
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 010/2017 

 

O DIRETOR GERAL DA SUDESB - Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições, torna público na forma e nas condições estabelecidas neste Edital nº 010/2017 de Chamamento 

Público, em conformidade com o Decreto nº 17.091 de 05 de outubro de 2016, a Lei nº 9.433 de 01 de 

março de 2005 e a Lei Federal nº. 13.019 de 31 de julho de 2014, para firmar Termo de Colaboração, de 

acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 DO OBJETO 

Constitui objeto deste chamamento público a seleção de Entidade de Sociedade Civil, sem fins lucrativos, 

para prestação de serviço especializado, objetivando apoio operacional a execução do PROJETO DE 

INICIAÇÃO ESPORTIVA, PARADESPORTIVA, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL BAIRRO DA PAZ, 

localizada á Rua Tancredo Neves, s/nº, Bairro da Paz, CEP.:41.515-203, com vistas à ampliação da política 

de fomento ao esporte e lazer, nos termos da ação orçamentária 4565 - Apoio a Núcleo de Iniciação 

Esportiva, Lazer e Inclusão Social, que tem por finalidade apoiar a prática do esporte, lazer e a inclusão 

social de crianças, jovens, adultos e idosos como veículo e objeto de promoção de saúde, educação e 

cidadania em consonância com as diretrizes estabelecidas por esta autarquia, contidas no ANEXO II, para o 

desenvolvimento das seguintes modalidades desportivas: vôlei, futsal, basquete, atletismo e karatê. 

 

1.2 DAS ATIVIDADES PREVISTAS  

A instituição deverá atuar no Bairro da Paz, com as seguintes atividades: 

1.2.1. Seleção e contratação de recursos humanos para realizar a implementação de núcleos de iniciação 

esportiva, conforme perfil profissional (ANEXO XI) e atribuições relacionadas na planilha Descrição 

Sumária da Função Temporária (ANEXO XII);   

1.2.2.  Providenciar a compra de materiais esportivos, premiação, divulgação e uniformes para realização 

do projeto, conforme planilha de despesas do projeto (ANEXO XIII); 

1.2.3 Cadastrar os alunos beneficiários do Projeto; 

1.2.4 Divulgar o projeto com base nas diretrizes do projeto (ANEXO II); 

1.2.5. A instituição colaboradora deverá monitorar juntamente com a SUDESB, as atividades esportivas  

desenvolvidas pelos profissionais contratados para a execução do referido Projeto, em conformidade com 

as diretrizes (ANEXO II) sendo responsável pela guarda da freqüências dos alunos bem como a 

elaboração dos relatórios técnicos e fotográficos da atividades realizadas.  

 

1.3 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1.3.1 Poderão inscrever-se nesse chamamento público, organizações civis sem fins lucrativos, brasileiras, 



domiciliadas no Estado da Bahia, doravante denominada PROPONENTE que: 

a) tenham nos seus estatutos, objetivos relacionados com as atividades pertinentes ao objeto do ajuste; 

b) que tenham experiência na realização de eventos de capacitação, formação, atualização de pessoas 

para atuarem com desporto, paradesporto e lazer;  

c) Atendam a todas as exigências do edital, inclusive quanto à documentação deste instrumento e de seus 

anexos;  

d) Não detenham fins econômicos, isto é, podem ser associação, fundação, instituto, ONG, OSCIP, 

Organização Social, dentre outras; 

e) Tenham sido constituídas no mínino há um, dois ou três anos, contados a partir da data de publicação 

deste edital; 

f) Sejam diretamente responsáveis pela prestação das atividades descritas nesse Edital, e respondam 

legalmente perante a Administração Pública pela fiel execução do Termo de Colaboração e pelas 

prestações de contas; 

g) Comprovem experiência e habilidade na área objeto da proposta, em atividade pertinente e compatível 

em características, quantidade e prazos, bem como idoneidade na contratação ou parceria com o Poder 

Público.  

1.3.2 Não poderão ser proponentes as organizações sem fins econômicos que: 

a) Tenham em seus quadros (dirigentes, associados ou funcionários) servidores públicos do Estado da 

Bahia ou seus agentes políticos; 

b) Tenham como dirigentes membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público, 

do Tribunal de Contas, de qualquer esfera de governo e de servidores públicos municipais, bem como, seus 

respectivos cônjuges, companheiros, ascendentes ou descendentes, até o 4° grau; 

c) Estejam inclusos no Sistema de informações gerenciais de Convênios e Contratos - SICON como 

inadimplentes; 

d) Estejam em mora, inclusive com relação à prestação de contas, inadimplente em outro acordo ou que 

não esteja em situação de regularidade para com o Estado da Bahia. 

