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Professores aprovados em concurso serão nomeados
e tabela de pagamento de servidores divulgada

O

governador Rui Costa
anunciou, ontem (10), em
entrevista ao programa
Bahia Meio Dia, da Rede Bahia,
que será publicado hoje (11), no
Diário Oficial do Estado (DOE), o
calendário anual de pagamento
dos servidores ativos, pensionistas e aposentados das administrações direta e indireta para o
ano de 2019, mantendo as datas
de crédito sempre dentro do mês
trabalhado.
Durante a entrevista, o governador também anunciou que, na
próxima quarta-feira (16), será
publicada no DOE a nomeação
dos professores aprovados no
concurso público realizado em

2018 para assumirem seus cargos. Segundo Rui, os novos professores irão atuar nos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE)
espalhados por Salvador e outros
26 municípios da Bahia.
Rui destacou, ainda, que a publicação da tabela anual de pagamento do servidor e o seu rigoroso cumprimento pelo Estado,
assim como ocorreu em 2018,
assegura que os servidores públicos baianos possam organizar
a sua vida financeira, o que não
tem acontecido com o funcionalismo de outras unidades da federação, que atrasam e até mesmo
parcelam as suas folhas de pagamento. Não é raro, entre estados

vizinhos, que o pagamento de um
mês trabalhado só ocorra na segunda quinzena do mês seguinte.
A tabela de pagamento do servidor público poderá ser consultada por meio do Portal do Servidor mas, de posse de qualquer
calendário, é fácil identificar a
data do pagamento, já que este
sempre ocorre no último dia útil
de cada mês. De acordo com a
Secretaria da Fazenda do Estado
(Sefaz-BA), o Governo desembolsa por mês mais de R$ 1,6 bilhão
com o pagamento da folha, para
aproximadamente 274 mil beneficiários, entre ativos, aposentados e pensionistas. Segue, abaixo,
a tabela completa:

Rui autoriza início das obras de construção
do Hospital Clériston Andrade 2
O governador Rui Costa estará
em Feira de Santana, hoje (dia
11), onde vai assinar ordem de
serviço para a secretaria de Saúde do Estado iniciar a construção
do Hospital Clériston Andrade 2
(HGCA 2). O ato será realizado, às
9h, no Núcleo Regional de Saúde, situado na Avenida Eduardo
Froes da Mota, 35 BI (ao lado do
Hospital Cleriston Andrade), com
a entrega de ambulâncias.

Durante a viagem, Rui vai também autorizar a Secretaria de
Desenvolvimento Rural (SDR) a
celebrar convênios com 53 cooperativas, no âmbito do Programa Bahia Produtiva (edital
Alianças Produtivas). Os convênios vão beneficiar mais de 150
associações, em 117 municípios.
Serão ainda firmados outros cinco convênios do Bahia Produtiva,
sendo quatro na área de Qualifi-

cação Agroindústrias e um relativo a projetos Socioambientais
Quilombolas.
A população do município
também será beneficiada com a
entrega do Sistema de Abastecimento de Água dos povoados de
Caldeirão Grande e Várzea, obra
realizada pela Embasa, empresa
ligada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento
(SIHS).

A tabela de pagamento do servidor público poderá ser consultada por meio do Portal do Servidor

Salvador é a indicada como ‘lugar para se
conhecer em 2019’ pelo The New York Times
Salvador foi a única cidade
brasileira indicada como ‘lugar
para se conhecer em 2019’ pelo
jornal diário estadunidense The
New York Times. Ao todo, 52
lugares foram listados e a capital baiana ocupa a 14ª posição.
O artigo publicado na quarta-feira (9), recomenda, principalmente, uma visitação ao Centro
Histórico, por conta da cultura
afro-brasileira, que vai desde

