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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL 001/2019 – Processo Seletivo 

 

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, visando atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e 

considerando o contido no Edital nº 001/2019, resolve: 

TORNAR PÚBLICO 

A CONVOCAÇÃO dos selecionados relacionados no anexo para comparecerem ao departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal 

de Saúde, localizada no Centro Empresarial de Barreiras, Avenida Barão do Rio Branco, nº149, Vila Rica, Barreiras - BA, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis a partir desta publicação, no horário de 8h às 12h e de 14h ás 18h, com a documentação necessária (cópias legíveis acompanhadas dos 

originais ou autenticadas), conforme itens 2.1 e 15.1 do Edital 001/2019. 

a) Declaração de inexistência de impedimento para assumir o emprego, consubstanciada no não exercício de outro emprego, emprego ou função 

pública;  

b) Declaração atualizada dos respectivos bens;  

c) Certidão de quitação de obrigações eleitorais;  

d) Certidão de quitação de obrigações militares (para os candidatos do sexo masculino); 

e) Carteira profissional emitida pelo conselho da classe;  

f) Prova da idade mínima de 18 (dezoito) anos;  

g) Laudo médico relativo à deficiência de que é portador, contendo o Código Internacional da Doença – CID (para as pessoas com deficiência); 

h) Prova do atendimento das exigências da Lei Federal nº 7.853/89 e do Decreto Federal nº 3298/99; 

i) Prova da escolaridade mínima completa, da habilitação específica, e do preenchimento dos demais requisitos exigidos no Anexo I deste Edital, para 

o emprego pretendido;  

j) Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;  

k) Os Candidatos que tenham participado do Processo Seletivo com no mínimo 16 (dezesseis) anos de idade, só poderão ser empossados nos 

respectivas funções após completarem 18 (dezoito) anos, condicionado, a na data da posse, possuir a idade constitucional de 18 (dezoito) anos para 

ser empossado;  

l) Ter escolaridade exigida para o exercício da função mediante diploma de Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC;  

m) Apresentação de cópia de Carteira de Identidade, CPF/MF, PIS/PASEP, Carteira Profissional, Certidão de Nascimento ou Casamento, Fotografia 

3x4 colorida e recente;  

n) Título de eleitor;  

o) Comprovante de residência atualizado;  

p) Às pessoas com deficiência, compatibilidade da deficiência atestada, com a função de opção do Candidato, comprovada por meio de análise da 

Comissão Especial do Processo Seletivo, que emitirá parecer sobre o enquadramento do tipo ou grau de deficiência e sua compatibilidade com a 

função;  

q) Certidão negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca onde possui o endereço declarado, comprovando a inexistência de ações civis e 

criminais (com trânsito em julgado).  

r) Declaração de acúmulo de cargo, nos termos da Constituição Federal Brasileira. 

 

A não apresentação completa dos documentos solicitados ou o não comparecimento nas datas e horários estipulados neste Edital implica na exclusão 

do convocado no Processo Seletivo. 

Barreiras - BA, em 29 de outubro de 2019. 
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EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DE AJUDICAÇÃO 

Despacho do Prefeito Municipal 

De: 07 de outubro de 2019  

Adjudicando o objeto do Processo de Licitação na Modalidade de Chamada Pública nº 005/2019; Processo Administrativo nº 1568/2018, a empresa  

UNILATUS SERVIÇO EDUCACIONAL LTDA –ME   CNPJ – 16.990.397/0001-46  com sede a Rua Senador Pedro Lago  nº 70 e 28 Apt. 002  CEP . 

44.700.000       ,vencedora do certame com o valor do Lotes I  no valor de R$ 265.752,00 ( duzentos e sessenta e cinco  mil setecentos e cinquenta e 

dois reais) e II no valor de R$ 86.529,32 ( oitenta e seis mil quinhentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos)  

Barreiras /BA, 07 de outubro de 2019   . 

João Barbosa de Souza Sobrinho  

Prefeito Municipal 

 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO  

Despacho do Prefeito Municipal 

De: 07 de outubro  de 2019  

Homologado o procedimento licitatório referente ao processo de Licitação na Modalidade de Chamada Pública nº 005/2019; Processo Administrativo nº 

1568/2018, referente à Contratação de pessoa jurídica especializada e interessada em oferecer  Cursos de Geração , Trabalho e Renda , para os 

moradores do Residencial São Francisco e Boa Sorte , conforme reprogramação do PDST, aprovado na Caixa Econômica Federal  contrato de 

repasse  nº 0411758-11/2013  , 0380436-85/2012 ,0380444-81/2012 , 0394864-64/2012  , 0394867-97/2012, visando atender as necessidades  da 

Secretaria Municipal de Assistência Social  e Trabalho do Município de Barreiras, do Programa Minha Casa Minha Vida. 