 

2.  DAS CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  

 

2.1.  Do Recebimento e Verificação da Inscrição:  

2.1.1 As inscrições consistem na entrega dos envelopes lacrados identificando a que Edital se destina, 

conforme modelo descrito no item 2.2, aos cuidados da Comissão Permanente de Análise do Chamamento 

Público, designada através da PORTARIA SUDESB n° 198, publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia, 

de 17 de agosto de 2017 para análise, que procederá à abertura dos envelopes, de acordo com o 

CAPÍTULO 5. 

2.1.2. Os envelopes deverão ser entregues EXCLUSIVAMENTE (via presencial) na SUDESB, à Comissão 

responsável por esse chamamento público, na sala da Assessoria Técnica, impreterivelmente, dia 

29/09/2017, às 11h15min, horário em que as portas serão fechadas para a realização do certame. 

2.1.3. A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública, pela Comissão Permanente de Análise 

do Chamamento Público, que disponibilizará aos presentes o mapa das instituições que apresentaram 

suas propostas. 

2.1.4 A comissão solicitará a assinatura da documentação contida no envelope 1 e 2 e após procederá com 

analise do Envelope 1, conforme item 4.1. 



2.1.5. Ocorrendo fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data 

acima mencionada, o chamamento público ficará automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil 

subsequente, independentemente de nova comunicação. 

2.1.6 Não serão aceitas inscrições ou entrega de qualquer documento ou material fora do prazo, na forma  

e demais condições estabelecidas neste Edital.  

2.1.7. Serão de responsabilidade do proponente ao se inscrever:  

a. Todas as despesas decorrentes de sua participação neste Edital;  

b. A veracidade dos documentos apresentados.  

2.1.8 Cada proponente, no ato da inscrição, declarará que todas as informações prestadas não violam 

qualquer direito de uso de imagem ou de propriedade intelectual de terceiros, concordando em assumir 

exclusiva responsabilidade legal por reclamação, ação judicial ou litígio, decorrentes da exibição ou uso 

dos trabalhos.  

 

2.2.  CONTEÚDO E FORMA DE APRESENTAÇÃO: 

Todo o conteúdo de cada envelope (cor parda) deverá ser apresentado em impressões em papel A4, 

perfurado em dois furos à esquerda das folhas e presas por colchete (não devendo ser encadernado nem 

paginado) e contendo os documentos e informações relacionados nos itens 2.2.1 e 2.2.2 respectivamente:  

 

ENVELOPE 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 10/2017  

PROJETO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E PARADESPORTIVA, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL NO BAIRRO 

DA PAZ 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:  

CNPJ DA PROPONENTE: 

Aos cuidados da Comissão Permanente de Análise do Chamamento Público  

Local: Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia - SUDESB 

Rua dos Colibris, nº18, Imbui, Salvador- BA, CEP – 41720-060 

 

ENVELOPE 2 – PROPOSTA - PLANO DE TRABALHO  

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 10/2017  

PROJETO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E PARADESPORTIVA, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL NO  

BAIRRO DA PAZ 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:  

CNPJ DA PROPONENTE: 

Aos cuidados da Comissão Permanente de Análise do Chamamento Público 

Local: Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia - SUDESB 

Rua dos Colibris, nº18, Imbui, Salvador- BA, CEP – 41720-060 

 

2.2.1. CONTEÚDO DO ENVELOPE 1: 

a) Comprovação de no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por 

meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, atualizado via internet; 

b) Comprovação da Constituição, conforme Lei Estadual 8.647 de 29.07.03: Estatuto Social devidamente 



registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com publicação do extrato no Diário Oficial do Estado, o 

qual deverá conter dispositivo estabelecendo a obrigatoriedade de não distribuir, entre seus sócios ou 

associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos 

ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do patrimônio e que os aplica 

integralmente na consecução do respectivo objeto social; 

c) Ata de Eleição da Diretoria; 

d) Termo de posse da Diretoria com qualificação dos dirigentes; 

e) RG, CPF do presidente da entidade; 

f) Comprovante de residência atual do presidente da entidade; 

g) Comprovante de endereço da entidade; 

h) Ultimo balanço patrimonial/fiscal anual; 

i) Requerimento de inscrição - ANEXO III; 

j) Declaração de que a entidade não está em situação de mora ou inadimplência junto à Administração 

