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 das 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 nas
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, em 29 de agosto de 2019.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER
EDITAL 001/2019 – Processo Seletivo
A Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 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 Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 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 das 14h às 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 nas
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, em 29 de agosto de 2019.
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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 ao departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal
de Barreiras – BA, localizada na Rua Edigar de Deus Pitta, nº 914, Bairro Aratu, Barreiras - BA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir desta
publicação, no horário de 8h às 12h, 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 nas
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 agosto de 2019.
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EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº073/2019.
Proc. Adm. Nº 3159/2019- Concorrência Pública nº 004/2018- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS –, estabelecida na sede e foro na Rua Edgard
de Deus Pitta, s/n, Aratu, Barreiras/BA, inscrito no CNPJ/MF nº. 13.654.405/0001-95, Contratada: METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA,
inscrito no CNPJ 07.478.417/0001-03, com sede à Rua Alameda Salvador 1057- Salvador Shopping Bussines Torre América- sala 1501, Bairro
Caminho das Arvores Salvador- Bahia. OBJETO DO ADITIVO: Alteração da planilha orçamentária, na forma de ajuste de meta física, sem acréscimo
ou decréscimo de valor, de acordo com a realidade executiva do contrato 073/2019, conforme planilha anexa. Ass.: 28/08/2019. João Barbosa de
Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.

PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 040/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2019-01711.
Contrato nº 0250/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS
CONTRATADA: empresa Conceito Controle de Pragas e Serviços Eireli –ME, inscrita no CNPJ nº 21.387.960/0001-26 , com sede à Quadra CNG 9 nº
LT 02 Taguatinga Norte Brasília-DF - CEP 72.130-095 , o pagamento desta Prestação de Serviços no valor total de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e
oitocentos reais), será efetuado mediante solicitação da Secretaria e emissão da Nota Fiscal.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de dedetização, desratização das áreas internas e externas de 42
escolas municipais, conforme termo de Referência em anexo.
03.08.50 – Fundo Municipal de Educação - FME;
2026 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Educação;
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
Fonte: 7101 – Rec. de Impostos e Transferência de Impostos Educação 25%.
Data de Assinatura 12/07/2019.
PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 042/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 01313/2019.
Contrato nº 0253/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS
CONTRATADA: A Empresa TEC-RAD Tecnologia em Radioproteção Ltda - ME, inscrita no CNPJ nº 65.716.995/0001-37 com sede à Rua Paraná, 70
– Vila Odete – Carapicuiba/SP CEP – 06.321-000, o pagamento desta Prestação de Serviços no valor total de R$ 10.257,76 (dez mil, duzentos e
cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), será efetuado mediante a solicitação da Secretaria e emissão da Nota Fiscal.
OBJETO: A contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços em levantamento radiométrico em salas de radiologia e
medição/monitoração individual externa, através de dosímetro em operadores dos serviços de radiologia em Unidades de Radiologias da Secretaria de
Saúde de Barreiras/BA, conforme Proposta e Termo de Referencia em Anexo.
Dotações Orçamentarias.
03.09.50 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2402 – Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar Proc. e Unidades de Media e Alta Complexidade;
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica
6102 – Receitas e Transferência de Impostos, Saúde 15%.
Data de Assinatura do contrato: 17 de julho de 2019
PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 049/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 02321/2019.
Contrato nº 0276/2019
LOCATÁRIO: MUNICIPIO DE BARREIRAS
LOCADOR: O Sr. Evangelista Fernandes Carvalho, inscrito no CPF nº 181.993.565-53, domiciliado à Rua Presidente Costa e Silva, 559 – Vila dos Sás
– Barreiras/BA, com valor global de R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais) no período de 07/08/2019 a 07/08/2020, com valor
mensal de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) em 12 (doze) parcelas iguais e irreajustáveis.
OBJETO: A Locação de um imóvel, situado à Rua Dom Avelar, 73 - Loteamento Sul Brasileiro QD. K Lote 10 – Vila Rica - Barreiras/BA, com
adequação necessária para funcionamento da Unidade da Família Clara Cecília Fernandes, na sede deste município.
03.09.50 – Fundo Municipal de Saúde.
2042– Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações Básicas e Estratégicas de Atenção Básica;
33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
6102 – Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 15%.
0214 – Transferência Fundo a Fundo Rec. SUS do Governo Federal.
Assinatura do Contrato 07 de agosto de 2019

PUBLICIADADE DO CONTRATO
Extrato do Contrato
Processo Administrativo n° 0416/2019
CARTA CONVITE nº 021/2019 de 01 de agosto de 2019 .
Contrato Nº 0284/2019
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Contratante: Município de Barreiras.
Contratada: Empresa Sampaio & Vieira Construtora Ltda – ME CNPJ Nº 31.295.732/0001-80 Endereço Rua Jesuíno Pamplona 635 Jardim Ouro
Branco - Barreiras /BA – CEP 47.802-255
Valor R$ 315.986,60 ( trezentos e quinze mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos).
Objeto: A Contratação de empresa para a aquisição de móveis permanente de escritório, necessários para o bom funcionamento e para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Barreiras – BA.
Unidade: 03.06.06 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Projeto/Atividade: 2112 – Gestão das Ações da Secretaria de Administração e Planejamento
Elemento da Despesa: 44.90.51.00 Obras e Instalações
Fonte de Recursos: 00- Recursos Ordinários.
Prazo para a execução : 06 ( seis) meses e a Vigência do Contrato : 12 ( doze ) Meses .
Data de Assinatura: 13 de agosto de 2019 .
PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 052/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 02873/2019.
Contrato nº 0283/2019
LOCATÁRIO: MUNICIPIO DE BARREIRAS
LOCADOR: junto a Sra. Otália Figueiredo Alencar Marinho, CPF n° 028.899.511-20, neste ato representado pela sua bastante procuradora a Sra.
Georgia Lilian Alencar de Oliveira Moutinho, CPF nº 781.179.841-71, com valor global de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), no período de 13/08/2019
a 13/08/2020, com valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 12 (doze) parcelas iguais e irreajustáveis.
OBJETO: A Locação de um imóvel, situado à Av. José Bonifácio, 248 QD. 69 Lote NI – Centro – Barreiras/BA, com adequação necessária para
funcionamento do Museu Municipal de Barreiras, na sede deste município.
03.08.08 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;
2012 – Gestão das Ações de Cultura.
33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
00 – Recursos Ordinários.
Assinatura do Contrato 13 de agosto de 2019
PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 053/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2019-02061.
Contrato nº 0285gg/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS
CONTRATADA: A empresa Barreiras Instrumentos Ltda - ME, inscrita no CNPJ nº 03.240.111/0001-63, com sede à Rua São Francisco, 347 – Jardim
Ouro Branco – Barreiras/BA - CEP 47.802-121, o pagamento desta aquisição no valor total de R$ 15.127,20 (quinze mil, cento e vinte e sete reais e
vinte centavos), será efetuado mediante solicitação da Secretaria e emissão da Nota Fiscal.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de som de pequeno porte em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, conforme proposta em Anexo.
03.08.50 – Fundo Municipal de Educação;
2026 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Educação;
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente;
Fonte: 01 – Receita e Transferência de Impostos – Educação 25%.
03.12.51 – Fundo Municipal de Assistência Social;
2117 – Gerenciamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS;
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente;
Fonte: 00 – Recursos Ordinários.
Data de Assinatura 14 de agosto de 2019.
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