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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
<#E.G.B#515639#12#561730>
TERMO DE ADESÃO NO 027/2021 AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 007/2018
Processo: 011.5595.2020.0058985-75 PARTES: O Estado da Bahia, através da Secretaria da
Educação e a Empresa MARINA BASSO SANTOS SILVA CPF nº 062.945.345-42 - OBJETO:
prestação de serviços em docência, consultoria, palestras e docência em educação à distância EAD, com vistas à formação dos profissionais da educação, assim como profissionais de outras
áreas com o objetivo de viabilizar a consecução de suporte às demandas desta Secretaria da
Educação do Estado da Bahia - SEC, de acordo com as especificações constantes da Portaria
nº 290/2020, publicada no DOE de 30/05/2020, do edital de credenciamento 007/2018 e
respectivos anexos - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS: com base nos valores definidos na
Tabela de Preços devidamente homologada através da Portaria 290/2020, publicada no DOE de
30/05/2020, durante o qual os credenciados poderão ser convidados a firmar as contratações, nas
oportunidades e quantidades de que o Contratante necessitar, observadas as condições fixadas
no procedimento e as normas pertinentes - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da publicação
da Portaria nº 290/2020 - DATA DE ASSINATURAS: 04 de março de 2021. ASSINATURAS:
Secretário da Educação
TERMO DE ADESÃO NO 026/2021 AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 007/2018
Processo: 011.5595.2020.0058954-79 PARTES: O Estado da Bahia, através da Secretaria
da Educação e a Empresa MARIANA LIMA CARVALHO CPF nº 060.421.595-93 - OBJETO:
prestação de serviços em docência, consultoria, palestras e docência em educação à distância EAD, com vistas à formação dos profissionais da educação, assim como profissionais de outras
áreas com o objetivo de viabilizar a consecução de suporte às demandas desta Secretaria da
Educação do Estado da Bahia - SEC, de acordo com as especificações constantes da Portaria
nº 290/2020, publicada no DOE de 30/05/2020, do edital de credenciamento 007/2018 e
respectivos anexos - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS: com base nos valores definidos na
Tabela de Preços devidamente homologada através da Portaria 290/2020, publicada no DOE de
30/05/2020, durante o qual os credenciados poderão ser convidados a firmar as contratações, nas
oportunidades e quantidades de que o Contratante necessitar, observadas as condições fixadas
no procedimento e as normas pertinentes - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da publicação
da Portaria nº 290/2020 - DATA DE ASSINATURAS: 04 de março de 2021. ASSINATURAS:
Secretário da Educação
TERMO DE ADESÃO NO 030/2021 AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 007/2018
Processo: 011.5595.2020.0058014-15 PARTES: O Estado da Bahia, através da Secretaria da
Educação e a Empresa MARIANA SILVA DOS SANTOS CPF nº 044.665.405-19 - OBJETO:
prestação de serviços em docência, consultoria, palestras e docência em educação à distância EAD, com vistas à formação dos profissionais da educação, assim como profissionais de outras
áreas com o objetivo de viabilizar a consecução de suporte às demandas desta Secretaria da
Educação do Estado da Bahia - SEC, de acordo com as especificações constantes da Portaria
nº 290/2020, publicada no DOE de 30/05/2020, do edital de credenciamento 007/2018 e
respectivos anexos - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS: com base nos valores definidos na
Tabela de Preços devidamente homologada através da Portaria 290/2020, publicada no DOE de
30/05/2020, durante o qual os credenciados poderão ser convidados a firmar as contratações, nas
oportunidades e quantidades de que o Contratante necessitar, observadas as condições fixadas
no procedimento e as normas pertinentes - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da publicação
da Portaria nº 290/2020 - DATA DE ASSINATURAS: 04 de março de 2021. ASSINATURAS:
Secretário da Educação
TERMO DE ADESÃO NO 033/2021 AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 007/2018
Processo: 011.5595.2020.0058003-54 PARTES: O Estado da Bahia, através da Secretaria da
Educação e a Empresa NATALIA SOARES SANTANA CPF nº 041.849.775-37 - OBJETO:
prestação de serviços em docência, consultoria, palestras e docência em educação à distância EAD, com vistas à formação dos profissionais da educação, assim como profissionais de outras
áreas com o objetivo de viabilizar a consecução de suporte às demandas desta Secretaria da
Educação do Estado da Bahia - SEC, de acordo com as especificações constantes da Portaria
nº 290/2020, publicada no DOE de 30/05/2020, do edital de credenciamento 007/2018 e
respectivos anexos - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS: com base nos valores definidos na
Tabela de Preços devidamente homologada através da Portaria 290/2020, publicada no DOE de
30/05/2020, durante o qual os credenciados poderão ser convidados a firmar as contratações, nas
oportunidades e quantidades de que o Contratante necessitar, observadas as condições fixadas
no procedimento e as normas pertinentes - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da publicação
da Portaria nº 290/2020 - DATA DE ASSINATURAS: 04 de março de 2021. ASSINATURAS:
Secretário da Educação
<#E.G.B#515639#12#561730/>
<#E.G.B#515542#12#561627>
RETIFICAÇÃO
No ato da convocação da profissional DAYANE CRISTINA ROCHA TINOCO, CPF: 084.354.376.04, publicado no DOE, na edição de 04/03/2021, página 12, do caderno de Licitações, por
necessidade de alteração na informação referente ao número de processo da profissional:
ONDE SE LÊ: 011.5588.2020.0047944-70
LEIA-SE: 011.5588.2020.0047647-24
<#E.G.B#515542#12#561627/>
<#E.G.B#515627#12#561718>
REVOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 005/2020 - SEC/COINF
O Secretário da Educação do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, em conformidade
com disposto no art. 122 da Lei Estadual nº 9.433/2005 e com fundamento no Parecer PGE
nº PA-NSAS-033-2021, REVOGA o supramencionado procedimento licitatório, que tem como
objeto a Contratação de empresa especializada para a construção de 01 (uma) unidade escolar,
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localizada no município de Serra do Ramalho, neste Estado da Bahia, sob a gestão da SEC/BA.
Salvador- BA, 04/03/2021. Jerônimo Rodrigues Souza - Secretário da Educação
<#E.G.B#515627#12#561718/>
<#E.G.B#515583#12#561669>
COMUNICADO DE REMARCAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 - SEC/COINF
A Presidente da Comissão de Licitação da Secretaria da Educação comunica aos interessados
em participar da licitação acima referenciada, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação com construção de complexos poliesportivos nos
municípios de Salvador, Campo Formoso, Ipiaú, Vitória da Conquista e Itamaraju, e construção
de complexo poliesportivo com manutenção (civil e elétrica) do Instituto de Educação Gastão
Guimarães, localizado no município de Feira de Santana, neste Estado da Bahia, sob a gestão
da Secretaria da Educação do Estado da Bahia e com sessão de abertura designada para o dia
24/03/2021 às 10h00min., que fica remarcada para o dia 15/04/2021 às 10h00min, tendo em
vista a necessidade de ajustes no Edital. Em razão da reconhecida pandemia do Covid-19 e em
atendimento às recomendações dos profissionais da saúde e das autoridades governamentais,
a(s)sessão (ões) presencial (is) deste certame ocorrerá por videoconferência, a ser realizadas
através do Microsoft Teams, que é uma ferramenta de colaboração corporativa pertencente à
plataforma Office 365. O acesso aos procedimentos para uso da ferramenta pelos licitantes
será feito pelo endereço eletrônico: https://comprasnet.ba.gov.br/content/sessão-virtual. Os
licitantes interessados em participar do certame deverão encaminhar os envelopes de proposta
e habilitação, na forma descrita no instrumento convocatório, via Correios ou outro meio similar
de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos. Outras
informações e/ou o Edital e seus anexos podem ser obtidos através do endereço eletrônico
http://www.comprasnet.ba.gov.br/ e http://institucional.educacao.ba.gov.br/licitacoesecontratos.
Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (71) 3115.1403 e/ou e-mail: copel@
educacao.ba.gov.br. Salvador/Bahia. 04/03/2021. Taíza da Silva Cabé - Presidente da Comissão.
<#E.G.B#515583#12#561669/>
<#E.G.B#515619#12#561710>
AVISO DE CREDENCIAMENTO
A Comissão Permanente de Credenciamento, instituída através da Portaria nº 143/2020,
publicada no Diário Oficial de 03 de março de 2020, no uso de suas atribuições, TORNA
PÚBLICA a lista de habilitação dos profissionais credenciados para a prestação de Serviço em
docência, consultoria, palestras e docência em Educação à Distância - EAD, conforme Edital
007/2018, Portaria nº 290/2020 publicada no DOE de 30/05/2020, disponível no site: http://
educar.educacao.ba.gov.br/site/home, a saber.
PROFISSIONAL
CAROLINA QUEIROZ DE SANTANA