Pública Estadual, relativo a outros recursos anteriormente repassados - ANEXO IV; 

k) Declaração de submissão aos termos do edital - ANEXO V;  

l) Declaração de Responsabilidade - ANEXO VI;  

m) Declaração de respeito ao Direito de Uso e de Imagem de Terceiros - ANEXO VII; 

n) Indicação do responsável pelo acompanhamento da execução do contrato, com RG, CPF, telefones de 

contato, fax e e-mail em papel timbrado da instituição; 

o) Certificado de Regularidade do FGTS (Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço) se tiver empregados em sua estrutura. Caso não possua empregados (as) o Representante 

Legal da entidade deverá apresentar uma declaração de que não possuem empregados (as);  

p) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;  

q) Certidão Negativa de Débitos Tributários (Prova da regularidade perante a Fazenda Estadual);  

r) Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Municipal;  

s) Certidão de Regularidade Trabalhista. 

 

2.2.2. CONTEÚDO DO ENVELOPE 2: 

a) Preenchimento integral da Proposta e do Plano de Trabalho, conforme modelo constante neste Edital - 

ANEXO IX;  

b) Declaração de Capacidade Técnica e Gerencial, conforme modelo disponível - ANEXO VIII;  

c) Grade Comparativa dos Preços de Mercado (ANEXO XIV), preenchida com os valores referentes, no 

mínimo, aos 3 (três) orçamentos, que devem estar anexos a planilha. Os orçamentos deverão ser cotados 

com os fornecedores e deverão conter a especificação detalhada do produto, timbre da empresa 

fornecedora, CNPJ, assinatura legível e carimbo, endereço completo, email e telefone e devem estar 

anexos a planilha da Grade Comparativa de Preços; 

d) Responsável técnico pela realização do projeto em conformidade com os requisitos e atribuições dos 

recursos humanos contidos no ANEXO XII; 

e) Perfil da Entidade (ANEXO XVIII); 

f) Currículo e Certificado de conclusão de nível superior do Coordenador Técnico; 

g) Atestados fornecidos que demonstrem a experiência, no setor público, correspondendo tempo, em anos, 

de atuação da entidade na execução de prestação de serviço, acompanhado de declaração (ões), atestado 



(s) de prestação de serviço da natureza do objeto, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público e/ou 

cópias de contratos firmados com órgãos públicos que comprove experiência em execução de projetos nas 

esferas Estaduais e Federal;  

h) Outros documentos ou informações pertinentes que julgar necessários, não exigidos ao longo deste 

Edital que, a juízo da Proponente, permitam explicar cabalmente o projeto. 

 

3. DO PLANO DE TRABALHO E TERMO DE REFERENCIA 
 
3.1 O Plano de Trabalho deverá ser elaborado em língua portuguesa, digitado, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, assinado na última folha e rubricado nas demais, na forma do (ANEXO XIII) deste edital, 

constante do ENVELOPE 2 – PROPOSTA TÉCNICA. 

3.2. Preencher detalhadamente, item a item com informações claras e objetivas, em consonância com a 

planilha Despesas do Projeto (ANEXO XIII). 

3.3. A duração das atividades propostas deverá ser realizada de acordo com as diretrizes estabelecidas no 

ANEXO II. 

3.4 O Termo de Referência com base no qual deve ser apresentado o Plano de Trabalho, deve ser 

elaborado quando a proposta envolver aquisições de bens e/ou prestações serviços, conforme grade 

comparativa de preços ANEXO XIV.  

3.5 A entidade deverá descrever de forma detalhada os bens a serem adquiridos e/ou os serviços a serem 

contratados, e vir acompanhado de 3 orçamentos pormenorizados, definindo os métodos e prazos de 

execução do objeto a ser contratado, com vista a propiciar a avaliação por parte da Administração, do custo 

da contratação, considerando os preços praticados no mercado da região onde será executado o objeto, os 

métodos a serem adotados e o prazo de execução do objeto da proposta. 

3.6 Na impossibilidade de se promover a cotação de preços compatíveis com o mercado, o proponente 

deverá justificar as razões da forma mais detalhada possível.  

