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

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022
 
 

A Comissão de Seleção responsável pela condução do
Chamamento Público nº 001/2022
Edital ("Etapas do Chamamento Público"), e diante da não 
recursos administrativos, torna público o seguinte
DA ETAPA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE 
TRABALHO, relacionada
(OSC) interessada em celebrar Termo de Colaboração cujo objeto é 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 on
operativo de marketplace, no modelo de fábrica de software, baseado em 
software livre: 

  

Organização da Sociedade Civil
ASSOCIACAO PELA EXCELENCIA DO SOFTWARE DE CAMP
NAS - NUCLEO SOFTEX CAMPINAS

  

Com amparo no item 4.1 da Parte II do Edital ("Etapas do Chamamento Pùblico"), a 
Comissão de Seleção CONVOCA
no período de 07/06/2022 a 22/06/2022
documentos para avaliação dos requisitos e impedimentos legais, os quais deverão 
ser submetidos EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico ao
e-mail: chamamentosesol@setre.ba.gov.br

 
Salvador/BA, 06 de junho de 2022. 
 
 

Comissão de Seleção do Edital 001/2022
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022

A Comissão de Seleção responsável pela condução do
Chamamento Público nº 001/2022, com amparo no item 3.8 da Parte II do 
Edital ("Etapas do Chamamento Público"), e diante da não 
recursos administrativos, torna público o seguinte RESULTADO DEFINITIVO 
DA ETAPA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE 

relacionada com a seleção de Organização da Sociedade Civil 
m celebrar Termo de Colaboração cujo objeto é 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 on
operativo de marketplace, no modelo de fábrica de software, baseado em 

Organização da Sociedade Civil 
ASSOCIACAO PELA EXCELENCIA DO SOFTWARE DE CAMP

NUCLEO SOFTEX CAMPINAS 

Com amparo no item 4.1 da Parte II do Edital ("Etapas do Chamamento Pùblico"), a 
CONVOCA a organização da sociedade civil acima para que,

no período de 07/06/2022 a 22/06/2022, apresente Plano de Trabalho e demais 
documentos para avaliação dos requisitos e impedimentos legais, os quais deverão 

EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico ao
chamamentosesol@setre.ba.gov.br. 

de 2022.  

Comissão de Seleção do Edital 001/2022 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 

A Comissão de Seleção responsável pela condução do Edital de                     
, com amparo no item 3.8 da Parte II do 

Edital ("Etapas do Chamamento Público"), e diante da não interposição de 
RESULTADO DEFINITIVO 

DA ETAPA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE                                         
Organização da Sociedade Civil 

m celebrar Termo de Colaboração cujo objeto é 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 marketplace, no modelo de fábrica de software, baseado em 

Pontuação 

ASSOCIACAO PELA EXCELENCIA DO SOFTWARE DE CAMPI-
    100 

Com amparo no item 4.1 da Parte II do Edital ("Etapas do Chamamento Pùblico"), a 
a organização da sociedade civil acima para que,                

, apresente Plano de Trabalho e demais                    
documentos para avaliação dos requisitos e impedimentos legais, os quais deverão                      

EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico ao seguinte                                           

 