CPF
052.618.205-96

<#E.G.B#515619#12#561710/>

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
<#E.G.B#515416#12#561494>
TORNAR SEM EFEITO PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO. Considerar sem efeito a
Publicação da Homologação do PP 01/2020-JQ - processo nº 072.4440.2018.0001918-12
(Prestação de serviços de CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA para atender as
demandas da UESB campus de Jequié), veiculada no dia 19/02/2020, em razão de desclassificação da empresa CABO FORTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS
LTDA - 01.520.951/0001-54 conforme autos do processo. Jequié - BA, 04/03/2021.
<#E.G.B#515416#12#561494/>

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
<#E.G.B#515450#12#561531>
COMUNICADO RELEVANTE
O Secretário de Infraestrutura, no uso de suas atribuições e com fundamento no § 4º, art. 124, da
Lei nº 9.433/2005, resolve prorrogar, por mais 30 dias, contado a partir de 10 de março de 2021,
o prazo para a assinatura do Contrato oriundo da Tomada de Preços nº 001/2021, Processo SEI
nº 024.2058.2020.0004322-16, a ser celebrado com a empresa JMPN CONSTRUTORA EIRELI.
Salvador/BA, 04 de março de 2021.
Marcus Cavalcanti
Secretário de Infraestrutura
<#E.G.B#515450#12#561531/>

SECRETARIA DA SAÚDE
<#E.G.B#515569#12#561656>
RESUMO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO
DE CRÉDITOS. Processo SEI nº. 019.5120.2021.0012394-85. O Estado da Bahia, através da
Secretaria da Saúde, reconhece que é devido à empresa NOVA COZINHA ALIMENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA, o fornecimento ininterrupto de refeições para o Hospital Especializado Colônia
Lopes Rodrigues, no período de janeiro de 2021, o valor total de R$ 137.649,91 (cento e trinta e
sete mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos). Unidade Gestora: 19.0003.
Projeto/Atividade: 2641. Elemento de Despesa: 33.90.39.00. Fonte de Recurso: 130/000.
<#E.G.B#515569#12#561656/>
<#E.G.B#515571#12#561658>
RESUMO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO
DE CRÉDITOS. Processo SEI nº. 019.5241.2021.0016989-14. O Estado da Bahia, através da
Secretaria da Saúde, reconhece que é devido à empresa LPATSA Alimentação e Terceirização