3.7 É proibida a inclusão de cotações de preços, para fins de comprovação de custos dos itens do projeto, 

de empresas que se enquadrem nas seguintes ocorrências: a) de empresas do mesmo grupo econômico; b) 

de empresas de participação societária cruzada; c) de empresas pertencentes ou com participação 

societária de parentes de dirigentes ou funcionários da entidade; d) com o mesmo endereço, telefone e 

CNPJ; e e) com incompatibilidade entre o objeto social e inscrição na Receita Federal da empresa com 

serviço ou fornecimento de material relacionado à respectiva cotação. 

3.8 Atas de registro de preço, em âmbito estadual, poderão ser utilizadas para comprovação de preços 

praticados pelo mercado, desde que apresentem os mesmos itens de despesas solicitadas na proposta.  

 
4. DA SELEÇÃO E CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

A seleção das propostas será analisada pela Comissão, em três fases distintas e subsequentes: 

4.1. HABILITAÇÃO  

Nesta fase, será analisada a condição de habilitação do proponente contida no ENVELOPE 1, para 

participar do Chamamento Público, nos termos deste Edital. 

4.1.1 A análise nesta fase compreende a averiguação dos documentos listados no item 2.2.1 deste edital 

através de um checklist de verificação (ANEXO XV). 



4.1.2 Em caso do conteúdo do ENVELOPE 1 não estiver em conformidade aos documentos constantes do 

item 2.2.1, a proponente não estará apta à continuidade do processo, ou seja, será INABILITADA e não 

será analisado o ENVELOPE 2. 

4.1.3. A Comissão Permanente de Análise do Chamamento Público juntará o checklist de avaliação 

(ANEXO XV) apontando o(s) item(s) faltante(s), com falhas ou fora de validade, procedendo à publicação de 

inabilitação das propostas que não atenderam aos requisitos. 

 

4.2 AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE 2 

A Comissão Permanente de Análise do Chamamento Público analisará a documentação contida no 

Envelope 2, através de um checklist de verificação (ANEXO XVI), levando em consideração os critérios de 

qualidade e elaboração da proposta apresentada, mediante Plano de Trabalho (ANEXO IX) e avaliação do 

Perfil da Entidade (ANEXO XVIII). 

4.2.1 A ausência dos documentos exigidos no Envelope 2, conforme item 2.2.2 implicará na 

desclassificação da entidade;  

4.2.2 Será escolhida apenas uma ENTIDADE para prestar os serviços. A ENTIDADE vencedora será aquela 

que apresentar a maior pontuação no somatório dos seguintes quesitos, que serão pontuados de acordo 

com os critérios, a seguir: 

4.2.2.1 Pontuação Geral da Proposta Técnica por critério 

Inciso Discriminação Pontuação Máxima 

I Experiência da Entidade 100 (cem) pontos 

II Plano de Trabalho 100 (cem) pontos 

III Adequação da proposta ao valor de referência 
constante do Edital, com menção expressa ao valor 
global da proposta. 

50 (cinquenta) pontos 

PONTUAÇÃO TOTAL DA PROPOSTA TÉCNICA 250 (duzentos e cinqüenta) 
pontos 

 

4.2.2.2 A Discriminação detalhada por item corresponde à análise dos seguintes critérios: 

Critério/Item Subitem Variação 
Pontuação 

Máxima 

I) Experiência da 
entidade na realização 
de projetos de 
implementação e 
núcleos de iniciação 
esportiva, comprovada 
por meio de atestado de 
capacidade técnica 
pertinente e compatível 
com as características 
do objeto da parceria, 
mediante a 
apresentação de cópias 
dos instrumentos das 
parcerias anteriores na 
condição de convenente 
ou contratada, 
informando o tempo de 

Tempo de existência 

 Até 3 anos = 2 pontos. 

 4 a 8 anos= 5 pontos. 

 Acima de 8 anos = 10 pontos. 

10 

Tipo de Ação 

 Evento de Esporte e Lazer =2 
pontos. 

 Núcleo de Iniciação Esportiva = 4 
pontos. 

30 

Duração máxima dos 
projetos já realizados na 
área de implementação 
de núcleos de iniciação 

esportiva 

 De 1 a 3 meses = 10 pontos. 

 De 4 a 8 = 15 pontos. 

 Acima de 8 meses = 20 pontos. 

