SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
EDITAL 001/2019 – Processo Seletivo

A Secretária de Assistência Social e Trabalho, 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 à Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, localizada
no Centro Empresarial de Barreiras, Avenida Barão do Rio Branco, nº149, Vila Rica, Barreiras - BA, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a partir desta
publicação, no horário de 8h às 12h e de 14h às 18h, com a documentação necessária conforme item 2.1 do Edital 001/2019, e exigências da
habilitação conforme anexo I, 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, com assinatura reconhecida em cartório;
c) atestado médico de aptidão para o exercício do emprego;
d) certidão de quitação de obrigações eleitorais;
e) certidão de quitação de obrigações militares (para os candidatos do sexo masculino);
f) prova do status de brasileiro nato ou naturalizado;
g) prova da idade mínima de 18 (dezoito) anos;
h) laudo médico relativo à deficiência de que é portador, contendo o Código Internacional da Doença – CID (para as pessoas com deficiência);
i) prova do atendimento das exigências da Lei Federal nº 7.853/89 e do Decreto Federal nº 3298/99;
j) prova da escolaridade mínima completa, da habilitação específica, e do preenchimento dos demais requisitos exigidos no Anexo I deste
Edital, para o emprego pretendido.
k) comprovar o endereço para o emprego de Agente Comunitário de Saúde, por meio da entrega de cópia de conta de luz, de água, de telefone ou de
IPTU, e declaração com firma reconhecida em cartório de que reside no endereço indicado na conta, desde a data da publicação deste Edital;
l) certidão de negativa Municipal, Estadual e Federal.

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, em 21 de agosto de 2019.

KARLÚCIA CRISÓSTOMO MACÊDO
Secretária Municipal
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
EDITAL 001/2019 – Processo Seletivo

O Secretário de Meio Ambiente e Turismo, 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 à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, localizada na Rua das
Turbinas, s/n, Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha, Bairro Barreirinhas, Barreiras - BA, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a partir desta
publicação, no horário de 8h às 12h e de 14h às 18h, com a documentação necessária conforme item 2.1 do Edital 001/2019, e exigências da
habilitação conforme anexo I, 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, com assinatura reconhecida em cartório;
c) atestado médico de aptidão para o exercício do emprego;
d) certidão de quitação de obrigações eleitorais;
e) certidão de quitação de obrigações militares (para os candidatos do sexo masculino);
f) prova do status de brasileiro nato ou naturalizado;
g) prova da idade mínima de 18 (dezoito) anos;
h) laudo médico relativo à deficiência de que é portador, contendo o Código Internacional da Doença – CID (para as pessoas com deficiência);
i) prova do atendimento das exigências da Lei Federal nº 7.853/89 e do Decreto Federal nº 3298/99;
j) prova da escolaridade mínima completa, da habilitação específica, e do preenchimentodos demais requisitos exigidos no Anexo I deste
Edital, para o emprego pretendido.
k) comprovar o endereço para o emprego de Agente Comunitário de Saúde, por meio da entrega de cópia de conta de luz, de água, de telefone ou de
IPTU, e declaração com firma reconhecida em cartório de que reside no endereço indicado na conta, desde a data da publicação deste Edital;
l) certidão de negativa Municipal, Estadual e Federal.

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, em 21 de agosto de 2019.

DEMÓSTHENES DA SILVA NUNES JUNIOR
Secretário Municipal
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Errata do Decreto Nº 128/2019, de 09 de julho de 2019.

Onde se lê: (...) Art. 1º Fica alterada a área dos lotes 10, 11, 12, 51, 52 e 53 da Quadra Plano 02 do Loteamento Chácara Candeias, especificamente
em razão do acréscimo e diminuição da área, para fins de regularização urbana, os Lotes 10/51 passarão a medir 11.904,97m²; os Lotes 11/52
passarão a medir 10.487,62m² e os Lotes 12/53 passarão a medir 12.788,38m², segundo a nova Planta Topográfica e Memorial Descritivo em
anexo, que passam a fazer parte integrante do presente decreto. (...)

Leia-se: (...) Art. 1º Fica alterada a área dos lotes 10, 11, 12, 51, 52 e 53 da Quadra Plano 02 do Loteamento Chácara Candeias, especificamente em
razão do acréscimo e diminuição da área, para fins de regularização urbana, os Lotes 10/51 passarão a medir 11.904,97m²; os Lotes 11/52 passarão
a medir 9.787,62m² e os Lotes 12/53 passarão a medir 12.792,38m², segundo a nova Planta Topográfica e Memorial Descritivo em anexo, que
passam a fazer parte integrante do presente decreto. (...)

Gabinete do Prefeito em 27 de julho de 2018.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – N° 013/2019

O Município de Barreiras – BA, através do pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria N° 327/2019, ADJUDICA e o Prefeito Municipal
HOMOLOGA o Pregão Presencial - Nº 013/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada em licenciamento de uso de Sistemas Integrado de
Gestão da Saúde em ambiente WEB, contemplando os serviços de suporte técnico (help desk), implantação, treinamento, gerenciamento dos
serviços/suporte local a utilização dos sistemas e manutenção legal dos sistemas destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Barreiras - BA,
requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde. A empresa SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ: 09.543.618/0001-72, pelo
valor R$ 562.000,00 (quinhentos e sessenta e dois mil reais). João Barbosa Souza Sobrinho - Prefeito Municipal de Barreiras, 21 de agosto de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – N° 013/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barreiras/ Bahia, devidamente autorizada pela Portaria N° 327/2019, torna público
para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade Pregão Eletrônico- Nº 013/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura
aquisição parcelada de leites especiais, dieta enteral e suplementos alimentares, requisitados pela Secretaria Municipal de Saúde. Sessão de
Abertura: 03/09/2019 às 15:00 horas. O Edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br, através do nº
781002. André Avelino de Oliveira Neto – Pregoeiro. Barreiras/Ba, 21 de agosto de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – N° 012/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barreiras/ Bahia, devidamente autorizada pela Portaria N° 327/2019, torna público
para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade Pregão Eletrônico- Nº 012/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura
aquisição parcelada de medicamentos, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde. Sessão de Abertura: 03/09/2019 às 10:00 horas. O Edital
poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br, através do nº 780992. André Avelino de Oliveira Neto –
Pregoeiro. Barreiras/Ba, 21 de agosto de 2019.
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