
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E COOPERATIVISMO 

 

EDITAL DE 

O Estado da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, torna pública, no 
endereço eletrônico da SETRE (
Parte II do Edital de Chamamento Público nº 009/2019
Sociedade Civil interessadas em celebrar Termo de Colaboração tendo com
de projetos, atividades e iniciativas voltadas para o desenvolvimento da comercialização dos produtos da 
economia solidária e do cooperativismo.
 
Salvador-BA, 29 de janeiro de 2020.
 
 
DAVIDSON DE MAGALHÃES SANTOS
Secretário 
 
PARTE II – ETAPAS DO CHAMAMENTO PÚBLICO
 
Constituem etapas do presente Chamamento P
 
1. Envio das propostas pelas OSC
2. Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção, incluindo a divulgação do resultado preliminar;
3. Apresentação e análise de recursos contra o resultado;
4. Análise do cumprimento dos requisitos, dos impedimentos legais e do Plano de Trabalho, bem como 

homologação do resultado;
5. Celebração dos Termos de Colaboração.
O cumprimento das etapas acima indicadas observará os
 
Etapa 

I. Envio das propostas pelas OSC

 

II. Avaliação das P ropostas 
pela Comissão de Seleção, incluindo a 
divulgação do resultado preliminar

 
III. Apresentação e análise de recursos contra o 
resultado.  
 
IV. Convocação da OSC para apresentação de 
documentos.  
 
V. Análise do cumprimento dos requisitos, dos 
impedimento s legais e do Plano de Trabalho
 

VI. Homologação do resultado

 

VII. Celebração do Termo de Colaboração
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2019
 

O Estado da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, torna pública, no 
endereço eletrônico da SETRE (www.setre.ba.gov.br), a prorrogação dos prazos das etapas fixados na 

Edital de Chamamento Público nº 009/2019 , referente à Seleção de Organizações da 
Sociedade Civil interessadas em celebrar Termo de Colaboração tendo como objetivo 
de projetos, atividades e iniciativas voltadas para o desenvolvimento da comercialização dos produtos da 
economia solidária e do cooperativismo. 

BA, 29 de janeiro de 2020. 

DAVIDSON DE MAGALHÃES SANTOS  

CHAMAMENTO PÚBLICO  

etapas do presente Chamamento Público as seguintes: 

nvio das propostas pelas OSC’s; 
valiação das propostas pela Comissão de Seleção, incluindo a divulgação do resultado preliminar;

e análise de recursos contra o resultado; 
nálise do cumprimento dos requisitos, dos impedimentos legais e do Plano de Trabalho, bem como 

homologação do resultado; 
de Colaboração. 

O cumprimento das etapas acima indicadas observará os seguintes prazos: 

Datas, Horário e Endereço

I. Envio das propostas pelas OSC . 

10/02/2020 é a data final para envio das propostas 
por postagem ou entrega presencial, sendo que 
esta deverá ser realizada das 
17:30min,  no endereço da SETRE: 2ª. Avenida, 
no. 200, Centro Administrativo
Salvador, Bahia, CEP: 41.745
 

ropostas de plano de Trabalho 
pela Comissão de Seleção, incluindo a 
divulgação do resultado preliminar . 

11/02/2020 a 27/02/2020
28/02/2020 – Divulgação do Resultado Preliminar.
Este prazo poderá ser prorrogado por até mais 
dias pela Comissão de Seleção, de forma 
justificada. 
 

Apresentação e análise de recursos contra o 28/02/2020 a 09/03/2020

 
Convocação da OSC para apresentação de 24/03/2020  

 
V. Análise do cumprimento dos requisitos, dos 

s legais e do Plano de Trabalho . 08/04/2020 a 23/04/2020

 

omologação do resultado . 24/04/2020 

 

Termo de Colaboração  28/04/2020 

SETRE 
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E COOPERATIVISMO – SESOL 

009/2019 

O Estado da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, torna pública, no 
, a prorrogação dos prazos das etapas fixados na 

, referente à Seleção de Organizações da 
o objetivo apoiar a execução 

de projetos, atividades e iniciativas voltadas para o desenvolvimento da comercialização dos produtos da 

valiação das propostas pela Comissão de Seleção, incluindo a divulgação do resultado preliminar; 

nálise do cumprimento dos requisitos, dos impedimentos legais e do Plano de Trabalho, bem como 

Datas, Horário e Endereço . 
é a data final para envio das propostas 

por postagem ou entrega presencial, sendo que 
esta deverá ser realizada das 8:30min às 

,  no endereço da SETRE: 2ª. Avenida, 
Administrativo da Bahia – CAB, 

Salvador, Bahia, CEP: 41.745-003. 

a 27/02/2020 
Divulgação do Resultado Preliminar. 

Este prazo poderá ser prorrogado por até mais 15 
dias pela Comissão de Seleção, de forma 

28/02/2020 a 09/03/2020 

08/04/2020 a 23/04/2020 


