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término do prazo estabelecido pela Portaria nº 10 de 28 de janeiro de 2022, publicada no Diário 
Oficial do Estado na Edição do dia 04 de fevereiro de 2022.

Salvador, 26 de abril de 2022

Vicente José de Lima Neto
Diretor Geral
<#E.G.B#652936#61#708149/>
<#E.G.B#652875#61#708077>
PORTARIA Nº 035 DE 26 DE ABRIL DE 2022
O Diretor Geral da Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB, no 
uso de suas atribuições e, considerando as informações veiculadas no processo SEI nº 
069.1484.2021.0003845-45, RESOLVE: Designar a servidora Ilma de Jesus Lima, matrícula nº 
92053059, com efeito, a partir de 06 de março de 2022, para, substituir a senhora Rosa Morena 
Costa Dias, na Comissão de Tomada de Contas Especial constituída através da Portaria nº 10 
de 28 de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado na Edição do dia 04 de fevereiro 
de 2022.

Salvador - BA., 26 de abril de 2022.

Vicente José de Lima Neto
Diretor Geral
<#E.G.B#652875#61#708077/>
<#E.G.B#652953#61#708167>
Resumo do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 05/2022
Processo: 069.1475.2022.0001308-04. Convenentes: SUDESB e o Município de Várzea do Poço/
Ba. Do Acréscimo de Valor: Fica acrescido ao valor originário o percentual de 38,99994939992%, 
passando o valor total do convênio para R$ 914.211,73 (novecentos e quatorze mil, duzentos 
e onze reais e setenta e três centavos). Do Repasse: A SUDESB liberará o recurso em 02 
(duas) parcelas, sendo a PRIMEIRA no valor de R$ 438.416,97 (quatrocentos e trinta e oito mil, 
quatrocentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), após a publicação deste Termo no 
DOE e a SEGUNDA, no valor de R$ 475.794,76 (quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e 
noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), após comprovação da CONVENENTE publicação 
no Diário Oficial do Município da homologação e adjudicação do processo licitatório realizado para 
a contratação de empresa especializada para execução da obra, cópia do inteiro teor do processo 
licitatório e a ORDEM DE SERVIÇO para início da obra, comprovante da informação à DRT das 
exigências contidas na Norma Regulamentadora nº 18, do Ministério do Trabalho e Emprego, 
publicada no DOU de 06/07/78; cópia do registro de inscrição do Cadastro Nacional de Obras - 
CNO da obra junto à Receita Federal do Brasil e cópia da ART - Anotação de Responsabilidade 
Técnica do Profissional, representante do MUNICÍPIO, responsável pela fiscalização da obra e 
aprovação da prestação de contas e execução da obra referente aos serviços da primeira parcela. 
Data: 26/04/2022. Assinam: Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral da SUDESB e Manoel 
Carneiro Filho, Prefeito Municipal de Várzea do Poço/Ba.
<#E.G.B#652953#61#708167/>
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