20 

Experiência na 
execução de núcleos de 
iniciação esportiva (nº 

de projetos) 

 0 a 20 20 



experiência, tipo de 
ação e duração da ação 
desenvolvida. (100 
pontos) 

Experiência no 
desenvolvimento de 

ações na área de 
esporte e lazer (em 

anos) 

 Até 1 ano = 5 pontos.            

 De 2 a 5 anos = 10 pontos. 

 De 6 a 10 anos = 15 pontos. 

 Mais de 10 anos = 20 pontos. 

20 

II) Proposta 
metodológica no plano 
de trabalho (PT) da 
implementação de 
núcleos de Iniciação 
Esportiva, conforme 
ANEXO II. (100 pontos) 

             

Somatório dos itens em 
conformidade com o PT 

e as diretrizes do 
Programa. 

 Histórico das atividades = 25 
pontos 

 Qualidade da proposta de trabalho 
= 25 pontos 

 Clareza dos objetivos e metas = 
25 pontos 

 Compatibilidade entre custos e 
benefícios = 25 pontos 

100 

III - Adequação da 
proposta ao valor de 
referência constante 
do Edital, com 
menção expressa ao 
valor global da 
proposta(50 pontos) 

Análise do valor global 
da proposta em 
relação ao valor de 
referencia 

 O valor global proposto é, pelo 
menos, 10% (dez por cento) mais 
baixo do que o valor de referência 
= 50 pontos  

 O valor global proposto é igual ao 
valor de referência = 25 pontos 

 O valor global proposto é superior 
ao valor de referência = 0 pontos 

50 

TOTAL: 
 

250 
 

 

 

ITEM I - Experiência da Entidade (100 pontos) 

4.2.3 A avaliação do item I terá a pontuação máxima de 100 (cem) pontos referentes mensuração do tempo 

de existência da entidade, o número de projetos realizados na área de implementação e nucleos de 

iniciação esportiva de eventos esportivos, paradesportivos e lazer e de projetos de, número de convênios de 

capacitação de pessoal técnico em parceria com organismos estaduais e federais. 

 

ITEM II - Plano de Trabalho (100 pontos) 

4.2.4 O Plano de Trabalho da ENTIDADE será pontuado, com no máximo 100 (cem) pontos. A ser 

mensurado a partir da similaridade das ações já desenvolvidas pela ENTIDADE e as pretendidas pelas 

Diretrizes deste edital, considerando sua adequação aos critérios abaixo: 

a. Histórico da entidade, onde deverão constar os trabalhos realizados na área de esportes e 

atividade física e sua compatibilidade com o objeto a ser executado à luz do currículo de 

experiências na área de ensino de esportes e reconhecimento de suas práticas (25 pontos); 

b. Qualidade da proposta de trabalho no que diz respeito ao conteúdo de atividades  

programadas com base nas Diretrizes do Projeto (25 pontos); 

c. Clareza de objetivos e metas: projetos que possam ser mensurados em aspectos tangíveis 

(25 pontos); 

d. Compatibilidade entre custos e benefícios: custos compatíveis com a proposta e 

apresentados de forma aberta e detalhada (25 pontos). 

4.2.5 Os Projetos/Planos de Trabalho serão analisados em função de sua exequibilidade técnica, 



pertinência legal e economicidade à Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia – SUDESB. 

 
ITEM III - Adequação da proposta ao valor de referência constante do Edital, com menção expressa 

ao valor global da proposta. (50 pontos) 

 
4.2.6 Esse item refere-se à averiguação do valor constante na Grade Comparativa de preços (ANEXO 

XIV) comparando-se o valor global proposto com os valores predispostos na Planilha Despesas do 

Projeto (ANEXO XIII). Se o valor global proposto é, pelo menos, 10% (dez por cento) mais baixo do que o 

valor de referência a entidade obterá 50 pontos, se for igual ao valor de referência ganhará 25 pontos e se 

 

4.3 CLASSIFICAÇÂO  

4.3.1 A proposta técnica que receber pontuação inferior a 150 (cento e cinquenta) pontos será a instituição 

inabilitada, sem direito a adequação. 

4.3.2 Em caso do conteúdo não estar totalmente apto à continuidade do processo (atendidos parcialmente, 

com ressalvas), a comissão vistará com data todas as folhas do ENVELOPE 2, juntando relatório apontando 

o(s) item(ns) com falha(s) e, contatará por meio eletrônico o proponente, notificando para regularização 

do(s) item(ns) apontados em até 2 (dois) dias úteis, sob pena de inabilitação em caso de não atendimento 

das exigências. 

