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

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
  
   

 
A Comissão de Seleção responsável pela condução do
nº 008/2022 ("seleção de Organizações da Sociedade Civil 
Termo de Colaboração cujo objeto é a execução das ações de Qualificação Social e 
Profissional, vinculadas ao Projeto Juventude Produtiva 
para o Jovem Empreendedor")
no prazo de 05 (cinco) dias corr
comunicado na página eletrônica da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e 
Esporte - SETRE, apresenta
anexo único, conforme item 4.1 e seguintes da Parte II do Edital ("
Chamamento Público"): 
    

Organização convocada 

Comunidade Cidadania e V
COMVIDA 

  
O prazo para atendimento desta convocação iniciar

  
  

 Salvador/BA, em 06 de outubro de 2022.

  

Presidente da Comissão de Seleção 
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 CONVOCAÇÃO 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2022

A Comissão de Seleção responsável pela condução do Edital de Chamame
"seleção de Organizações da Sociedade Civil - OSC i

ção cujo objeto é a execução das ações de Qualificação Social e 
sional, vinculadas ao Projeto Juventude Produtiva - Qualificação e Orientação Técnica 

dor") CONVOCA a seguinte organização da sociedade civil para, 
05 (cinco) dias corridos, contados da disponibilização do presente 

do na página eletrônica da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e 
SETRE, apresentar plano de trabalho e demais documentos relaci

anexo único, conforme item 4.1 e seguintes da Parte II do Edital ("

Pontuação final Classificação

Comunidade Cidadania e Vida – 
100 

O prazo para atendimento desta convocação iniciar-se-á em 07 de outubro de 2022

Salvador/BA, em 06 de outubro de 2022. 

Lívia da Silva Borges 
Presidente da Comissão de Seleção - Portaria n. 029/2022

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 

/2022 

Edital de Chamamento Público               
OSC interessada em celebrar 

ção cujo objeto é a execução das ações de Qualificação Social e  
Qualificação e Orientação Técnica 

guinte organização da sociedade civil para, 
, contados da disponibilização do presente                     

do na página eletrônica da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e                   
r plano de trabalho e demais documentos relacionados no 

anexo único, conforme item 4.1 e seguintes da Parte II do Edital ("Etapas do                  

Classificação situação 

1º Vencedora 

07 de outubro de 2022. 

Portaria n. 029/2022 
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a) O Plano de Trabalho, que consiste no detalhamento da proposta submet
da e aprovada na etapa de avaliação das propostas art. 11, § 1º, do Decreto 
Estadual nº. 17.091/2016), de acordo com o modelo constante do Anexo 7.

  

a.1) O Plano de Trabalho deverá se
preços dos serviços a serem adquiridos (art.21, §§ 1º e 2º, do Decreto E
tadual nº 17.091/2016);

a.2) A Comissão de Seleção poderá solicitar a realização de aju
plano de trabalho a fim de adequá
do Edital art. 11, § 2º do Decreto Estadual nº. 17.091/2016), devendo a 
OSC realizá-los no prazo de até 05 (cinco) dias corridos contados da data 
da solicitação. 

  

b) A documentação exigida pela Lei nº. 13.019/2014 para compr
requisitos para a celebração da parceria previstos nos arts. 33 e 34 e não 
ocorrência das hipóteses de vedação do art. 39, listadas a seguir:

  

b.1) normas de organização interna da OSC que prevejam:

  

b.1.1) objetivos voltados à promoção de atividades e fin
de relevância pública e social compatíveis com o objeto do in
trumento a ser pactuado. Estão dispensadas desta exigência as 
organizações religiosas e as socied
2º e 3º, Lei nº 13.019/2014);

b.1.2) que, em caso de disso
trimônio líquido será transferido a outra pessoa j
natureza que preencha os
jo objeto social seja, preferencia
tinta (art. 33, inciso III, 
desta exigência as organizações religiosas e as sociedades co
perativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019/2014);

b.1.3) escrituração de acordo com os princípios fund
contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 
33, inciso IV, Lei nº 13.019/2014).

