DECRETO N°102, DE 29 DE MAIO DE 2019.

Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra 01, 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 003850.19.01,
D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 003850.19.01 o desdobramento do Lote 04 da Quadra 01, com área total de 401,52 m²
(quatrocentos e um metros quadrados e cinquenta e dois centímetros) 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-1-18.242 em 11 de novembro de 2003, e R-2-18.242 em 27
de dezembro de 2004, de propriedade de IMOBILIÁRIA SANTA RITA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.967.839/0001-54.

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

Lote P/04-A – 06,00 metros de frente com a Rua Libertação; 06,00 metros fundo o lote 07; 33,70 metros do lado direito com o lote 03; 33,45 metros do
lado esquerdo com parte do mesmo lote 04, perfazendo uma área total de 201,62 m² (duzentos e um metros quadrados e sessenta e dois centímetros)
- inscrição imobiliária n° 02.16.200.0549.001.

Lote P/04-B –06,00 metros de frente com a Rua Libertação; 06,00 metros fundo com o lote 07; 33,45 metros do lado direito com parte do mesmo lote
04; 33,22 metros do lado esquerdo com o lote 05, perfazendo uma área total de 199,90 m² (cento e noventa e nove metros quadrados e noventa
centímetros) - inscrição imobiliária n° 01.00.006.6784.001.

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

Gabinete do Prefeito em 29 de maio de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N°103, DE 29 DE MAIO DE 2019
Aprova o desdobramento do Lote 25 da Quadra 111, do Loteamento Morada da Lua.

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 003110.01.19,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 003110.01.19 o desdobramento do Lote 25, Quadra 111, com área total de 360,00 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Morada da Lua, 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-2-5550 em 26 de janeiro de 1983, e R-203-5550 em 18 de março de 2019, 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 dos desdobramentos acima passarão a ser as seguintes:

Lote P/25-A – 06,00 metros de frente com a Rua Tiradentes; 06,00 metros fundo com o lote 21; 30,00 metros do lado direito com o lote 24; 30,00
metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 25, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 02.09.000.0665.001.

Lote P/25-B – 06,00 metros de frente com a Rua Tiradentes; 06,00 metros fundo com o lote 21; 30,00 metros do lado direito com parte do mesmo lote
25; 30,00 metros do lado esquerdo com o lote 26, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição imobiliária n°
01.00.001.9486.001.

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

Gabinete do Prefeito em 29 de maio de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N°104, DE 29 DE MAIO DE 2019
Aprova o desdobramento do Lote 08 da Quadra 131, do Loteamento Morada da Lua.

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 003109.01.19,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 003109.01.19 o desdobramento do Lote 08, Quadra 131, com área total de 360,00 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Morada da Lua, 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-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 dos desdobramentos acima passarão a ser as seguintes:

Lote P/08-A – 06,00 metros de frente com a Rua Almira Alencar Wanderley; 06,00 metros fundo com o lote 09; 30,00 metros do lado direito com o lote
06; 30,00 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 08, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) inscrição imobiliária n° 02.34.700.1052.001.

Lote P/08-B – 06,00 metros de frente com a Rua Almira Alencar Wanderley; 06,00 metros fundo com o lote 09; 30,00 metros do lado direito com parte
do mesmo lote 08; 30,00 metros do lado esquerdo com o lote 10, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) inscrição imobiliária n° 02.34.700.1046.001.

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

Gabinete do Prefeito em 29 de maio de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N°105, DE 29 DE MAIO DE 2019
Aprova o desdobramento do Lote 16 da Quadra 38, do Loteamento Morada da Lua.

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 003336.19.01,
D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 003336.19.01 o desdobramento do Lote 16, Quadra 38, com área total de 360,00 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Morada da Lua, 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-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 dos desdobramentos acima passarão a ser as seguintes:

Lote P/16-A – 06,00 metros de frente com a Rua da Alegria; 06,00 metros fundo com o lote 17; 30,00 metros do lado direito com o lote 14; 30,00
metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 16, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 02.26.100.0496.001.

Lote P/16-B – 06,00 metros de frente com a Rua da Alegria; 06,00 metros fundo com o lote 17; 30,00 metros do lado direito com parte do mesmo lote
16; 30,00 metros do lado esquerdo com o lote 18, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição imobiliária n°
02.26.100.0490.001.

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

Gabinete do Prefeito em 29 de maio de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL – N° 011/2019

A Prefeitura Municipal de Barreiras/ Bahia, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio devidamente autorizada pela Portaria N° 306/2018, torna
público para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade Pregão Presencial - Nº 011/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para
futura aquisição parcelada de leites especiais, dieta enteral e suplementos alimentares, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde, realizada em
30 de maio de 2019, às 14h foi considerada DESERTA, por não comparecerem interessados ao certame. André Avelino de Oliveira Neto. Pregoeiro,
Barreiras/Ba, 30 de maio de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL – N° 006/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barreiras/ Bahia, devidamente autorizada pela Portaria N° 306/2018, torna público
para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial - Nº 006/2019. Objeto Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis
derivados de diesel, requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, FRACASSOU em virtude das INABILITAÇÕES das empresas
participantes. André Avelino de Oliveira Neto. Pregoeiro, Barreiras/Ba, 30 de maio de 2019.

AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 003/2019 .
Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Agricultura do município de Barreiras –BA , comunica que se encontra a disposição
o edital de Chamamento Publico para a aquisição de gêneros alimentícios , da Agricultura Familiar / e Pequenos Produtores Rurais, destinado a
confecção de alimentos da merenda escolar , deste município , o recebimento dos envelopes das propostas com o prazo para o recebimento no
período de 03 a 27 de junho de 2019 ate as 17:00 horas, e recebimentos da documentação para da venda dos produtos , local de retirada do edital
www.barreiras.ba.gov.br.licitacoes.transparencia e Secretaria Municipal de Agricultura – Situada a Rua das Turbinas, s/n, Parque de Exposição
Engenheiro Geraldo Rocha. Bairro: Barreirinhas - CEP: 47.801.900- Barreiras/ BA a entrega dos envelopes . Mais informações nos Fone: (77) 36147117 .
Barreiras /BA 30 de maio de 2019
Cátia Pereira Aires de Alencar
Secretaria Municipal de Educação
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