PORTARIA Nº 149, DE 06 DE AGOSTO DE 2020
Exonera Servidor lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Tecnologia.

OPREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Barreiras-BA:
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar o Servidor Yure Ramon da Silva Cunha, do cargo de Subdiretor da Secretaria Municipal de Agricultura e Tecnologia.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de agosto de 2020.

Gabinete do Prefeito em 06 de agosto de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito de Barreiras

PORTARIA Nº 150, DE 06 DE AGOSTO DE 2020
Nomear Servidor para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho.

OPREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Barreiras-BA:
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Sra. Daura Cardoso da Cruz, para o cargo de Diretora na Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de agosto de 2020.

Gabinete do Prefeito em 06 de agosto de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito de Barreiras

1

DECRETO N° 141, DE 28 DE JULHO DE 2020.

Aprova o desdobramento do Lote n°16, da Quadra 94, 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 011180.19.01,
D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 011180.19.01 o desdobramento do Lote n°16, da Quadra 94, 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-221-5550 em 10 de junho de 2019, tendo como
proprietário a empresa JOÃO MARQUES DA SILVA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ 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; 6,00 metros de fundo com o lote 17; 30,00 metros do lado direito com o lote 14; 30,00
metros do lado esquerdo com parte do lote 16, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição imobiliária n°
01.00.006.8385.001.

Lote P/16-B – 06,00 metros de frente com a Rua da Alegria 6,00 metros de fundo com o lote 17; 30,00 metros do lado direito com parte do 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°
01.00.006.8384.001.

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

Gabinete do Prefeito em 28 de julho de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº142, DE 28 DE JULHO DE 2020.
Aprova o desdobramento do Lote n°15, da Quadra 40, 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 001884.20.01,

D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 001884.20.01 o desdobramento do Lote n°15, da Quadra 40, 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 1982, tendo como proprietário a empresa JOÃO
MARQUES DA SILVA E CIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 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/15-A – 06,00 metros de frente com a Rua Ulisses Guimarães; 6,00 metros de fundo com o lote 14; 30,00 metros do lado direito com os lotes 19,
19 e 20; 30,00 metros do lado esquerdo com parte do lote 15, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 02.29.100.0039.001.

Lote P/15-B – 06,00 metros de frente com a Rua Ulisses Guimarães; 6,00 metros de fundo com o lote 14; 30,00 metros do lado direito com parte do
lote15; 30,00 metros do lado esquerdo com o lote 13, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição imobiliária
n° 01.00.005.1776.001.

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

Gabinete do Prefeito em 28 de julho de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 143, DE 28 DE JULHO DE 2020.
Aprova o desdobramento do Lote n°25, da Quadra 92, 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 2020/15,
D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 2020/15, o desdobramento do Lote n°25, da Quadra 92, 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, tendo como proprietário a empresa JOÃO
MARQUES DA SILVA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ 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 Durval Regis; 6,00 metros de fundo com o lote 21; 30,00 metros do lado direito com o lote 24; 30,00
metros do lado esquerdo com parte do lote 25, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição imobiliária n°
02.08.800.1119.001.

Lote P/25-B – 06,00 metros de frente com a Rua Durval Regis; 6,00 metros de fundo com o lote 21; 30,00 metros do lado direito com parte do 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°
01.00.001.9245.001.

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

Gabinete do Prefeito em 28 de julho de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 144, DE 28 DE JULHO DE 2020.
Aprova o desdobramento do Lote n°10, da Quadra 42, do Loteamento Serra do Mimo.

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 001834.20.01,
D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 001834.20.01 o desdobramento do Lote n°10, da Quadra 42, com área total de 360,00 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Serra do Mimo, 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-1-25.818 em 03 de outubro de 2012, pertencente à empresa IMOBILIÁRIA SANTA
RITA LTDA, inscrita no CNPJ 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/10-A – 6,00 metros de frente com a Rua do Tamarindo; 6,00 metros de fundo com o lote 11; 30,00 metros do lado direito com o lote 08; 30,00
metros do lado esquerdo com parte do lote 10, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição imobiliária n°
02.41.500.0223.001.

Lote P/10-B – 6,00 metros de frente com a Rua do Tamarindo; 6,00 metros de fundo com o lote 11; 30,00 metros do lado direito com parte do lote 10;
30,00 metros do lado esquerdo com o lote 12, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição imobiliária n°
01.00.005.4871.001.

