PORTARIA N°16, DE 06 DE JANEIRO DE 2020.
Dispõe sobre a exoneração a pedido do servidor.
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,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a pedido, a Servidora Salete Frizon, matricula n°3160, do exercício do cargo de provimento efetivo de Professora, da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 2020.

Gabinete do Prefeito em 06 de fevereiro de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO - EDITAL 001/2019
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 06 de fevereiro de 2020.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO - EDITAL 001/2019

A Secretária de Administração e Planejamento, 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 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 06 de fevereiro de 2020.
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 568/2019

1° Termo Aditivo, Proc. Adm. 6001/2019, Processo de inexigibilidade n° 053/2019 – Órgão – Fundo Municipal de Saúde de Barreiras/BA. Empresa:
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO, PLANEJAMENTO E PROJETOS NA ÁREA PÚBLICA LTDA – EPP, CNPJ: 18.834.141/0001-75.
Objeto: Prestação de serviços técnicos em Assessoria e Consultoria em Gestão, Planejamento na Área de Saúde Pública para a Secretaria do
Município de Barreiras-Ba, obedecendo aos princípios do Sistema Único de Saúde - SUS. Contrato 568/20169. Ass.: 02/05/2019. Vigência: 08 meses.
Valor Global: R$ 180.000,00. Fund. Legal: Art. 57, Inciso II, da lei 8.666/93.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – N° 003/2020
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 003/2020. Objeto: Aquisições de Máquinas para
uso urbano e rural, requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras e Secretaria Municipal de Agricultura e Tecnologia.
Sessão de Abertura: 18/02/2020 às 11:00 horas. O Edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br,
através do nº 803436. André Avelino de Oliveira Neto – Pregoeiro. Barreiras/Ba, 05 de fevereiro de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – N° 008/2020

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 a licitação na modalidade Pregão Presencial - Nº 008/2020. Objeto: Aquisição de Estrados de
Polipropileno, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde. Sessão de Abertura: 18/02/2020 às 08:00h. O edital poderá ser obtido em sua integra
no site: barreiras.ba.gov.br/licitações. Informações/Fone: 08h às 12h. (77) 3614-7114. André Avelino de Oliveira Neto. Pregoeiro, Barreiras/Ba, 05
de fevereiro de 2020.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2020.
Proc. Adm. Nº 01430/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 018/2019 Contratante: MUNICÍPIO DE
BARREIRAS - Contratada: SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF, sob o n. º 31.295.732/0001-80, com sede na
Rua Jesuíno Pamplona, 636, Jardim Ouro Branco / CEP: 47.802-255. Barreiras. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, para, sob
demanda, prestar serviços de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na
forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil, doravante denominado SINAPI, nas edificações e espaços públicos da Prefeitura Municipal de Barreiras. Ass.: 02/01/2020. Valor Global: R$
266.195,99 (duzentos e sessenta e seis mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos). Ass.: João Barbosa de Souza Sobrinho.
Prefeito Municipal

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201-A/2017

2° Termo Aditivo, Proc. Adm. 5158/2019, Dispensa de Licitação 045-A/2017– Órgão – Fundo Municipal de Saúde de Barreiras/BA. Locador(a): DIVINO
CRISTIANO SERRANO SOARES, CPF: 067.395.855-80 e a Locador (a): MARIANA RAMOS SOARES, inscrita no CPF:048.017.485-70. Objeto:
Contrato 201-A/2017 de locação de imóvel destinado ao funcionamento do PSF III, localizado a Rua Pantanal, n°328, Bairro Santa Luzia, que atenda
às ações da Secretaria Municipal de Saúde , no município de Barreiras , Estado da Bahia. Contrato 201-A/2017. Ass.: 22/12/2017. Vigência: 12
meses. Valor Global: R$ 4.996,14. Fund. Legal: Art. 62, §3, Inciso I da lei 8.666/93 e Lei 8.245/91.
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PUBLICIDADE DO CONTRATO
Extrato do Contrato
Processo Administrativo n° 05086/2019
CARTA CONVITE nº 001/2020 de 21 de janeiro de 2020.
Contrato Nº 032/2020
Contratante: Município de Barreiras.
Contratada: Empresa Lucasom Comércio e Representação Ltda – EPP, inscrita no CNPJ: 04.572.498/0001-18, com sede à Rua Coronel Magno nº 916
– Renato Gonçalves – Barreiras/BA, CEP – 47.806-088.
Vencedora no valor total R$ 128.459,49 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos).
Objeto: A contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de Servidores de Rede, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde
deste município.
DOTAÇÕES:
ÓRGÃO: 03.06.06: Secretaria Municipal de Saúde - FMSB
Projeto/Atividade: 2061: Manter as Ações e Serviços do Fundo Municipal de Saúde;
Elemento de Despesas: 44.90.52: Equipamento e Material Permanente:
Fonte de Recurso: 6102 – Rec. de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15%:
Prazo: do contrato será de 12 (doze) meses.
Data de Assinatura: 27 de janeiro de 2020.
Publicações: Art. 61 parágrafo único, da Lei 8.666/93, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus.
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