Barreiras – BA, 07 de outubro de 2019 .  

João Barbosa de Souza Sobrinho    

Prefeito Municipal 

 

 

 

 
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 047/2019. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 02479/2019. 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS  
CONTRATADA: A Empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, inscrita no CNPJ nº 61.198.164/0001-60 com sede a Avenida Rio Branco, 
1489, Campos Eliseos - São Paulo/SP CEP – 01.205-001, o pagamento desta Prestação de Serviços no valor total de R$ 6.928,18 (seis mil, 
novecentos e vinte e oito reais e dezoito centavos), será efetuado mediante a solicitação da Secretaria e emissão da Nota Fiscal.   
OBJETO: A contratação de Empresa para a prestação dos serviços de seguro automotivo para um caminhão de placa policial JIH1072, lotado na 
Secretaria Municipal de Agricultura para transporte de pescado em atendimento aos pequenos produtores do município de Barreiras, conforme 
proposta em anexo. 
Dotações Orçamentarias. 
03.10.10 – Secretaria Municipal de Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio.  
2073 – Gestão das Ações da Sec. de Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio;  
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica  
00 – Recursos Ordinários.   
Data: 07 de agosto de 2019. 
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EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 050/2019. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2019-02892. 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS-BA  
CONTRATADA: A Empresa Uniplasti Embalagens Plásticas Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 30.270.517/0001-61, com sede à Rua Pedro Taques, 42 – 
Vila Príncipe de Gales – CEP 09.060-670 – Santo André/SP, com proposta no valor de R$ 17.599,00 (dezessete mil, quinhentos e noventa e nove 
reais), o pagamento será efetuado de acordo coma a solicitação da Secretaria Municipal e emissão da nota fiscal.   
OBJETO: A Contratação de Empresa Especializada, para o fornecimento de 100 unidades de Pallet vasado plástico impermeável, produzido em 
polipropileno pp ou polietileno natural PEAD, resistente a lavagens, impactos e higienizáveis com selo da Anvisa, e 120 caixas agrícola vazadas, 
produzido em polipropileno pp ou polietileno natural PEAD, resistente a lavagens, impactos e higienizáveis com selo da Anvisa , em atendimento A 
Secretaria Municipal de Educação Cultura, Esporte e Lazer. 
03.08.50 – Fundo Municipal de Educação. 
2026 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Educação. 
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo. 
Fonte: 01 – Recursos e Transferência de Impostos – Educação 25%. 
Data: 12 de agosto de 2019 
VIGÊNCIA: 60 dias 
 
 
 
 
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 057/2019. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 03797/2019. 
Contrato nº 0320/2019 
LOCATÁRIO: MUNICIPIO DE BARREIRAS  
LOCADOR: A à Empresa Manfredini Empreendimentos Educacionais S/S Ltda - ME, inscrita no CNPJ nº 07.558.324/0001-99, com sede à Rua Barão 
de Cotegipe, 762 Lot. São Paulo – Barreiras/BA, com valor global de R$ 11.100,00 (Onze mil e cem reais), no período de 19/09/2019 a 19/03/2020, 
com valor mensal de R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais) em 06 (seis) parcelas iguais e irreajustáveis.   
OBJETO: A Locação de um imóvel, situado à Rua Professor Joel Lopes, 174 – Apt. 204 – Vila Regina III - Barreiras/BA, com adequação necessária 
para acomodação dos Técnicos durante a Implantação do Projeto SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) Móvel, neste município, 
conforme Acordo de Cooperação técnica em Anexo. 
03.10.10 – Secretaria Municipal de Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio.  
2073 – Gestão das Ações da Secretaria Munic. de Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio. 
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
00 – Recursos Ordinários. 
Assinatura do Contrato 19 de setembro de 2019 
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses 
 
 
 
 
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 060/2019. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2019-03752. 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS-BA  
CONTRATADA: A Empresa Lucasom Comércio e Representação Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 04.572.498/0001-18, com sede à Rua Coronel 
Magno, 916 – Renato Gonçalves – CEP 47.806-088 - Barreiras/BA, com proposta no valor de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais), o 
pagamento será efetuado de acordo coma a solicitação da Secretaria Municipal e emissão da nota fiscal.   
OBJETO: A Contratação de Empresa Especializada, para aquisição de 02 (duas) unidades de disco rígido HD modelo SAS armazenamento de TB, 02 
(duas) unidades de gaveta de HD 3.5 para servidor poweredge R520 R720 e R720DX, com a finalidade de atender as demandas do Setor de Tributos 
deste Município. 
03.07 – Secretaria Municipal da Fazenda. 
2009 – Gestão das Ações da Secretaria da Fazenda. 
4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. 
Fonte: 00 – Recursos Ordinários. 
Data: 01 de outubro 2019 
Validade: 60 dias – Entrega Imediata 

 
 
 
 