4.3.3 No caso do não atendimento dos requisitos exigidos neste Edital, bem como da não regularização no 

prazo de até 2 (dois) dias úteis do(s) item(ns) apontados para acerto(s) e/ou complemento(s), o projeto será 

reprovado e consequentemente inabilitado, por não atendimento às exigências aqui previstas. 

 
5. DO PROCEDIMENTO  

 

5.1 A Comissão Permanente de Análise do Chamamento Público abrirá os envelope de nº 1 e 2, para que 

os concorrentes possam examinar e rubricar os documentos. 

5.2 A comissão avaliará se estão presentes todos os documentos exigidos no envelope 1 e 2, dispostos no 

Capítulo 2, conforme os critérios estabelecidos neste Edital e no prazo estabelecido no cronograma do 

processo seletivo (ANEXO I). 

5.3 A comissão de seleção poderá suspender a seção sempre que julgar necessário, para analisar 

documentos, objetivando confirmar as informações prestadas. 

5.4 Serão inabilitadas as entidades que não se enquadrarem nas condições descritas no Capítulo 1 e não 

apresentarem a documentação exigida no Capítulo 2. 

5.5 Após a averiguação da documentação contida nos Envelope 1 e 2, a comissão deverá divulgar no Diário 

Oficial do Estado e no site da SUDESB, o resultado da fase de habilitação, concedendo posteriormente 

prazo para interposição de recursos, conforme cronograma do processo seletivo (ANEXO I). No caso das 

entidades presentes expressamente afirmarem que não apresentarão recursos, lavra-se essa informação 

em ata, sendo publicado novo cronograma no site da Sudesb. 

5.6 Transcorrida a etapa da Habilitação, proceder-se-á a análise do envelope nº 02 – PROPOSTA 

TÉCNICA, pela Comissão Permanente, apresentando o resultado parcial das entidades classificadas, no 

site da Sudesb, bem como no Diário Oficial do Estado, sendo concedido prazo para interposição de 

recursos da etapa classificatória conforme cronograma (ANEXO I). O resultado da avaliação dos recursos 

ocorrerá no site da Sudesb.  

5.7 Em seguida, será publicada a homologação do resultado final do processo seletivo cuja entidade 

vencedora será chamada para assinatura do termo de colaboração na sede da SUDESB. 



 

6- CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
  
6.1 A classificação far-se-á pela ordem decrescente de pontuação, sendo considerada vencedora a maior 

nota final. 

6.2 Serão desclassificadas as Propostas que não atenderem às especificações e às exigências contidas 

neste edital. 

6.3 Em caso de empate técnico será considerada vencedora a entidade que possuir maior tempo de 

experiência em desenvolvimento de projetos na capacitação desportiva e paradesportiva junto ao Estado da 

Bahia. Caso o empate persista, será selecionada a entidade com maior tempo de existência. 

6.4 Na hipótese da Organização da Sociedade Civil selecionada não atender aos requisitos exigidos no 

inciso V, a, do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014, aquela imediatamente mais bem classificada será 

convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos ofertados pela concorrente desqualificada. 

6.5 Caso a Organização da Sociedade Civil convidada aceite celebrar a parceria, proceder-se-á à 

verificação dos documentos que comprovem o atendimento dos requisitos previstos no inciso V, a, do art. 

33 da Lei Federal nº 13.019/2014. 

 

7- CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 
 
7.1 Que não apresentem preenchidos todos os documentos básicos listados neste edital, com datas atuais. 

7.2 Que estiverem com pendências relativas à prestação de contas ou com contas reprovadas em 

quaisquer convênios/termos firmados anteriormente com a Superintendência dos Desportos do Estado da 

Bahia; 

7.3 Tenham em suas relações anteriores com o Governo do Estado da Bahia incorrido em pelo menos uma 

das seguintes condutas: 

I - omissão no dever de prestar contas; 

II - descumprimento injustificado do objeto de convênios, contratos de repasse ou termos de parceria; 

III - desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos; 

IV - ocorrência de dano ao erário; 

V - prática de outros atos ilícitos na execução de convênios, contratos de repasse ou termos de parceria; 

VI - que não atendam aos itens deste Edital e seus anexos. 