Correios abre edital de leilão para venda de
agência no bairro da Pituba, em Salvador

apresentações semanais gratuitas de samba e bateria, música
clássica e capoeira. A publicação faz referência também às
fachadas coloniais coloridas e
às ruas de paralelepípedos.
Os museus da capital, também são aconselhados para
quem procura saber mais sobre
a história de Salvador. O artigo fala ainda sobre locais para
se hospedar e sobre meios de

transporte.
Na lista de lugares relacionados pelo The New York Times
estão também cidades como
Munique (Alemanha - 5ª posição), Açores (Portugal - 9ª),
Nova Iorque (EUA - 31ª posição), Doha (Qatar - 37ª posição), e países como Porto Rico
(1ª posição), Panama (4ª posição), Hong Kong (44ª posição),
Irã (45ª posição).

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCÓIS
CNPJ N: 14.694.400/0001-59

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 004/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS - BA, Torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial SRP
nº 004/2019, do tipo “Menor Preço por Item”, a ser realizado no dia 30/01/2019, às 9:00 (Nove horas), para futuras e
eventuais contratações de serviços MÉDICOS especializados para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
Lençóis-Bahia, 10 de janeiro de 2019 - Jandira Moura de J. Chaves - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
CNPJ N: 14.105.183/0001-14

A agência dos Correios que fica no bairro
da Pituba, em Salvador, foi colocada à venda
na quarta-feira (9). A licitação será pela maior
oferta de preço, sendo o valor mínimo fixado
em R$ 248 milhões.
O imóvel foi posto a venda para reduzir
custos. A estrutura tem 17 andares, com 44
mil m² de área construída, em um terreno de

35 mil m². Todas as informações sobre o edital estão no site dos Correios.
Para participar da licitação do imóvel, os
interessados devem recolher caução e apresentar as propostas, em envelopes fechados,
que serão abertos apenas na data marcada.
As propostas serão aceitas até as 9h30 do dia
13 de fevereiro.

As esculturas do artista plástico Mário Cravo Júnior, que ficam na agência, não farão
parte do leilão. Oconjunto das obras serão
doados para o governo do estado, por meio
do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac). As peças serão retiradas
e restauradas, para serem instaladas em um
dos museus da capital.

Carga de 700 kg de carne é apreendida na BA
Divulgação

Um motorista foi flagrado
transportando cerca de 700 kg
de carne em uma caminhonete sem refrigeração, na ultima
quarta-feira (9). A apreensão
ocorreu em frente à unidade
operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Km-677
da BR 116, em Jequié, sudoeste da Bahia.
Além do transporte indevido
da carne, a caminhonete foi
retida no pátio da PRF, pois
possuía mais de R$ 10 mil em
infrações de trânsito e estava
com licenciamento atrasado.
Com relação à apreensão da
carne, a PRF detalhou que, no
veículo, os policiais encontraram diversas caixas de papelão
contendo os mais variados tipos de carnes e derivados, sem
qualquer refrigeração e condição de consumo.
À polícia, o motorista relatou
que foi ao munícipio de Vitoria
da Conquista, no sudoeste da

PREGÃO PRESENCIAL 002/2019
O Pregoeiro da PM de B. J. Lapa realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 002/2019, dia 22.01.2019 às
09:00h em sua sede para: contratação de empresa para a prestação de serviços topográficos e levantamentos planialtimétricos de áreas para construção diversas (escolas, creches e quadras escolares cobertas na sede e zona rural, e outros)
no Município de Bom Jesus da Lapa-BA, sob o regime menor preço global, na modalidade menor preço global. Edital
na sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao - B. J. da Lapa, 09.01.2019 - Alderacy
Santos Silva - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ N: 13.846.753/0001-64

