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SALVADOR-BAHIA
SEXTA-FEIRA
25 DE SETEMBRO DE 2015
ANO XXVIII | N º 6.429

RETIFICAÇÃO
No Edital nº 02/2015 - Processo Seletivo Simplificado para Programa de Estágio Unidade de
Desenvolvimento do Trabalho e Prática Profissional - UNITP, publicado no DOM Nº 6.415 de
04/09/2015,

Os processos administrativos referentes aos objetos das presentes cotações encontram-se no Setor
de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1118 ou 3202-1146 e-mail: searp.saude@gmail.com,
onde os interessados poderão solicitar maiores informações.
Salvador, 24 de setembro de 2015.

Onde se lê:
5.2. O Resultado Parcial com a relação dos candidatos classificados para a etapa da Entrevista e
Dinâmica, será publicada no Diário Oficial do Município e no site www.gestaopublica.salvador.ba.gov.
br, na data provável de 24 de setembro de 2015.

ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA
Coordenador

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Leia-se:
5.2. O Resultado Parcial com a relação dos candidatos classificados para a etapa da Entrevista e
Dinâmica, será publicada no Diário Oficial do Município e no site www.gestaopublica.salvador.ba.gov.
br, na data provável de 09 de outubro de 2015.
Onde se lê:
6.1. Serão convocados os candidatos classificados para Etapa de Entrevista e Dinâmica de Grupo a
ser realizada nos dias 28 e 29 de setembro de 2015, em horário e local de acordo a publicação da
convocação.
Leia-se:
6.1. Serão convocados os candidatos classificados para Etapa de Entrevista e Dinâmica de Grupo
a ser realizada nos dias 15 e 16 de outubro de 2015, em horário e local de acordo a publicação da
convocação.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será realizada
COTAÇÃO DE PREÇO 115/2015. Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos.
As propostas deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação deste
aviso.
O processo administrativo nº. 9612/2015, referente ao objeto da presente cotação de preços,
encontra-se na Subcoordenação de Suprimentos/CAD, telefones: (71) 3202-1118 ou 3202-1146
e-mail: searp.saude@gmail.com, onde os interessados poderão solicitar maiores informações.

Onde se lê:
9.2. A Secretaria Municipal de Gestão publicará o Resultado Final contendo a relação dos aprovados
no Diário Oficial do Município e no site www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br, na data provável de
01/10/2015.

Salvador, 24 de setembro de 2015.
ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA
Coordenador

Leia-se:
9.2. A Secretaria Municipal de Gestão publicará o Resultado Final contendo a relação dos aprovados
no Diário Oficial do Município e no site www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br, na data provável de
23 de outubro de 2015.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED
PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO
DE EXPERIÊNCIA E TITULAÇÃO DA SELEÇÃO INTERNA
PRIMEIRO PASSO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO prorroga o prazo de comprovação de experiência e
titulação do Processo Seletivo Interno de Servidores da Rede Pública Municipal de Ensino do
Salvador, para a “Operação Especial Primeiro Passo”, conforme Edital publicado no DOM de 12
a 14/09/15 e republicado no DOM de 16/09/15, convocando os candidatos que não entregaram
documentos, a comparecerem à SMED, localizada na Avenida Anita Garibaldi, nº 2981, Rio Vermelho,
conforme calendário abaixo:
Dia: 28 de setembro de 2015 - Candidatos com Iniciais das Letras de A a K
Dia: 29 de setembro de 2015 - Candidatos com Iniciais das Letras de L a Z

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será
realizada COTAÇÃO DE PREÇO 116/2015. Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamento
de uso em consultório odontológico, Raio X Odontológico.
As propostas deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação deste
aviso.
O processo administrativo nº. 9692/2015, referente ao objeto da presente cotação de preços,
encontra-se na Subcoordenação de Suprimentos/CAD, telefones: (71) 3202-1118 ou 3202-1146
e-mail: searp.saude@gmail.com, onde os interessados poderão solicitar maiores informações.
Salvador, 24 de setembro de 2015.
ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA
Coordenador

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, ESPORTE E
COMBATE À POBREZA - SEMPS

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em 24 de setembro de 2015.

GUILHERME CORTIZO BELLINTANI
Secretário

RETIFICAÇÃO
NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2015, PUBLICADO NO DOM Nº 6.380 EM 17/07/2015,
PÁGINAS 40 A 53,
ONDE SE LÊ:

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será
realizada COTAÇÃO DE PREÇO Nº. 105/2015, contratação de empresa especializada para prestação
de serviços no transporte de amostras biológicas, mediante a utilização de motocicletas e acessórios

VIII - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 08.244.035.2329
Elemento de despesa: 3.3.50.43
Fonte: 000, 028 e 029
LEIA-SE:
VIII - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 08.244.035.2329
Elementos de despesa: 3.3.50.43 e 4.4.50.42
Fonte: 000

necessários. As propostas deverão ser apresentadas até as 10:00h do dia 28 de setembro de 2015.

ONDE SE LÊ:

O processo administrativo nº. 1074/2015 referente ao objeto da presente cotação encontra-se no

3.1.1 O recurso financeiro a ser repassado pelo CONCEDENTE às ENTIDADES será calculado por
capacidade instalada, respeitando os parâmetros de funcionamento de cada modalidade de
atendimento: Abrigo Institucional - 50 vagas e Casa de Passagem - 50 vagas, segundo valores
correspondentes a R$ 200,00 (duzentos reais) da Fonte Federal e R$ 1.100,00 (mil e cem reais) da
Fonte Municipal, totalizando o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) por vaga/instalada. O valor
de repasse global máximo estimado será de R$ 6.240.000,00 (seis milhões e duzentos e quarenta
mil reais) e ficará condicionado a execução do objeto somente para as demandas do município do
Salvador, conforme especificações constantes do TR - Termo de Referência, anexo.

Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1146 ou 3202-1147 e-mail: sesup.sms3@gmail.
com, onde os interessados poderão solicitar maiores informações.
Salvador, 22 de Setembro de 2015.
ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA
Coordenador

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

LEIA-SE:
3.1.1 O recurso financeiro a ser repassado pelo CONCEDENTE às ENTIDADES será calculado por
capacidade instalada, respeitando os parâmetros de funcionamento de cada modalidade de
atendimento: Abrigo Institucional - 50 vagas e Casa de Passagem - 50 vagas, segundo valor
correspondente R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) da Fonte Municipal, por vaga/instalada. O valor
de repasse global máximo estimado será de R$ 6.240.000,00 (seis milhões e duzentos e quarenta
mil reais) e ficará condicionado a execução do objeto somente para as demandas do município do
Salvador, conforme especificações constantes do TR - Termo de Referência, anexo.
Salvador, 24 de setembro de 2015

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 114/2015 - PROC. Nº 9678/2015
As propostas deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação deste
aviso.

BRUNO SOARES REIS
Secretário

