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BAHIA
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

 
 
 

PORTARIA N. 034 DE 06 DE JULHO DE 2021
 
 
 
O SECRETÁRIO DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE, no uso de suas
atribuições, considerando as informações veiculadas pela Comissão Permanente de
Credenciamento no bojo do Processo SEI n. 021.2122.2021.0001482-86, bem como o disposto
no artigo 63 da Lei Estadual 9.433, de 1º de março de 2005, e no artigo 23 do Decreto-Lei 4.657,
de 04 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), 
 

RESOLVE
 
Art. 1º - Fica alterado o Anexo VIII.1 do Edital de Credenciamento n. 001/2017 - Termo de
Referência do credenciamento para a execução do Programa Trilha, aprovado pela Portaria n.
039, de 22 de março de 2017, cujo teor encontra-se publicado na página eletrônica desta
Secretaria. 
 
Art. 2º - Fica facultado às prestadoras de serviço que já se encontrem devidamente credenciadas
na data de publicação desta Portaria declinar da convocação para prestação dos serviços de
qualificação em conformidade com o termo de referência aprovado na forma do artigo
antecedente, sem que isso resulte em qualquer tipo de penalidade. 
 
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalteradas as
demais disposições da Portaria n. 039, de 22 de março de 2017, que com esta não sejam
incompatíveis.
 
GABINETE DO SECRETÁRIO, em 06 de julho de 2021.
 
 

DAVIDSON DE MAGALHÃES SANTOS
Secretário

Documento assinado eletronicamente por Davidson de Magalhães Santos, Secretário, em
06/07/2021, às 17:04, 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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