 

8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

 
8.1 Eventual recurso contra a decisão da Comissão Permanente de Análise do Chamamento Público, 

deverá ser interposto pelo dirigente máximo da entidade, contendo os itens contestados e as respectivas 

justificativas e argumentações que entender pertinentes, no prazo de 02 (dois) dias úteis após a publicação 

do resultado no Diário Oficial do Estado, previsto no Cronograma do Processo Seletivo (ANEXO I), a ser 

entregue no Protocolo da SUDESB até as 17:30h, da data limite estipulada neste edital, apresentadas em 



envelopes pardos, conforme modelo abaixo: 

RECURSO HABILITAÇÃO  

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 10/2017  

PROJETO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, PARADESPORTIVA, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL NO BAIRRO 

DA PAZ 

Aos cuidados da Comissão Permanente de Análise do Chamamento Público 

Local: Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia - Sudesb 

Rua dos Colibris, nº18, Imbui, Salvador- BA, CEP – 41720-060. 

RECURSO CLASSIFICAÇÃO  

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 10/2017  

PROJETO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, PARADESPORTIVA, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL NO BAIRRO 

DA PAZ 

Aos cuidados da Comissão Permanente de Análise do Chamamento Público  

Local: Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia - Sudesb 

Rua dos Colibris, nº18, Imbui, Salvador- BA, CEP – 41720-060.  

 

9- DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

9.1 O prazo de validade deste edital será de 14 (catorze) meses, contados da data da Homologação do 

seu Resultado Final, no Diário Oficial do Estado. 

9.2 O prazo para execução do Termo de Colaboração será de 14 (catorze) meses, contados da data da 

assinatura do referido instrumento. 

 

10- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1 Os recursos serão alocados, por meio de crédito suplementar, na programação orçamentária para 

2017 da Unidade Orçamentária 3.21.301 – SUDESB, da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e 

Esporte – SETRE, na classificação orçamentária 27.812.217.4565 e Projeto 4565 - Apoio a Núcleo de 

Iniciação Esportiva e Inclusão Social.  

10.2 O valor a ser repassado compreende o montante de até R$512.762,96 (quinhentos e doze mil 

setecentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos) conforme planilha Despesas do Projeto 

(ANEXO XIII). 

10.3 A execução das despesas deverá ser demonstrada em conformidade com as planilhas de custos 

(ANEXO XIV). 

       

11– DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
11.1 As entidades credenciadas deverão apresentar a prestação de contas na forma e prazos determinados 

na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Estadual nº17. 091 de 05 de outubro de 2016. 

11.2 A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia poderá exigir informações adicionais se houver 

necessidade de sanar dúvidas em relação aos comprovantes e formulários entregues para a prestação de 

contas. 



11.3 Todas as despesas realizadas e comprovadas na prestação de contas deverão observar pertinência 

com o objeto do Termo de Colaboração. 

 

12– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Os ANEXOS I a XX são partes integrantes deste Edital. 

12.2. Todas as publicações e intimações, inclusive para fins de recurso, serão publicadas por meio do 

Diário Oficial do Estado e do site www.sudesb.ba.gov.br. 

12.3. Este edital não envolve qualquer repasse de recursos, sendo voltado apenas para a seleção de 

entidade para dar apoio a esta autarquia na execução do PROJETO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA,  

PARADESPORTIVA, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL NO BAIRRO DA PAZ 

12.4. A classificação de entidade através deste Chamamento, não cria qualquer tipo de obrigação para a 

SUDESB, caracterizando apenas expectativa de direito para os selecionados.  

12.5. Os pedidos de esclarecimentos decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus 

anexos, bem como as informações adicionais eventualmente necessárias, deverão ser realizadas em até 5 

(cinco) dias úteis anteriores à data limite de envio da proposta, através do email 

edital.sudesb@sudesb.ba.gov.br. 

12.6. As etapas do cronograma dessa seleção poderão sofrer alterações, mediante decisão da Sudesb, 

para atender ao interesse público, desde que devidamente justificada.  

12.7. A inscrição no presente Edital implica na aceitação dos termos deste.  

12.8. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, seja por motivo de interesse 

público ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direito a indenização ou 

reclamação de qualquer natureza.  

12.9. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela SUDESB.  

12.10. Fica eleito o foro da Comarca de Salvador para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao fiel 

cumprimento do presente Edital, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

Salvador, 17 de agosto de 2017. 

 

Elias Nunes Dourado 

Diretor Geral  

http://www.sudesb.ba.gov.br/
mailto:edital.sudesb@sudesb.ba.gov.br