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

Gabinete do Prefeito em 28 de julho de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 145, DE 28 DE JULHO DE 2020.
Aprova o desdobramento do Lote n°26, da Quadra 01, do Loteamento Park Verde.

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 2020/19,

D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 2020/19 o desdobramento do Lote n°26, da Quadra 01, com área total de 360,00 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Park Verde, 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-2-35.552 em 10 de março de 2020, pertencente à VALQUIRIA PIRES DE LIMA, inscrita no
CPF n°003.623.595-47, e seu cônjuge RONILDO PIRES DE ALMEIDA JÚNIOR, inscrito no CPF n°869.777.681-34.

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

Lote P/26-A – 6,00 metros de frente com a Rua dos Lírios; 6,00 metros de fundo com o lote 03; 30,00 metros do lado direito com o lote 27; 30,00
metros do lado esquerdo com parte do lote 26, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição imobiliária n°
02.52.700.0134.001.

Lote P/26-B – 6,00 metros de frente com a Rua dos Lírios; 6,00 metros de fundo com o lote 04; 30,00 metros do lado direito com parte do lote 26;
30,00 metros do lado esquerdo com o lote 25, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição imobiliária n°
02.52.700.0128.001.

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

Gabinete do Prefeito em 28 de julho de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 146, DE 28 DE JULHO DE 2020.
Aprova o desdobramento do Lote n°12, da Quadra 18, 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 001993.20.01,
D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº001993.20.01, desdobramento do Lote n°12, da Quadra 18, com área total de 360,00 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados) 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-1-42.346 em 02 de março de 2020, pertencente à WALLACE TAVARES DE
MACEDO PASSOS, inscrito no CPF n°051.837.855-11.

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

Lote P/12-A – 6,00 metros de frente com a Rua Jesuína Maria de Souza; 6,00 metros de fundo com o lote 13; 30,00 metros do lado direito com o lote
14; 30,00 metros do lado esquerdo com parte do lote 12, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 02.40.600.0535.001.

Lote P/12-B – 6,00 metros de frente com a Rua Jesuína Maria de Souza; 6,00 metros de fundo com o lote 13; 30,00 metros do lado direito com parte
do lote 12; 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° 01.00.006.6337.001.

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

Gabinete do Prefeito em 28 de julho de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 148, DE 28 DE JULHO DE 2020.
Aprova o desdobramento do Lote n°26, da Quadra 09, do Loteamento Jardim Vitória.

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 2020/20,
D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 2020/20, o desdobramento do Lote n°26, da Quadra 09, com área total de 250,00 m²
(duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento Jardim Vitória, 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-1-42-430 em 23 de abril de 2020, pertencente ao Sr. ALEXANDER ALMEIDA DOS
SANTOS, inscrito no CPF n°568.951.605-82.

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

Lote P/26-A – 05,00 metros de frente com a Rua das Margaridas; 5,00 metros de fundo com o lote 25; 25,00 metros do lado direito com o lote 28;
25,00 metros do lado esquerdo com parte do lote 26, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 01.49.300.0282.001.

Lote P/26-B – 05,00 metros de frente com a Rua das Margaridas; 5,00 metros de fundo com o lote 25; 25,00 metros do lado direito com parte do lote
26; 25,00 metros do lado esquerdo com o lote 24, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 01.49.300.0278.001.

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

Gabinete do Prefeito em 28 de julho de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 149, DE 28 DE JULHO DE 2020.
Aprova o desdobramento do Lote n°11/12, da Quadra “Q”, do Loteamento Jardim Pamplona.

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 2020/16,
D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 2020/16 o desdobramento do Lote n°11/12, da Quadra “Q”, com área total de 720,00 m²
(setecentos e vinte metros quadrados) do Loteamento Jardim Pamplona, 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-1-42-337 em 30 de janeiro de 2020, pertencente a Sra. BEATRIZ DE MACÊDO
LIMA, inscrita no CPF n°061.605.895-04.

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

Lote P/11 e 12-A – 11,52 metros de frente com a Rua Luiz Viana; 11,52 metros de fundo com o lote 07; 25,00 metros do lado direito com parte do lote
11; 25,00 metros do lado esquerdo com o lote 13, perfazendo uma área total de 288,00 m² (duzentos e oitenta e oito metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 01.00.005.6683.001.

