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

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2021

 
 

Fica CONVOCADA a Organização da Sociedade Civil a seguir rel
de 20/07/2022 a 03/08/2022, apresentar plano de trabalho
requisitos e impedimentos legais para cel
deste comunicado, dada a sua
"Edital do Trabalho Decente: Gerar Rendas, Abrir Fronteiras, (Re)Construir Futuros":

  

PROPOSTA CONVOCADA PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E 
DOCUMENTAÇÃO 

LOTE F - Projetos a serem executados em Santo Antônio de J
Recôncavo 

Classificação                    

4º INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO S
GRÁRIO - IDESA

  

Os documentos deverão ser apresentados EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico no 
e-mail: edital.trabalhodecente2021@setre.ba.gov.br,

  

a) formato PDF; 

b) tamanho máximo do arquivo 24.99 Mb (megabite);

c) não será permitido arquivo com armazenamento de dados na NUVEM (ou disco virtual), 
tais como, Onedrive, Dropbox, Google Drive, Cloud Drive, Box, bitca

d) não será permitido arquivos com senhas.

e) no campo assunto deverá constar o nome da OSC, categoria e l

  
GABINETE DO SECRETÁRIO

 

DAVIDSON DE MAGALHÃES SANTOS
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CONVOCAÇÃO 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2021

 

a Organização da Sociedade Civil a seguir relacionada para,
, apresentar plano de trabalho  e documentos para avaliação dos 

pedimentos legais para celebração de parceria, relacionados no 
a habilitação no Edital de Chamamento Público nº

alho Decente: Gerar Rendas, Abrir Fronteiras, (Re)Construir Futuros":

PROPOSTA CONVOCADA PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E 

Projetos a serem executados em Santo Antônio de J

           OSC 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
IDESA 

Os documentos deverão ser apresentados EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico no 
edital.trabalhodecente2021@setre.ba.gov.br, obedecidos os seguintes critérios:

b) tamanho máximo do arquivo 24.99 Mb (megabite); 

c) não será permitido arquivo com armazenamento de dados na NUVEM (ou disco virtual), 
tais como, Onedrive, Dropbox, Google Drive, Cloud Drive, Box, bitcasa e etc.

d) não será permitido arquivos com senhas. 

e) no campo assunto deverá constar o nome da OSC, categoria e linha e lote de abrangência:

GABINETE DO SECRETÁRIO, em 19 de julho de 2022. 

DAVIDSON DE MAGALHÃES SANTOS 
Secretário 

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2021 

cionada para, no prazo  
e documentos para avaliação dos 

bração de parceria, relacionados no anexo único 
habilitação no Edital de Chamamento Público nº 006/2021 -

alho Decente: Gerar Rendas, Abrir Fronteiras, (Re)Construir Futuros": 

PROPOSTA CONVOCADA PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E 

Projetos a serem executados em Santo Antônio de Jesus e território do 

Lote Pontuação 

CIAL E A- F 72 

Os documentos deverão ser apresentados EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico no                     
obedecidos os seguintes critérios: 

c) não será permitido arquivo com armazenamento de dados na NUVEM (ou disco virtual), 
sa e etc. 

nha e lote de abrangência: 
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PLANO DE TRABALHO E DOCUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DOS REQUIS

  

a) O Plano de Trabalho, que consiste no detalhamento da proposta submetida e aprovada 
na etapa de avaliação das propostas art. 11, § 1º, do Decreto Estadual nº. 17.091/201
acordo com o modelo constante do Anexo 5.

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

a.2) A Comissão de Seleção poderá sol
fim de adequá-lo à proposta e aos termos e co
Estadual nº. 17.091/2016), devendo a OSC realizá
contados da data da solicitação.

