PORTARIA N° 731 DE 31 DE OUTUBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, que lhe
são Conferidas pela alínea “h”, do inciso I, do art. 18, do Regimento da Secretaria da Educação,
aprovado pelo Decreto nº 8.877, de 19 de janeiro de 2004,
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, publicidade, isonomia e
Impessoalidade, bem como o que está disposto pelos artigos 61, 62 e 63 da Lei Estadual 9433/05,
em consonância com o art. 25, caput, da Lei Federal 8.666/93,
CONSIDERANDO os termos do Parecer nº PA-NSAS-243-2020 e Despacho nº PA-NSAS-2562020 da Procuradoria Geral do estado - PGE, constante no Processo Administrativo
011.5533.2020.0041086-59,
RESOLVE:
Art. 1º Retificar a Cláusula Segunda – Prazo do Credenciamento da Minuta do Termo de Adesão,
Anexo IV do Edital de Credenciamento nº 002/2020, para prestação de serviços de Hotelaria e
Hospedagem, com ou sem o fornecimento de refeições e com ou sem locação de espaço próprio,
instituído no Processo Administrativo nº 0011451-3/2018, passando a vigorar com a seguinte
redação:
“O prazo de vigência do credenciamento é de 12 (doze) meses, a contar da publicação da Portaria
xx/20xx, ocorrida no Diário Oficial do Estado – DOE, de xx/xx/20xx, 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.
Parágrafo único. Findo o período de vigência, o Contratante, atendido o interesse público, adotará
os atos necessários à renovação do credenciamento, atendidas as prescrições legais, mediante
aviso publicado no Diário Oficial do Estado. ”
Art. 2º. Republicar o Edital de Credenciamento nº 002/2020 no endereço eletrônico da Secretaria
da Educação do Estado da Bahia (http://institucional.educacao.ba.gov.br/hotelariacredenciamento).
Art. 3º. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do edital em referência.
Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando ratificadas todas as
demais
cláusulas
já
definidas
na
Portaria
242/2020,
Processo
Administrativo
011.9009.2020.0018733-17.
Jerônimo Rodrigues Souza
Secretário da Educação
Documento assinado eletronicamente por Jerônimo Rodrigues Souza, Secretário, em 21/10/2020, às
17:38, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº
15.805, de 30 de dezembro de 2014.
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