DIÁRIO OFICIAL DO

SALVADOR-BAHIA
SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA
19 A 21 DE JANEIRO DE 2019
ANO XXXII | N º 7.287

por prática de improbidade administrativa, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera
federal, estadual ou municipal;
q) Declaração quanto ao exercício de outro(s) emprego(s) ou função(ões) pública(s) e sobre
recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e pensão;
r) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público
ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;
s) Declaração de que não foi demitido a bem do serviço público.
1. O candidato que já for ocupante de cargo público, em caso de acumulação legal de cargos, deverá
trazer uma declaração original expedida pelos Recursos Humanos/Departamento de Pessoal do
órgão/entidade informando o cargo, carga horária e o horário de trabalho exercido pelo candidato
para que se possa verificar a compatibilidade de horários.
2. Os candidatos inscritos para as vagas reservadas às Pessoas com Deficiência agendarão data e
horário para atendimento pela Gerência Central de Inspeção, Medicina e Segurança do Trabalho GEIMS para verificação da compatibilidade da deficiência de quem é portador com as atribuições da
função, conforme item 5.5 do Edital.
3. Na ocasião, o candidato deverá apresentar laudo médico original ou cópia autenticada em cartório,
atestando claramente a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência do código
correspondente da classificação internacional de doenças -CID.
4. O candidato que não apresentar o laudo médico e/ou não atender ao chamamento desta
convocação para fins de agendamento, será desclassificado, perdendo a prerrogativa de concorrer
ás vagas reservadas para deficientes.
5. Após a verificação mencionada no item 5 e declarado a compatibilidade da deficiência com
atribuição da função o candidato deverá no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da data da
emissão do documento, retornar à Secretaria Municipal de Gestão para apresentação do laudo
emitido pela GEIMS, da documentação relacionada nesta convocação e assinatura do contrato.
FUNÇÃO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO I - ATENDIMENTO
CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM AFRODESCENDENTES
NOME

INSCRIÇÃO

SERGIO
COSTA 810028164
DO ROSÁRIO

FUNÇÃO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO I - ATENDIMENTO
CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM AFRODESCENDENTES
NOME
MONICA RAMOS RIBEIRO

RG

CLAS

0244641803

158º

THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO Nº 01/2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 06/2017
O Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador, INFORMA o nome do
candidato desclassificado no Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 06/2017, para a função abaixo
relacionada, tendo em vista o Aviso de Convocação nº 10/2018, por não ter comparecido dentro do
prazo estipulado em ato convocatório para apresentação, conferência da documentação enviada
eletronicamente no ato da inscrição e assinatura de contrato, conforme item 14.12 do Edital.
FUNÇÃO: AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS
AMPLA CONCORRÊNCIA
NOME

CLAS

INSCRIÇÃO
810014998

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 16 de janeiro de 2019.

DARLENE SANTANA DOS SANTOS

RG
1281597740

39

INSCRIÇÃO

RG

CLAS

806002459

0757245021

660

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 16 de janeiro de 2019.

168º

THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 16 de janeiro de 2019.

CONSULTA PÚBLICA SEMGE/PMS Nº 001/2019

THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário

A Secretaria Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal de Salvador - SEMGE/PMS, por meio
da Comissão Central Permanente de Licitação, comunica aos interessados que está realizando a
presente Consulta Pública.

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO N° 01/2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 03/2017

OBJETIVO:

O Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador, INFORMA os nomes dos
candidatos desclassificados no Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 03/2017, para a função
abaixo relacionada, tendo em vista o Aviso de Convocação nº 10/2018, por não terem comparecido

A SEMGE, por meio da presente Consulta Pública, coloca à disposição o Termo de Referência, para
que os interessados apresentem suas considerações, inclusive, visando esclarecer eventuais
dúvidas técnicas que possam surgir no curso do processo licitatório que tem por objeto a contratação
de empresa especializada para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente PDTCI, plano estratégico de intervenção urbana, gestão e capacitação, que catalisa e orienta a
transformação da cidade de Salvador, sob a perspectiva de Cidade Inteligente.

dentro do prazo estipulado em ato convocatório para apresentação, conferência da documentação
enviada eletronicamente no ato da inscrição e assinatura de contrato, conforme item 12.5 do Edital.

O Termo de Referência encontra-se no sítio: compras.salvador.ba.gov.br
APRESENTAÇÃO DE QUESTIONAMENTOS E SUGESTÕES:
Os questionamentos e sugestões devem ser efetuados por escrito e encaminhados para o endereço
de correio eletrônico: compel.semge@gmail.com até o dia 05 de fevereiro de 2019.

FUNÇÃO: MOTORISTA
Salvador, 18 de janeiro de 2019.
LUCIANO BRAYNER DE CERQUEIRA
Presidente da COMPEL/SEMGE

AMPLA CONCORRÊNCIA

INSCRIÇÃO

RG

PONTOS

CLAS

ROBERTO REGINALDO MENDES
FERREIRA

NOME

MOTO3201715551

159477000

14.999176

223

ANTONIO CARLOS SANTOS
OLIVEIRA JUNIOR

MOTO3201717767

390101800

14.999176

226

NELSON JESUS SANTOS

MOTO3201713053

531671631

14.999176

228

WANDERLEY ARAUJO ALMEIDA

MOTO3201712506

1294457039

14.999176

230

EDITAL DE CITAÇÃO
O Município do Salvador-BA, através da Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE, com sede na Av. Vale

Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Gestão, em 16 de janeiro de 2019.
THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO Nº 01/2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 08/2017

dos Barris, n.º 125 - Barris, nesta Capital, neste ato representado pela Sra. Presidente da Comissão
Central Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores, em virtude de não ter sido localizada
a empresa CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - CLIOT, CNPJ: 03.043.406/0001-40, com
sede no Estado da Bahia, conforme consta no Ofício n.º 1277/2018-SMS, mandou expedir o presente
Edital de Citação. A empresa supracitada terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data desta
publicação, para apresentar defesa junto à Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de
Fornecedores - COMPEC, situada na Av. Vale dos Barris, n.º 125, bairro Barris, Salvador, Bahia, CEP:
40.070-055, tendo em vista que não cumpriu com os Contratos ns.º 065/2013 e 117/2014 - SMS.
Advertindo que, caso não se manifeste no prazo legal, o processo tomará seu curso regular, com
indicações de penalização, podendo a administração aplicar as sanções previstas na Lei Municipal
n.º 4.484/92, Decreto Municipal n.º 15.984/05 e na Lei n.º 8.666/93, bem como na Cláusula Décima

O Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador, INFORMA o nome do

Segunda do termo acima citado.

candidato desclassificado no Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 08/2017, para a função abaixo

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DE
FORNECEDORES, em 14 de Janeiro de 2019.

relacionada, tendo em vista o Aviso de Convocação nº 06/2018, por não ter comparecido dentro do
prazo estipulado em ato convocatório para apresentação, conferência da documentação enviada
eletronicamente no ato da inscrição e assinatura de contrato, conforme item 14.12 do Edital.

THIANE COELHO OLIVEIRA
Presidente

