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República Federativa do Brasil - Estado da Bahia

DIÁRIO OFICIAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES FINAIS
A Comissão Processante Local da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE, 
constituída pela Portaria nº 088/2021, e com amparo nos arts. 188 e seguintes da Lei Estadual 
nº 9.433/05, resolve NOTIFICAR a empresa BASE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, 
para, querendo, apresentar RAZÕES FINAIS, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
acerca da prática do suposto ilícito administrativo previsto no 185, inciso IV, da Lei Estadual nº 
9.433/05, consistente no descumprimento das obrigações contratuais trabalhistas em razão de 
não efetivação da baixa nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social dos trabalhadores cola-
boradores, que consta no Processo Administrativo SEI n°021.2140.2018.0001043-13.
Na forma do inciso IV do §2º do art. 51 da Lei Estadual 12.209, de 20 de abril de 2011, a 
notificação será considerada consumada após o transcurso de 03 (três) dias úteis contados da 
data de publicação deste edital, após o que será iniciado o prazo de alegações finais.
Fica franqueada vistas aos autos do respectivo processo junto a esta Comissão Processante. 
O pedido de vistas por ser formulado por contato feito ao presidente da Comissão Processante 
Local, por meio do telefone (71) 3115.3109.
Salvador/BA, em 21 de setembro de 2022.
Moacy Adilto Braga Junior
Presidente da Comissão Processante Local
<#E.G.B#711070#38#770432/>
<#E.G.B#711240#38#770707>
COMUNICADO
SETRE CONVOCA INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS ESPECIALIZADAS EM AÇÕES DE 
QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DO 
PROGRAMA QUALIFICA BAHIA
A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte convoca a instituição credenciada abaixo, 
obedecendo ao sorteio eletrônico realizado em Setembro de 2022 no SIMPAS e ao quanto 
estabelecido pela Portaria 088/2016 pelo edital e respectivos anexos, para atendimento à 
demanda de 20 vagas do Programa Qualifica Bahia. Para realização desta ação, as despesas 
correrão pelo Projeto 1793, fonte de recurso 0.128, elemento de despesa 3.3.90.39.00.
A instituição ora convocada deverá apresentar, até o dia 28/09/2022, para efeito de assinatura 
da Autorização de Prestação de Serviço, plano de trabalho contendo os seguintes documentos:
1. Proposta Metodológica adequada à meta de execução e ao Termo de Referência do Programa 
Qualifica Bahia, segundo modelo a ser disponibilizado pela SETRE;
2. Orçamento (planilha aberta de custo) conforme a meta proposta;
3. Cronograma de execução física conforme a meta proposta e prazos acordados com a SETRE;
4. Apresentação da equipe de instrutores por curso e turma, respectivos currículos devidamente 
comprovados e termos através dos quais os profissionais assumam o compromisso de integrar 
o quadro de instrutores da instituição para execução das ações do Programa Qualifica Bahia;
5. Apresentação de relação de equipamentos e materiais necessários e adequados à realização 
de cada curso de qualificação social e profissional, indicando quantidade por turma;
6. Apresentação da equipe de acompanhamento das ações de qualificação social e profissional 
do Programa Qualifica Bahia (Coordenador/a Geral, Coordenador/a Pedagógico/a), currículos 
devidamente comprovados e termos através dos quais os profissionais assumam o compromisso 
de integrar o quadro técnico da instituição para execução dos serviços de qualificação;
7. Apresentação dos técnicos que atuarão como coordenadores locais pelos cursos do programa 
Qualifica Bahia;
8. Apresentação de sede administrativa ou representação no Estado da Bahia, conforme modelo 
do edital de credenciamento, informando toda a estrutura (física, equipamentos, pessoal) que 
deverá ser utilizada para acompanhamento e administração das ações de qualificação social e 
profissional, sendo absolutamente vedada a utilização de escritórios virtuais;
9. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, devidamente atualizado, 
constando razão social / nome idêntico à denominação expressa no seu Estatuto atualizado;
10. Prova de inscrição no Estado, devidamente atualizado, constando razão social / nome 
idêntico à denominação expressa no seu Estatuto atualizado;
11. Prova de regularidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS;
12. Prova de regularidade no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça - CNJ;
13. Prova de regularidade no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas 
- CEPIM;
14. Prova de regularidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Inabilitadas - Tribunal 
de Contas da União;
15. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio ou sede 
proponente pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
16. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente;
17. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do proponente;
18. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS;
19. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
20. Certificado de Regularidade SICON;
21. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através de 
certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa.

I N S T I T U I Ç Ã O 
EXECUTORA

TERRITÓRIOS CADEIA PRODUTIVA TURMA VAGAS VALOR - R$ 8,00 h/
Aula

ASDEC Metropolitano de 
Salvador

Indústria Criativa 1 20 R$ 28.800,00

<#E.G.B#711240#38#770707/>
<#E.G.B#711252#38#770723>
COMUNICADO
SETRE CONVOCA INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS ESPECIALIZADAS EM AÇÕES DE 
QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DO 
PROGRAMA TRILHA
A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte convoca a instituição credenciada abaixo, 
obedecendo ao sorteio eletrônico realizado em Agosto de 2022 no SIMPAS e ao quanto 
estabelecido pela Portaria 039/2017 pelo edital e respectivos anexos, para atendimento à 
demanda de 20 vagas do Programa Trilha. Para realização desta ação, as despesas correrão 
pelo Projeto 5063, fonte de recurso 0.128, elemento de despesa 3.3.90.39.00.
A instituição ora convocada deverá apresentar, até o dia 28/09/2022, para efeito de assinatura 
da Autorização de Prestação de Serviço, plano de trabalho contendo os seguintes documentos:

1. Proposta Metodológica adequada à meta de execução e ao Termo de Referência do Programa 
Trilha, segundo modelo a ser disponibilizado pela SETRE;
2. Orçamento (planilha aberta de custo) conforme a meta proposta;
3. Cronograma de execução física conforme a meta proposta e prazos acordados com a SETRE;
4. Apresentação da equipe de instrutores por curso e turma, respectivos currículos devidamente 
comprovados e termos através dos quais os profissionais assumam o compromisso de integrar o 
quadro de instrutores da instituição para execução das ações do Programa Trilha;
5. Apresentação de relação de equipamentos e materiais necessários e adequados à realização 
de cada curso de qualificação social e profissional, indicando quantidade por turma;
6. Apresentação da equipe de acompanhamento das ações de qualificação social e profissional 
do Programa Trilha (Coordenador/a Geral, Coordenador/a Pedagógico/a), Psicopedagogo/a), 
currículos devidamente comprovados e termos através dos quais os profissionais assumam 
o compromisso de integrar o quadro técnico da instituição para execução dos serviços de 
qualificação;
7. Apresentação dos técnicos que atuarão como coordenadores locais pelos cursos do programa 
Trilha;
8. Apresentação de sede administrativa ou representação no Estado da Bahia, conforme modelo 
do edital de credenciamento, informando toda a estrutura (física, equipamentos, pessoal) que 
deverá ser utilizada para acompanhamento e administração das ações de qualificação social e 
profissional, sendo absolutamente vedada a utilização de escritórios virtuais;
9. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, devidamente atualizado, 
constando razão social / nome idêntico à denominação expressa no seu Estatuto atualizado;
10. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio ou sede 
proponente pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
11. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente;
12. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS;
13. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
14. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através de 
certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa.

INSTITUIÇÃO 
EXECUTORA

TERRITÓRIOS CADEIA PRODUTIVA TURMA VAGAS VALOR - R$ 
8,00 h/Aula

PASPAS EXTREMO SUL COOPERATIVISMO 1 20 R$ 32.000,00

<#E.G.B#711252#38#770723/>
<#E.G.B#711490#38#770999>
Portaria Nº 00507212 de 21 de Setembro de 2022
O(A) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO do(a) SEC. DO TRAB, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 
- SETRE, no uso das suas atribuições, resolve exonerar, a pedido, com base no(a) art. 44, I, 
e art. 47, da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, o(s) servidor(es) abaixo relacionado(s):

Matrícula Nome Cargo Símbolo Unidade Data Início
 92005059  SUSANA CUNHA DE 

BRITO SANTOS
 Coordenador IV  DAI-5  DIRETORIA 

GERAL
 21.09.2022

DAVIDSON DE MAGALHAES SANTOS
SEC. DO TRAB, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
<#E.G.B#711490#38#770999/>

Superintendência dos Desportos 
do Estado da Bahia – SUDESB
<#E.G.B#711365#38#770869>
Portaria Nº 00504643 de 21 de Setembro de 2022
O(A) Diretor Geral EM EXERCÍCIO do(a) SUP. DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA 
- SUDESB, no uso de suas atribuições, resolve designar ANTONIA MARIA DE SOUZA 
NASCIMENTO, matrícula nº 69402029, para, em razão de Férias no período de 03 de Outubro 
de 2022 a 01 de Novembro de 2022, substituir FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, 
matrícula nº 69628468, no cargo Coordenador III, do(a) GABINETE DO DIRETOR GERAL.

DIOGO RIOS AMARAL
SUP. DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
<#E.G.B#711365#38#770869/>
<#E.G.B#711366#38#770871>
Portaria Nº 00507020 de 21 de Setembro de 2022
O(A) Diretor Geral EM EXERCÍCIO do(a) SUP. DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - 
SUDESB, no uso de suas atribuições, resolve designar PAULO VINICIUS AMARAL ESTRELA, 
matrícula nº 92018905, para, em razão de Férias no período de 13 de Outubro de 2022 a 11 de 
Novembro de 2022, substituir KATHIA MARIA MATHEUS DOS REIS, matrícula nº 69433334, 
no cargo Coordenador III, do(a) DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

DIOGO RIOS AMARAL
SUP. DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
<#E.G.B#711366#38#770871/>
<#E.G.B#711349#38#770851>
Resumo do Termo de Fomento nº 75/2022
Processo: 069.1486.2022.0003530-50. Partes: SUDESB e a LIGA DE BOXE AMADOR E 
PROFISSIONAL DO INTERIOR DA BAHIA - LBI. Objeto: apoio financeiro para realização do 
“BOXE SHOW”, de 29 de setembro a 25 de novembro de 2022, no Centro de Treinamento de 
Boxe e Artes Marciais, município de Salvador, Bahia, originário da Inexigibilidade de Chamamento 
Público nº 68/2022. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária 21.301/ Unidade Gestora 
0001/ Função 27/ Subfunção 811/ Programa 303/ PAOE 5779/ Região Planejamento 9900/ 
Natureza da Despesa 3.3.50.41/ Destinação 0.100.000000 e/ou 0.300.000000. Valor Global: R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Vigência: 60 (sessenta) dias. Gestor da Parceria: 
Sinval Vieira da Silva Filho, Coordenador de Excelência Esportiva. Data: 20/09/2022. Assinaturas: 
Diogo Rios Amaral - Diretor Geral da SUDESB em exercício, Antonio José Alves Reis - Repre-
sentante Legal da LBI e Sinval Vieira da Silva Filho - Gestor da Parceria.
<#E.G.B#711349#38#770851/>

CÓPIA - Consulte informação oficial em www.dool.egba.ba.gov.br


