
GOVERNO 
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 00
 
 
 

O SECRETÁRIO DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE, no uso de suas 
atribuições, RESOLVE: 
  
Tornar público o RESULTADO PRELIMINAR DA ETAPA DE AVALIAÇÃO DAS 
PROPOSTAS DE TRABALHO
Organização da Sociedade Civil (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 desenvolvime
to de um aplicativo para vendas e entregas online em modos operativo de marketplace, no 
modelo de fábrica de software, baseado em software livre, tendo apenas uma 
OSC apresentado proposta, sendo classificada
 

  
Organização da Sociedade Civil
Associação pela excelência do software de Campinas 
Softex Campinas 

  
   

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

 
Salvador/BA, 27 de maio de 2022. 
 
 

DAVIDSON DE MAGALHÃES SANTOS

 
 
 
 

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

 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/202

O SECRETÁRIO DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE, no uso de suas 

RESULTADO PRELIMINAR DA ETAPA DE AVALIAÇÃO DAS 
PROPOSTAS DE TRABALHO do Edital de Chamamento nº 001/2022
Organização da Sociedade Civil (OSC) interessada em celebrar Termo de Colaboração cujo 
objeto é apoiar e assessorar a formação de cooperativas de plataforma contendo 100 motos 

entregadores e empreendedores familiares de Salvador, bem como o desenvolvime
to de um aplicativo para vendas e entregas online em modos operativo de marketplace, no 
modelo de fábrica de software, baseado em software livre, tendo apenas uma 

proposta, sendo classificada conforme segue: 

Organização da Sociedade Civil 
pela excelência do software de Campinas - Núcleo 

Informações complementares poderão ser obtidas por meio da Comissão de Seleção,
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 

/2022 

O SECRETÁRIO DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE, no uso de suas 

RESULTADO PRELIMINAR DA ETAPA DE AVALIAÇÃO DAS                  
nº 001/2022 - Seleção de             

Organização da Sociedade Civil (OSC) interessada em celebrar Termo de Colaboração cujo 
objeto é apoiar e assessorar a formação de cooperativas de plataforma contendo 100 motos 

entregadores e empreendedores familiares de Salvador, bem como o desenvolvimen-
to de um aplicativo para vendas e entregas online em modos operativo de marketplace, no 
modelo de fábrica de software, baseado em software livre, tendo apenas uma 

Pontuação 

100 

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