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

b.1) normas de organização inte

b.1.1) objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e 
social compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado. Estão dispensadas desta 
exigência as organizações religiosas e as sociedades co
13.019/2014); 

b.1.2) que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patr
transferido a outra pessoa jurídica de igual nat
13.019/2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 
33, inciso III, Lei nº 13.019/2014). Estão dispensadas desta exigência as org
religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019/2014);

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

b.2) comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC existe há, no mínimo, 2 (dois) anos com 
cadastro ativo, admitida a redução desse prazo, na hipótese de nenhuma OSC atingi
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 parceria ou de objeto de 
natureza semelhante, podendo ser admit
alínea “b”, da Lei nº 13.019/2014):

b.3.1) declaração de execução de parcerias firmadas c
ção pública, organismos internacionais, e
Civil, contendo o objeto da parcer
valor e local de execução; 

b.3.2) atestados de capacidade técnica dos dirigentes ou integrantes da OSC, emitidos por 
órgãos e entidades da administração pública, o
outras Organizações da Sociedade Civil, contendo objeto da parceria, período de execução, 
o público atendido e, se houver, o valor e local de execução;
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ANEXO ÚNICO 
 

PLANO DE TRABALHO E DOCUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DOS REQUIS
IMPEDIMENTOS LEGAIS 

a) O Plano de Trabalho, que consiste no detalhamento da proposta submetida e aprovada 
na etapa de avaliação das propostas art. 11, § 1º, do Decreto Estadual nº. 17.091/201
acordo com o modelo constante do Anexo 5. 

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

a.2) A Comissão de Seleção poderá solicitar a realização de ajustes no plano de trabalho a 
lo à proposta e aos termos e condições do Edital art. 11, § 2º do Decreto 

Estadual nº. 17.091/2016), devendo a OSC realizá-los no prazo de até 10 (dez) dias corridos 
licitação. 

b) A documentação exigida pela Lei nº. 13.019/2014 para comprovação dos requisitos para a 
celebração da parceria previstos nos arts. 33 e 34 e não ocorrên
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 finalidades de relevância pública e 
social compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado. Estão dispensadas desta 
exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 

b.1.2) que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patr
transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 

social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 
33, inciso III, Lei nº 13.019/2014). Estão dispensadas desta exigência as org
religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019/2014);

de acordo com os princípios fundamentais de contab
Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, inciso IV, Lei nº 13.019/2014).

b.2) comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico da Secretaria da Receita 
para demonstrar que a OSC existe há, no mínimo, 2 (dois) anos com 

da a redução desse prazo, na hipótese de nenhuma OSC atingi
ato específico da Administração (art. 33, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019/2014);

antes de experiência prévia na realização do objeto da parceria 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 administr
ção pública, organismos internacionais, empresas ou outras Organiz

to da parceria, período de execução, o público atendido e, se ho

s de capacidade técnica dos dirigentes ou integrantes da OSC, emitidos por 
órgãos e entidades da administração pública, organismos internaci

ciedade Civil, contendo objeto da parceria, período de execução, 
co atendido e, se houver, o valor e local de execução; 
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PLANO DE TRABALHO E DOCUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS E 

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

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

icitar a realização de ajustes no plano de trabalho a 
dições do Edital art. 11, § 2º do Decreto 
los no prazo de até 10 (dez) dias corridos 

vação dos requisitos para a 
ncia das hipóteses de 

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

vas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 

b.1.2) que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será 
reza que preencha os requisitos da Lei nº 

social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 
33, inciso III, Lei nº 13.019/2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações 
religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019/2014); 

de acordo com os princípios fundamentais de 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 eletrônico da Secretaria da Receita 
para demonstrar que a OSC existe há, no mínimo, 2 (dois) anos com 

da 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); 

antes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de 
dos, sem prejuízo de outros (art. 33, inciso V, 

om órgãos e entidades da administra-
presas ou outras Organizações da Sociedade 

a, período de execução, o público atendido e, se houver, o 

s de capacidade técnica dos dirigentes ou integrantes da OSC, emitidos por 
mos internacionais, empresas ou 

ciedade Civil, contendo objeto da parceria, período de execução, 
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b.3.3) diplomas ou certificados emitidos de acordo com as normas que regem a educação 
nacional, acompanhados do respectivo regi
o exercício da atividade, que comprovem a formação acad
tes da OSC; 

b.3.4) relatórios de atividades emitidos por órgãos e entidades da adm
organismos internacionais, empresas ou o
comprovação das ações desenvolvidas pela OSC, objeto da parceria, período de execução, 
o público atendido e, se houver, o valor e local de execução;

b.3.5) publicações, pesquisas e outras formas de produção de c
OSC ou a respeito dela, com temática atine

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

b.4) declaração do representante legal da OSC sobre a existência de i
materiais e capacidade técnica e oper
e o cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, sobre a previsão de 
contratar ou adquirir com recursos da parceria, conforme model

b.5) currículo dos membros da equipe envolvida na execução do pr
da parceria. 