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02-2019
O Pregoeiro de Ibirapitanga - BA, fará realizar no dia 21/01/2019, às 13:00 horas, no Prédio da Prefeitura Municipal,
situada na Praça Manoel Jorge e Silva s/n - Prédio - Centro - Ibirapitanga / Bahia, na modalidade Pregão presencial,
Menor Preço por Item, o presente Pregão Presencial, tipo menor preço por itens, tem por objeto e operação, a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços continuados de transportes com Condutores e abastecimento por
conta da empresa contratada, para servir as diversas Secretarias com transportes alternativo neste Município, período de
12 meses para o ano de 2019. Conforme Edital e seus anexos, quando serão recebidas as propostas e documentos de
habilitação, que poderá ser adquirido gratuitamente no Setor de Licitação, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00h,
até o dia 18 de janeiro de 2019, ou no site da Prefeitura, no domínio www.ibirapitanga.ba.io.org.br, no link licitações pregão, onde se encontra publicado na internet, por exigência do art. 4º,IV, da Lei n. 10.520/2002, ficando os interessados
cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no Diário Oficial do Município. Ibirapitanga - Bahia, 07 de
Janeiro de 2019. José Wildes Azevedo Santos - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
CNPJ N: 13.910.211/0001-03

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019
A Pregoeira do Município de Jaguaquara/BA, devidamente autorizada pelo Decreto N°121/2018, torna público para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 004/2019, cujo objeto é a contratação de
empresa para o fornecimento de material gráfico para o ano letivo de 2019, a fim de atender as demandas da Secretaria
Municipal de Educação de Jaguaquara/BA. Sessão de Abertura: 24/01/2019, às 11:00 horas. Local: Praça JJ Seabra,
nº172, Centro - Prefeitura Municipal de Jaguaquara/BA. Retirada do Edital: 08:00 às 12:00 horas, ou através do endereço
eletrônico: licita_jaguaquara@hotmail.com - Tel.: (73)3534-9550. Jaguaquara, 11 de janeiro de 2019. Luana Gomes
Damasceno - Pregoeira
CREDENCIAMENTO Nº. 001/2019
A Prefeitura de Jaguaquara, Estado da Bahia, torna público a realização de CREDENCIAMENTO de Prestadores de Serviços
Médicos, pessoa física ou pessoa jurídica, para realização de Plantões no Hospital Municipal de Jaguaquara, procedimentos cirúrgicos e atendimento nas Unidades de Saúde deste Município. Retirada do Edital: 08:00 às 12:00 horas, ou
através do endereço eletrônico: licita_jaguaquara@hotmail.com - Tel.: (73)3534-9550. Jaguaquara, 10 de janeiro de
2019. Giuliano de Andrade Martinelli. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
CNPJ nº 13.866.843/0001-17

Veículo foi retido no pátio da PRF, pois possuía mais de R$ 10 mil em infrações de trânsito e licenciamento atrasado

Bahia, para buscar a carne, que
seria revendida em Jaguaquara, a cerca de 54 km de Jequié.

A PRF informou que o motorista foi encaminhado para
a delegacia de Jequié, pela

prática de crime contra as relações de consumo, que é inafiançável.

AVISO DE PUBLICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA DE N º 001/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM, CNPJ nº 13.866.843/0001-17, torna público que realizará a
CHAMADA PÚBLICA no 001/2019, visando A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVES DA
AGRICULTURA FAMILIAR POR MEIO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER
OS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITATIM, DISTRIBUÍDOS
NOS ATENDIMENTOS DE CRECHES, PRÉ-ESCOLA, ENSINO FUDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CD/FNDE n° 04, DE 2
DE ABRIL DE 2015 E A LEI 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009, DURANTE O ANO LETIVO EM VIGÊNCIA,
a ser realizada dia 31 de Janeiro de 2019 às 09:00 horas. Edital e Anexos disponíveis no site www.itatim.
ba.gov.br e na sede da Prefeitura Municipal, à Rua da Linha s/n, Centro, CEP 46.875-000. Maiores
informações pelo telefone (75) 3452-2166 Itatim – BA, 10 de janeiro de 2019. PREFEITO MUNICPAL
– Gilmar Pereira Nogueira.

