009, de 

propriedade de IMOBILIÁRIA SANTA RITA LTDA inscrito no CNPJ sob 

o n° 04.967.839/0001-54. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/10-A – 5,0 metros de frente para a Rua Bartolomeu de Souza 

Oliveira; 5,0 metros de fundo com o lote nº 11; 25,0 metros do lado direito 

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

nº 10, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.1526.001. 

Lote P/10-B – 5,0 metros de frente para a Rua Bartolomeu de Souza 

Oliveira; 5,0 metros de fundo com o lote nº 11; 25,0 metros do lado direito 

com parte do mesmo lote nº 10; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote 

nº 12, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.25.600.0186.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 666/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 03 da Quadra S, 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 

0021061301 o desdobramento do Lote 03 da Quadra S 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-2-22.050 em 18 de outubro de 2012, de 

propriedade de KENEDY GUIMARÃES AGUIAR inscrito no CPF sob o 

n° 595.459.765-00. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/03-A – 6,0 metros de frente para a Rua Agrolândia; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 02; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 03, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.14.100.0037.001. 

Lote P/03-B – 6,0 metros de frente para a Rua Agrolândia; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 
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lote nº 03; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 04, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.005.6203.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 667/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 05 da Quadra 21, 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 

0021651301 o desdobramento do Lote 05 da Quadra 21 com área total 

de 327,12 m² (trezentos e vinte e sete metros quadrados e doze 

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-1-30.361 em 23 de setembro 

de 2013, de propriedade de KESSIA DALILA LIMA DA SILVA inscrito no 

CPF sob o n° 070.108.965-26. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/05-A – 6,0 metros de frente para a Rua da Libertação; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 12; 27,26 metros do lado direito com o lote nº 06; 

27,26 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 05, 

perfazendo uma área total de 163,56 m² (cento e sessenta e três metros 

quadrados e cinquenta e seis centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.006.6774.001. 

Lote P/05-B – 6,0 metros de frente para a Rua Libertação; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 12; 27,26 metros do lado direito com a outra parte do 

lote nº 05; 25,26 metros do lado esquerdo com o lote nº 04, perfazendo 

uma área total de 163,56 m² (cento e sessenta e três metros quadrados e 

cinquenta e seis centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.16.200.0846.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 668/2013 

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

Jardim Pamplona. 

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 

0020191301 o desdobramento do Lote 11 da Quadra E com área total de 

425,0 m² (quatrocentos e vinte e cinco metros quadrados) do Loteamento 

Jardim Pamplona, 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-6-15.060 em 19 de agosto de 2013, de 

propriedade de ANDERSON CARVALHO SILVA inscrito no CPF sob o 

n° 434.851.115-20. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/11-A – 10,0 metros de frente para a Av. Antônio Carlos 

Magalhães; 10,0 metros de fundo com parte do mesmo lote nº 11; 20,0 

metros do lado direito com o lote nº 12; 25,0 metros do lado esquerdo 

com os lotes nº 06 e 10, perfazendo uma área total de 225,0 m² 

(duzentos e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

01.00.002.0824.001. 

Lote P/11-B – 10,0 metros de frente para a Rua Ernesto Geisel; 10,0 

metros de fundo com parte do mesmo lote nº 11; 20,0 metros do lado 

direito com o lote nº 10; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 12, 

perfazendo uma área total de 200,0 m² (duzentos metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.00.006.3727.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2013. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 669/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 12 da Quadra 29, 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 

0021211301 o desdobramento do Lote 12 da Quadra 29 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-1-17.858 em 07 de novembro de 2002, de 

propriedade de OSWALDO VERIANO GUEDES ALCOFORADO NETO 

inscrito no CPF sob o n° 368.998.014-34. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/12-A – 6,0 metros de frente para a Rua Jerusalém; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 03; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 11; 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 01.00.006.5346.001. 

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

fundo com o lote nº 03; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 12; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 13, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.005.6190.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

DECRETO Nº 670/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 17 da Quadra E, do Loteamento 

Recanto dos Pássaros. 

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 

0020791301 o desdobramento do Lote 17 da Quadra E com área total de 

300,0 m² (trezentos metros quadrados) do Loteamento Recanto dos 

Pássaros, 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-1-29.956 em 20 de maio de 2013 e AV-2-29.956 em 22 de agosto de 

2013, de propriedade de DAVID RIBEIRO DE SOUZA inscrito no CPF 

sob o n° 157.254.725-15. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/17-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Canário; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 04; 25,0 metros do lado direito com o lote nº 18; 25,0 

metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 17, perfazendo 

uma área total de 150,0 m² (cento e cinquenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.00.002.7437.001. 

Lote P/17-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Canário; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 04; 25,0 metros do lado direito com a outra parte do 

lote nº 17; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 16, perfazendo 

uma área total de 150,0 m² (cento e cinquenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 02.36.000.0154.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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ATO - AVISO DE ADJUDICAÇÃO – P. PRESENCIAL Nº. 048/2013 – 

PROC. ADM. nº. 240/2013 - OBJETO: Contratação de empresa 

especializada na confecção de carimbos para atendimento das 

secretarias do Município de Barreiras - Empresa vencedora: THAISE 

FERREIRA DOS SANTOS-ME, CNPJ/MF nº 07.213.694/0001-94 - 

vencedora do Lote Único com o valor global de R$ 33.000,00 (trinta e 

três mil reais). 

09 de outubro de 2013 

Giltamar Pereira Tavares 

Pregoeiro Oficial - Barreiras (BA) 

 

ATO - AVISO DE ADJUDICAÇÃO – P. PRESENCIAL Nº 049/2013 – 

PROC. ADM. Nº 242/2013 - OBJETO: Fornecimento de gêneros 

alimentícios para complementação da merenda escolar dos alunos da 

Rede de Ensino Infantil e Fundamental do município de Barreiras - 

Empresa vencedora: ELIENE SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA-EPP, 

CNPJ/MF nº 05.701.074/0001-79 - vencedora do Lote Único com o valor 

global de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais). 

09 de outubro de 2013 

 

Giltamar Pereira Tavares 

Pregoeiro Oficial - Barreiras (BA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATO - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – P. PRESENCIAL Nº. 048/2013 – 

PROC. ADM. nº. 240/2013 - OBJETO: Contratação de empresa 

especializada na confecção de carimbos para atendimento das 

secretarias do Município de Barreiras - Empresa vencedora: THAISE 

FERREIRA DOS SANTOS-ME, CNPJ/MF nº 07.213.694/0001-94 - 

vencedora do Lote Único com o valor global de R$ 33.000,00 (trinta e 

três mil reais). 

10 de outubro de 2013. 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras (BA) 

 

ATO - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – P. PRESENCIAL Nº 049/2013 – 

PROC. ADM. Nº 242/2013 - OBJETO: Fornecimento de gêneros 

alimentícios para complementação da merenda escolar dos alunos da 

Rede de Ensino Infantil e Fundamental do município de Barreiras - 

Empresa vencedora: ELIENE SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA-EPP, 

CNPJ/MF nº 05.701.074/0001-79 - vencedora do Lote Único com o valor 

global de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais). 

10 de outubro de 2013 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras (BA) 
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