b.6) certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contrib
ativa e trabalhista (art. 34, inci

b.7) certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do 
estatuto registrado e de eventuais alterações ou, trata
certidão simplificada emitida por junta comerc

b.8) cópia da ata de eleição, registrada em cartório, do quadro dir
V, da Lei nº 13.019/2014); 

b.9) declaração do representante legal da OSC com informação de que a organiz
seus dirigentes não incorrem e
nº 13.019/2014, as quais dev
nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto e ata de 
cargo, endereço, telefone, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de 
registro no Cadastro de Pessoas Físicas 
nº 13.019/2014), conforme modelo con

b.10) comprovante de funcionamento no endereço d
de documento hábil, a exemplo de conta de co
VII, da Lei nº 13.019/2014. 

A planilha eletrônica para a
disponibilizada no endereço eletrônico da SETRE (www.setre.ba.gov.br)

Informações complementares poderão ser obtidas
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b.3.3) diplomas ou certificados emitidos de acordo com as normas que regem a educação 
nacional, acompanhados do respectivo registro no Conselho de Classe, quando exigido para 

que comprovem a formação acadêmica dos dirigentes ou i

b.3.4) relatórios de atividades emitidos por órgãos e entidades da adm
organismos internacionais, empresas ou outras Organizações da Socied

senvolvidas pela OSC, objeto da parceria, período de execução, 
o público atendido e, se houver, o valor e local de execução; 

b.3.5) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhec
temática atinente ao objeto da parceria; 

b.3.6) prêmios de relevância recebidos no país ou no exterior pela 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 i
materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria 

to das metas estabelecidas ou, alternativamente, sobre a previsão de 
tratar ou adquirir com recursos da parceria, conforme modelo cons

b.5) currículo dos membros da equipe envolvida na execução do projeto ou atividade objeto 

b.6) certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contrib
ativa e trabalhista (art. 34, inciso II, da Lei nº 13.019/2014); 

b.7) certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do 
estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, 
certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 34, inciso III, da Lei

b.8) cópia da ata de eleição, registrada em cartório, do quadro dirigente atual (art. 34, inciso 

b.9) declaração do representante legal da OSC com informação de que a organiz
seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei 
nº 13.019/2014, as quais deverão estar descritas no documento, contendo ainda a relação 

tualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto e ata de 
úmero e órgão expedidor da carteira de identidade e número de 

registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles (art. 34, inciso VI, da Lei 
nº 13.019/2014), conforme modelo constante do Anexo 8; 

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 

A planilha eletrônica para apresentação da previsão de despesas e rec
dereço eletrônico da SETRE (www.setre.ba.gov.br)

Informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone: (71) 3115

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 

b.3.3) diplomas ou certificados emitidos de acordo com as normas que regem a educação 
tro no Conselho de Classe, quando exigido para 

mica dos dirigentes ou integran-

b.3.4) relatórios de atividades emitidos por órgãos e entidades da administração pública, 
ções da Sociedade Civil com 

senvolvidas pela OSC, objeto da parceria, período de execução, 

nhecimento realizadas pela 

b.3.6) prêmios de relevância recebidos no país ou no exterior pela OSC, em razão de sua 

b.4) declaração do representante legal da OSC sobre a existência de instalações, condições 
cional para o desenvolvimento do objeto da parceria 

to das metas estabelecidas ou, alternativamente, sobre a previsão de 
stante do Anexo 7; 

jeto ou atividade objeto 

b.6) certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de dívida 

b.7) certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do 
se de sociedade cooperativa, 

al (art. 34, inciso III, da Lei nº 13.019/2014); 

gente atual (art. 34, inciso 

b.9) declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização e 
ções previstas no art. 39 da Lei                        

tas no documento, contendo ainda a relação 
tualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto e ata de eleição, com 

úmero e órgão expedidor da carteira de identidade e número de 
CPF de cada um deles (art. 34, inciso VI, da Lei 

eclarado pela OSC, por meio de cópia 
sumo ou contrato de locação (art. 34, inciso 

presentação da previsão de despesas e receitas será                  
dereço eletrônico da SETRE (www.setre.ba.gov.br) 

pelo telefone: (71) 3115-1635. 


