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EDITAL

15

Estadual e Eleitoral dos lugares em que tenha residido o candidato nos últimos 5 (cinco) anos; o)
declaração firmada pelo candidato, da qual conste não haver sofrido condenação definitiva por crime

A Coordenadoria de Fiscalização da Secretária Municipal da Fazenda, em cumprimento ao disposto
no artigo 283-D, inciso IV, da Lei nº 7.186/2006, notifica o contribuinte abaixo relacionado a tomar
ciência da sua exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições

ou contravenção, nem penalidade disciplinar de demissão, no exercício de cargo ou de destituição
de função pública.

devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, concedido um prazo
de 30 (trinta) dias contados da publicação deste, para apresentação de impugnação nos termos da
legislação vigente (Art. 3º da Portaria nº 075/2012 e Art. 292-A; §4º do art. 293-B da Lei 7.186/2006

Cargo: AUDITOR FISCAL
Área de Qualificação: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

com alteração da lei 8.421/2013).

Convocação de candidato da ampla concorrência
Nº DO TERMO DE EXCLUSÃO

Nº DA INSCRIÇÃO NO CNPJ

TEXCL.870617.001.2017

96.766.555/0001-18

RAZÃO SOCIAL DO CONTRIBUINTE
GRIFFE VIAGENS E TURISMO LTDA
- ME

INSCRIÇÃO

NOME

DOCUMENTO

9698345

MATTEUS
OLIVEIRA

9629807

FLAVIO WANDERLEY 7429733 SDS PE
DANTAS

Salvador, 07 de abril de 2017
MARCONDES DIAS BARBOSA
Coordenador de Fiscalização- CFI/SEFAZ

BARRETO 0820589381 SSP BA

CLASS
2º
3º

Gabinete da Secretária Municipal de Gestão, 22 de março de 2017.

EDITAL

THIAGO MARTINS DANTAS

A Coordenadoria de Cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento ao disposto no
Artigo 293 B, da Lei 7.186/2006 notifica os contribuintes abaixo relacionados do INDEFERIMENTO dos

Secretário

processos indicados, cujos resultados encontram-se publicados no site www.sefaz.salvador.ba.gov.
br (Serviços/ Consultas/ Processos), observando-se o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

publicação deste edital para apresentação de recursos, conforme previsto no Artigo 289, parágrafo
2º, da Lei 7.186/2006.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO

REQUERENTE

61355/2016

JAYME GONSALVES DOS REIS

8668/2014

ANA MARIA ARAUJO

ASSUNTO
OUTROS

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será

R. VALOR VENAL

realizada COTAÇÃO DE PREÇO. Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de PENSO,

Salvador, 07 de Abril de 2017
DILSON TANAJURA MOREIRA
Coordenador de Cadastro

para atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde e Carnaval.
COTAÇÃO DE PREÇO Nº 088/2017 - PROC. Nº 4604/2017;

As propostas deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação deste

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2017 - EDITAL N° 01/2014
CONCURSO PUBLICO EDITAL N° 01/2014 - SEFAZ

aviso.

Os processos administrativos referentes aos objetos das presentes cotações encontram-se no Setor
de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1118 ou 3202-1147 e-mail: searp.saude@gmail.com,
onde os interessados poderão solicitar maiores informações.

Publicado no DOM nº 6.807 de 24/03/2017

Salvador, 07 de abril 2017.

Republicado por ter saído com Incorreção
STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA
Coordenadora

O Secretário de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador CONVOCA os candidatos abaixo

AVISO DE CONVOCAÇÃO

relacionados, aprovados em Concurso Público, com observância rigorosa da ordem de classificação,
a comparecerem à SEMGE, situada à Av. Vale dos Barris, nº 125, no horário das 08:30h às 11:00h
e das 13:30 às 16:00 no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da publicação desta
Convocação, para comprovação de habilitação técnica exigida no Edital do Concurso Público nº
01/2014 publicado no DOM nº 6.175 de 15 de setembro de 2014, republicado no DOM nº 6.183 de
25 de setembro de 2014 e agendamento da avaliação médica que será realizada de acordo com a
data de comparecimento do candidato no endereço citado acima.

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será
realizada COTAÇÃO DE PREÇO. Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais para
artesanato (oficina terapêutica).
COTAÇÃO DE PREÇO Nº 089/2017 - PROC. Nº 1765/2017.
As propostas deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação deste
aviso.
Os processos administrativos referentes aos objetos das presentes cotações encontram-se no Setor

1. Para fins de Avaliação Médica Pré-Admissional, o candidato, na data agendada, deverá comparecer

de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1118 ou 3202-1147 e-mail: searp.saude@gmail.com,

à Coordenadoria Central de Inspeção, Medicina e Segurança do Trabalho - CIS e, além de apresentar

onde os interessados poderão solicitar maiores informações.

Cartão de Vacinas atualizado, deverá apresentar todos os exames laboratoriais e complementares
necessários às atribuições do cargo de acordo com subitem 16.6.2. do Edital nº 01/2014.

Salvador, 07 de abril 2017.
STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA
Coordenadora

2. Os candidatos deverão comparecer URGENTE, munidos de original e cópia dos seguintes
documentos: a) diploma original registrado, acompanhado de histórico escolar, conforme requisito

AVISO DE CONVOCAÇÃO

para o cargo; b) Cédula de Identidade do mesmo documento utilizado na sua inscrição; c) Carta de
Igualdade de Direitos (se português); d) Cédula de Identidade de Estrangeiro ou visto permanente; e)
Comprovante de PIS/PASEP (para quem já foi inscrito); f) Comprovante de inscrição no Cadastro de

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será
realizada COTAÇÃO DE PREÇO. Objeto: Registro de preços para aquisição de insumos.

Pessoas Físicas - CPF; g) Título de Eleitor e Comprovante da última eleição ou quitação eleitoral; h)

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 090/2017 - PROC. Nº 4387/2017.

Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar constando Dispensa (para candidatos

As propostas deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação deste

com idade inferior a 46 anos, do sexo masculino); i) Duas fotos 3x4; j) Carteira de Trabalho e
Previdência Social - CTPS; k) Comprovante de residência com CEP; l) Anuidade de 2017 paga do
Conselho de Classe quando o registro for exigido em Legislação Federal; m) declaração do órgão
público, ao qual esteja vinculado o candidato à data da convocação, que não tenha sofrido punição
em processo disciplinar por ato de improbidade administrativa mediante decisão de que não caiba
recurso hierárquico; n) certidão dos setores de distribuição dos foros criminais da Justiça Federal,

aviso.
Os processos administrativos referentes aos objetos das presentes cotações encontram-se no Setor
de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1118 ou 3202-1147 e-mail: searp.saude@gmail.com,
onde os interessados poderão solicitar maiores informações.
Salvador, 07 de abril 2017.
STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA
Coordenadora