  

b.2) comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrôn
cretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC existe 
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ANEXO ÚNICO 

   

a) O Plano de Trabalho, que consiste no detalhamento da proposta submet
da e aprovada na etapa de avaliação das propostas art. 11, § 1º, do Decreto 
Estadual nº. 17.091/2016), de acordo com o modelo constante do Anexo 7.

a.1) O Plano de Trabalho deverá ser acompanhado pelas cot
preços dos serviços a serem adquiridos (art.21, §§ 1º e 2º, do Decreto E
tadual nº 17.091/2016); 

a.2) A Comissão de Seleção poderá solicitar a realização de aju
plano de trabalho a fim de adequá-lo à proposta e aos termos e condições 
do Edital art. 11, § 2º do Decreto Estadual nº. 17.091/2016), devendo a 

los no prazo de até 05 (cinco) dias corridos contados da data 

b) A documentação exigida pela Lei nº. 13.019/2014 para compr
uisitos para a celebração da parceria previstos nos arts. 33 e 34 e não 

ocorrência das hipóteses de vedação do art. 39, listadas a seguir:

b.1) normas de organização interna da OSC que prevejam: 

b.1.1) objetivos voltados à promoção de atividades e fin
de relevância pública e social compatíveis com o objeto do in
trumento a ser pactuado. Estão dispensadas desta exigência as 
organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 
2º e 3º, Lei nº 13.019/2014); 

b.1.2) que, em caso de dissolução da entidade, o respe
trimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual 
natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019/2014, e c
jo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade e
tinta (art. 33, inciso III, Lei nº 13.019/2014). Estão dispensadas 
desta exigência as organizações religiosas e as sociedades co
perativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019/2014); 

b.1.3) escrituração de acordo com os princípios fund
contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 
33, inciso IV, Lei nº 13.019/2014). 

b.2) comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrôn
ta Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC existe 
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a) O Plano de Trabalho, que consiste no detalhamento da proposta submeti-
da e aprovada na etapa de avaliação das propostas art. 11, § 1º, do Decreto 
Estadual nº. 17.091/2016), de acordo com o modelo constante do Anexo 7. 

r acompanhado pelas cotações de 
preços dos serviços a serem adquiridos (art.21, §§ 1º e 2º, do Decreto Es-

a.2) A Comissão de Seleção poderá solicitar a realização de ajustes no 
mos e condições 

do Edital art. 11, § 2º do Decreto Estadual nº. 17.091/2016), devendo a 
los no prazo de até 05 (cinco) dias corridos contados da data 

b) A documentação exigida pela Lei nº. 13.019/2014 para comprovação dos 
uisitos para a celebração da parceria previstos nos arts. 33 e 34 e não 

ocorrência das hipóteses de vedação do art. 39, listadas a seguir: 

b.1.1) objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades 
de relevância pública e social compatíveis com o objeto do ins-
trumento a ser pactuado. Estão dispensadas desta exigência as 

des cooperativas (art. 33, §§ 

lução da entidade, o respectivo pa-
rídica de igual 

requisitos da Lei nº 13.019/2014, e cu-
te, o mesmo da entidade ex-

Lei nº 13.019/2014). Estão dispensadas 
desta exigência as organizações religiosas e as sociedades coo-

b.1.3) escrituração de acordo com os princípios fundamentais de 
contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 

b.2) comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico da Se-
ta Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC existe 
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há, no mínimo, 02 (dois) anos com cadastro 
desse prazo, na hipótese de nenhuma OSC atingi
da Administração (art. 33, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.

b.3) comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da pa
ceria ou de objeto de natureza semelhante, podendo ser admitidos, sem 
prejuízo de outros (art. 33, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019/2014):

  

b.3.1) declaração de execuçã
e entidades da administração pública, organismos internacionais, 
empresas ou outras Organizações da S
o objeto da parceria, período de execução, o público atendido e, 
se houver, o valor e local de 

b.3.2) atestados de capacidade técnica dos dirigentes ou int
grantes da OSC, emitidos por órgãos e entidades da administr
ção pública, organismos internacionais, empr
ganizações da Sociedade Civil, contendo objeto da parceria, p
ríodo de execução, o público ate
cal de execução;

b.3.3) diplomas ou certificados emitidos de acordo com as no
mas que regem a educação nacional, acompanhados do respe
tivo registro no Conselho de Classe, quando 
cício da atividade, que comprovem a formação acadêmica dos d
rigentes ou integrantes da OSC; b.3.4) relatórios de atividades 
emitidos por órgãos e entidades da administração pública, org
nismos intern
ciedade Civil com comprovação das ações desenvolvidas pela 
OSC, objeto da parceria, período de execução, o público atend
do e, se houver, o valor e local de execução;

b.3.5) publicações, pesquisas e outras formas de prod
conhecimento realizadas pela OSC
tica atinente ao objeto da parceria;

b.3.6) prêmios de relevância recebidos no país ou no e
la OSC, em razão de sua destacada atuação em área relativa ao 
objeto da parceria

