
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 00

ALTERAÇÃO 

O SECRETÁRIO DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
atribuições, RESOLVE alterar o cronograma do Edital de Chamamento Público 
nº 001/2022 - seleção de Organização da Sociedade Civil 
Termo de Colaboração cujo objeto é de apoiar e assessorar a formação de cooperativas de 
plataforma contendo 100 motos e bike entregadores e empreendedores familiares de 
Salvador, bem como o desenvolvimento de um aplicativo para vendas e entregas online em 
modos operativo de martkeplace, no modelo de fábrica de software, (baseado em software 
livre), na forma da Parte II do Edital 
constar da seguinte forma: 

  
 Etapa 

I. Envio das propostas pelas OSC

II. Avaliação das Propostas de Plano de 
Trabalho pela Comissão de Seleção, 
incluindo a divulgação do resultado pr
liminar 

III. Apresentação e análise de recursos 
contra o resultado 

IV. Convocação da OSC para aprese
tação de documentos 

V. Análise do cumprimento dos requis
tos, dos Impedimentos legais e do Pl
no de Trabalho 

VI. Homologação do resultado

VII. Celebração do Termo de Fomento

  
Informações complementares poderão ser 
08:30h às 18:00h, no seguinte telefone: (71) 3115
chamamentosesol@setre.ba.gov.br

 
Salvador/BA, 08 de abril de 2022. 
 
 

DAVIDSON DE MAGALHÃES SANTOS

 
 
 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 
 
 

ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA 
 

O SECRETÁRIO DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
alterar o cronograma do Edital de Chamamento Público 

seleção de Organização da Sociedade Civil - OSC interessada em celebrar 
Termo de Colaboração cujo objeto é de apoiar e assessorar a formação de cooperativas de 
plataforma contendo 100 motos e bike entregadores e empreendedores familiares de 
Salvador, bem como o desenvolvimento de um aplicativo para vendas e entregas online em 
modos operativo de martkeplace, no modelo de fábrica de software, (baseado em software 
livre), na forma da Parte II do Edital  ("Etapas do Chamamento Público"), que passa a 

Datas, Horário e Endereço

as pelas OSC 

20/04/2022 é a data final para envio das pr
postas por postagem ou entrega presencial, 
sendo que esta deverá ser realizada das 
8h30min às 17h30min, no endereço da S
TRE:  2ª. Avenida, nº  200, Centro Administr
tivo da Bahia – CAB, Salvador, Ba
41.745-003. 

II. Avaliação das Propostas de Plano de 
Trabalho pela Comissão de Seleção, 
incluindo a divulgação do resultado pre-

25/04/2022 a 06/05/2022
10/05/2022 – Divulgação do Resultado Prel
minar. Este prazo poderá ser prorrogado por 
até mais 15 dias pela Comissão de Seleção, 
deforma justificada. 

III. Apresentação e análise de recursos 
11/05/2022 a 16/05/2022
e 
17/05/2022 a 26/05/2022

IV. Convocação da OSC para apresen-
27/05/2022 

umprimento dos requisi-
tos, dos Impedimentos legais e do Pla- 30/05/2022 a 06/06/2022

VI. Homologação do resultado 07/06/2022 

VII. Celebração do Termo de Fomento 
10/06/2022 
Nota: Esta data é estimada

Informações complementares poderão ser obtidas por meio da Comissão de Seleção, das 
08:30h às 18:00h, no seguinte telefone: (71) 3115
chamamentosesol@setre.ba.gov.br 

de 2022.  

DAVIDSON DE MAGALHÃES SANTOS 
Secretário 

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 

O SECRETÁRIO DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE, no uso de suas 
alterar o cronograma do Edital de Chamamento Público 

OSC interessada em celebrar 
Termo de Colaboração cujo objeto é de apoiar e assessorar a formação de cooperativas de 
plataforma contendo 100 motos e bike entregadores e empreendedores familiares de 
Salvador, bem como o desenvolvimento de um aplicativo para vendas e entregas online em 
modos operativo de martkeplace, no modelo de fábrica de software, (baseado em software 

("Etapas do Chamamento Público"), que passa a 

Datas, Horário e Endereço 

20/04/2022 é a data final para envio das pro-
postas por postagem ou entrega presencial, 
sendo que esta deverá ser realizada das 
8h30min às 17h30min, no endereço da SE-

200, Centro Administra-
CAB, Salvador, Bahia,CEP: 

 
Divulgação do Resultado Preli-

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

 

 

 

Nota: Esta data é estimada 

obtidas por meio da Comissão de Seleção, das 
08:30h às 18:00h, no seguinte telefone: (71) 3115-9918, email: 


