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 a Secretaria de Assistência Social e Trabalho, localizada na Rua
Barão do Rio Branco, nº 149, Vila Rica – Barreiras – BA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir desta publicação, no horário de 8h às 12h e de 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 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 09 de setembro de 2019.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO-SEMATUR
EXTRATO DE PORTARIA SEMATUR Nº 045/2019
PORTARIA SEMATUR Nº 045/2019 de 09 de setembro de 2019. O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR, no exercício da
competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 048/2018, de 02 de fevereiro de 2018 e a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010, Lei Complementar nº
140/2011 de 08/12/2011 e Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024/2012 de 06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n°
4.327 de 31/10/2013 e, tendo em vista o que consta no processo SEMATUR nº 2019.0000510.TEC.LS.0022, com Parecer Técnico favorável ao
pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Ambiental de Simplificada (LS), válida por 3 (três) anos, a Engeaço Indústria, Comércio e Serviços de
Estruturas Metálicas - LTDA, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 26.726.676/0001-50, com sede na Rua 2 de Julho, nº 143, Juscelino
Kubitschek, Barreiras- BA, para Fabricação de Estruturas Metálicas com capacidade instalada de 450 toneladas/ano, no mesmo local e município, sob
as Coordenadas UTM Sirgas 2000 (X/Y): 501.189,862/8.657.59,071, mediante o cumprimento da legislação vigente e condicionantes constantes na
integra desta portaria que se encontra no processo. Art. 2º- Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento
dos condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR e aos demais órgãos do Sistema Nacional de Meio
Ambiente - SISNAMA. Art. 3.º - Essa Portaria refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo –
SEMATUR, cabendo ao interessado obter anuência e ou autorização nas outras instancias no âmbito Federal, Estadual e Municipal, quando couber,
para que a mesma alcance seus efeitos legais. Art. 4.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Demósthenes da Silva Nunes Júnior
- Secretário Municipal do Meio Ambiente e Turismo.
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AVISO DE ERRATA
PUBLICIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0120/2019
Extrato do Contrato Nº 238/2019 – Publicado no Diário Oficial Edição 2990 de 15 de julho de 2019 página 42
ONDE SE LÊ: Contratada: Sra. Normanci Ferreira de Oliveira, inscrito no CPF nº 007.153.895-05, e RG nº 643.9957 SSP/BA, com residência no
Povoado de Barreiras Norte n° 42 – Riachinho – Zona Rural - Barreiras/BA;
LÊ-SE: Contratada: Sra. Normaci Ferreira de Oliveira, inscrito no CPF nº 007.153.895-05, e RG nº 643.9957 SSP/BA, com residência no Povoado de
Barreiras Norte n° 42 – Riachinho – Zona Rural - Barreiras/BA

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2018.
Proc. Adm. Nº 1767/2019- PREGÃO PRESENCIAL nº 033/2017- 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: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita
no CNPJ/ MF, sob o n° 09.544.865/0001-93, pessoa jurídica de direito privado. OBJETO DO ADITIVO: Acréscimo de valor em um percentual de
24,45% (vinte e quatro vírgula quarenta e cinco) por cento do valor global ao contrato nº 021/2018, o que equivale a R$ 134,200,00 (cento e trinta e
quatro mil e duzentos reais) a contar a partir da data de assinatura, conforme dotação orçamentária supra e solicitação da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Obras, Serviços Públicos e Transporte. Ass: 19/08/2019. João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – N° 004/2019

O Município de Barreiras – BA, através do pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria N° 327/2019, ADJUDICA e o Prefeito Municipal
HOMOLOGA o LOTE 22 do Pregão Eletrônico - Nº 004/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura aquisição parcelada de materiais
hospitalares e insumos farmacêuticos, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde. A empresa: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ:
07.847.837/0001-10, pelo valor R$ 498.900,00 (quatrocentos e noventa e oito mil e novecentos reais). João Barbosa Souza Sobrinho - Prefeito
Municipal de Barreiras, 09 de setembro de 2019.
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