Lote P/11 e 12-B – 5,76 metros de frente com a Rua Luiz Viana; 5,76 metros de fundo com os lotes 06 e 07; 25,00 metros do lado direito com parte do
lote 11; 25,00 metros do lado esquerdo com parte do lote 12, perfazendo uma área total de 144,00 m² (cento e quarenta e quatro metros quadrados) inscrição imobiliária n° 02.25.400.0215.001.

Lote P/11 e 12-C – 11,52 metros de frente com a Rua Luiz Viana; 11,52 metros de fundo com o lote 06; 25,00 metros do lado direito com o lote 10;
25,00 metros do lado esquerdo com parte do lote 11, perfazendo uma área total de 288,00 m² (duzentos e oitenta e oito metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 02.25.400.0209.001.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito em 28 de julho de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 150, DE 28 DE JULHO DE 2020.
Aprova o desdobramento do Lote n°04, da Quadra 02, 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 001769.20.01,
D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 001769.20.01, o desdobramento do Lote n°04, da Quadra 02, com área total de 481,90
m² (quatrocentos e oitenta e um metros quadrados e noventa centímetros) 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-1-15-810 em 06 de maio de 1997, pertencente a Sra.
JACY DA COSTA PEREIRA, inscrita no CPF n°180.514.565-72.

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

Lote P/04-A – 12,24 metros de frente com a Avenida Ruy Barbosa; 12,00 metros de fundo com parte do lote 04; 23,00 metros do lado direito com a
Rua Dr. Orlando de Carvalho; 20,00 metros do lado esquerdo com o lote 03, perfazendo uma área total de 265,90 m² (duzentos e sessenta e cinco
metros quadrados e noventa centímetros) - inscrição imobiliária n° 01.00.000.0786.001.

Lote P/04-B – 18,00 metros de frente com a Rua Dr. Orlando de Carvalho; 18,00 metros de fundo com o lote 03; 12,00 metros do lado direito com o
lote 05; 12,00 metros do lado esquerdo com parte do lote 04, perfazendo uma área total de 216,00 m² (duzentos e dezesseis metros quadrados) inscrição imobiliária n° 02.07.600.0479.001.

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

Gabinete do Prefeito em 28 de julho de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 151, DE 28 DE JULHO DE 2020.
Aprova o desdobramento do Lote n°20, da Quadra VII, do Loteamento Boa Vista 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 002082.20.01,
D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 002082.20.01 o desdobramento do Lote n°20, da Quadra VII, com área total de 343,20
m² (trezentos e quarenta e três metros quadrados e vinte centímetros) do Loteamento Boa Vista I, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e
Hipotecas do 2° Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-13-3198 em 08 de janeiro de 1998, tendo como proprietário
a empresa SERTANEJA EMPRESA AGRO-PASTORIL S/A, inscrita no CNPJ n°13.660.295/0001-74.

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

Lote P/20-A – 12,00 metros de frente para a Avenida Barão do Rio Branco; 12,00 metros de fundo com parte do lote 20; 16,90 metros do lado direito
com o lote 17; 18,70 metros do lado esquerdo para a Rua Otacílio Monteiro da Franca, perfazendo uma área total de 213,60 m² (duzentos e treze
metros quadrados e sessenta centímetros) - inscrição imobiliária n° 02.00.003.5071.001.

Lote P/20-B – 10,80 metros de frente para a Rua Otacílio Monteiro da Franca 10,80 metros de fundo com o lote 17; 12,00 metros do lado direito com
parte do lote 20; 12,00 metros do lado esquerdo com os lotes 18 e 19, perfazendo uma área total de 129,60 m² (cento e vinte e nove metros quadrados
e sessenta centímetros) - inscrição imobiliária n° 02.00.003.8713.001.

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

Gabinete do Prefeito em 28 de julho de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO – N° 018/2020

A Prefeitura Municipal de Barreiras/ Bahia, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio devidamente autorizada pela Portaria N° 327/2019, torna
público para conhecimento dos interessados o ADIAMENTO da licitação na modalidade Pregão Eletrônico - Nº 018/2020. Objeto: Registro de Preços
para a Aquisição de camiseta com proteção solar UV e uniformes, requisitado pela Secretaria Municipal Saúde. O presente adiamento justifica-se por
fatos supervenientes administrativos, a sessão será no próximo dia 11/08/2020 às 10h, sem alterações no edital publicado anteriormente. André
Avelino de Oliveira Neto. Pregoeiro, Barreiras/Ba, 06 de agosto de 2020.
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