  

b.4) declaração do representante legal da O
talações, condições materiais e capacidade técnica e op
desenvolvimento do
belecidas ou, alternativamente, sobre a previsão de contratar ou adquirir 
com recursos da parceria, co

b.5) currículo dos membros da equipe envolvida na execução do projeto 
ou atividade objeto da parceria.
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há, no mínimo, 02 (dois) anos com cadastro ativo, admitida a redução 
desse prazo, na hipótese de nenhuma OSC atingi-lo, por ato específico 
da Administração (art. 33, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019/2014);

b.3) comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da pa
ceria ou de objeto de natureza semelhante, podendo ser admitidos, sem 
prejuízo de outros (art. 33, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019/2014):

b.3.1) declaração de execução de parcerias firmadas com órgãos 
e entidades da administração pública, organismos internacionais, 
empresas ou outras Organizações da Sociedade Civil, contendo 
o objeto da parceria, período de execução, o público atendido e, 
se houver, o valor e local de execução; 

b.3.2) atestados de capacidade técnica dos dirigentes ou int
grantes da OSC, emitidos por órgãos e entidades da administr
ção pública, organismos internacionais, empresas ou outras O
ganizações da Sociedade Civil, contendo objeto da parceria, p
íodo de execução, o público atendido e, se houver, o valor e l

cal de execução; 

b.3.3) diplomas ou certificados emitidos de acordo com as no
mas que regem a educação nacional, acompanhados do respe
tivo registro no Conselho de Classe, quando exigido para o
cício da atividade, que comprovem a formação acadêmica dos d
rigentes ou integrantes da OSC; b.3.4) relatórios de atividades 
emitidos por órgãos e entidades da administração pública, org
nismos internacionais, empresas ou outras Organizações da S

ade Civil com comprovação das ações desenvolvidas pela 
OSC, objeto da parceria, período de execução, o público atend
do e, se houver, o valor e local de execução; 

b.3.5) publicações, pesquisas e outras formas de prod
conhecimento realizadas pela OSC ou a respeito dela, com tem
tica atinente ao objeto da parceria; 

b.3.6) prêmios de relevância recebidos no país ou no e
la OSC, em razão de sua destacada atuação em área relativa ao 
objeto da parceria 

b.4) declaração do representante legal da OSC sobre a existência de in
talações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 
desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das metas est
belecidas ou, alternativamente, sobre a previsão de contratar ou adquirir 

a parceria, conforme modelo constante do Anexo 8;

b.5) currículo dos membros da equipe envolvida na execução do projeto 
ou atividade objeto da parceria. 
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tivo, admitida a redução 
lo, por ato específico 

019/2014); 

b.3) comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da par-
ceria ou de objeto de natureza semelhante, podendo ser admitidos, sem 
prejuízo de outros (art. 33, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019/2014): 

o de parcerias firmadas com órgãos 
e entidades da administração pública, organismos internacionais, 

ciedade Civil, contendo 
o objeto da parceria, período de execução, o público atendido e, 

b.3.2) atestados de capacidade técnica dos dirigentes ou inte-
grantes da OSC, emitidos por órgãos e entidades da administra-

sas ou outras Or-
ganizações da Sociedade Civil, contendo objeto da parceria, pe-

dido e, se houver, o valor e lo-

b.3.3) diplomas ou certificados emitidos de acordo com as nor-
mas que regem a educação nacional, acompanhados do respec-

xigido para o exer-
cício da atividade, que comprovem a formação acadêmica dos di-
rigentes ou integrantes da OSC; b.3.4) relatórios de atividades 
emitidos por órgãos e entidades da administração pública, orga-

cionais, empresas ou outras Organizações da So-
ade Civil com comprovação das ações desenvolvidas pela 

OSC, objeto da parceria, período de execução, o público atendi-

b.3.5) publicações, pesquisas e outras formas de produção de 
ou a respeito dela, com temá-

b.3.6) prêmios de relevância recebidos no país ou no exterior pe-
la OSC, em razão de sua destacada atuação em área relativa ao 

SC sobre a existência de ins-
racional para o 

primento das metas esta-
belecidas ou, alternativamente, sobre a previsão de contratar ou adquirir 

forme modelo constante do Anexo 8; 

b.5) currículo dos membros da equipe envolvida na execução do projeto 
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b.6) certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contrib
ições, de dívida ativa e 
13.019/2014); 

b.7) certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de r
ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alter
de sociedade cooperativa, certidão simplif
al (art. 34, inciso III, da Lei nº 13.019/2014);

b.8) cópia da ata de eleição, registrada em cartório, do quadro d
atual (art. 34, inciso V, da Lei nº 13.019/2014);

b.9) declaração do representante legal da OSC com informa
organização e seus dirigentes não incorrem em quai
previstas no art. 39 da Lei nº 13.019/2014, as quais deverão estar descr
tas no documento, contendo ainda a r
gentes da entidade, conforme es
reço, telefone, número e órgão expedidor da carteira de identidade e n
mero de registro no Cadastro de Pessoas Físicas 
les (art. 34, inciso VI, da Lei nº 13.019/2014), conforme modelo constante 
do Anexo 9; 

b.10) comprovante de funcionamento no endereço declarado pela OSC, 
por meio de cópia de documento hábil, a exemplo de conta de consumo 
ou contrato de locação (art. 34, inciso VII, da Lei nº 13.019/2014).

  

4.2 O Plano de Trabalho e os documentos r
OSC dos requisitos previstos nos arts. 33 e 34, da Lei nº. 13.019/2014 dev
rão ser entregues presencialmente no órgão ou entidade da Administração 
Pública e apresentados em original, c
companhada do original, para que possam ser autenticados.
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b.6) certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contrib
ições, de dívida ativa e trabalhista (art. 34, inciso II, da Lei nº 

b.7) certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de r
ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando
de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comerc
al (art. 34, inciso III, da Lei nº 13.019/2014); 

b.8) cópia da ata de eleição, registrada em cartório, do quadro d
atual (art. 34, inciso V, da Lei nº 13.019/2014); 

b.9) declaração do representante legal da OSC com informa
organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações 
previstas no art. 39 da Lei nº 13.019/2014, as quais deverão estar descr
tas no documento, contendo ainda a relação nominal atualizada dos dir
gentes da entidade, conforme estatuto e ata de eleição, com cargo, end
reço, telefone, número e órgão expedidor da carteira de identidade e n
mero de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um d
les (art. 34, inciso VI, da Lei nº 13.019/2014), conforme modelo constante 

b.10) comprovante de funcionamento no endereço declarado pela OSC, 
por meio de cópia de documento hábil, a exemplo de conta de consumo 
ou contrato de locação (art. 34, inciso VII, da Lei nº 13.019/2014).

4.2 O Plano de Trabalho e os documentos relativos à comprovação pela 
OSC dos requisitos previstos nos arts. 33 e 34, da Lei nº. 13.019/2014 dev
rão ser entregues presencialmente no órgão ou entidade da Administração 
Pública e apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples 

a do original, para que possam ser autenticados. 
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b.6) certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribu-
trabalhista (art. 34, inciso II, da Lei nº 

b.7) certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil 
ções ou, tratando-se 

emitida por junta comerci-

b.8) cópia da ata de eleição, registrada em cartório, do quadro dirigente 

b.9) declaração do representante legal da OSC com informação de que a 
quer das vedações 

previstas no art. 39 da Lei nº 13.019/2014, as quais deverão estar descri-
lação nominal atualizada dos diri-

tatuto e ata de eleição, com cargo, ende-
reço, telefone, número e órgão expedidor da carteira de identidade e nú-

CPF de cada um de-
les (art. 34, inciso VI, da Lei nº 13.019/2014), conforme modelo constante 

b.10) comprovante de funcionamento no endereço declarado pela OSC, 
por meio de cópia de documento hábil, a exemplo de conta de consumo 
ou contrato de locação (art. 34, inciso VII, da Lei nº 13.019/2014). 

elativos à comprovação pela 
OSC dos requisitos previstos nos arts. 33 e 34, da Lei nº. 13.019/2014 deve-
rão ser entregues presencialmente no órgão ou entidade da Administração 

pia autenticada ou cópia simples a-


