
 

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 
 
 

RESULTADO DEFINITIVO

  
  
 

A Comissão responsável pela seleção de organização da sociedade civil 
interessada em celebrar termo de colaboração para execução dos projetos 
"Gestão Jovem" e "Fortalecendo seu Negócio", objeto do
Chamamento Público nº 007/2022
DEFINITIVO DA ETAPA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE 
TRABALHO, considerando o Índice Técnico das Propostas (ITP), diante do 
transcurso do prazo para interposição de recursos administrativos
apresentação de manifestaç

  

Propostas Classificadas:

Eixo Organização 

01 
Sociedade Amigos da Cultura 
Afro-Brasileira – AMAFRO

01 
Associação Humana Povo para o 
Povo 

02 Associação beneficente Cultural 
e Religiosa Ilê Axé Oya

Nota: Em relação ao eixo 01, houve aplicação de critério de desempate 
consistente no tempo de constituição da organização proponente
conforme anexo 04 do Edital 007/2022

  
  

Conforme item 4.1 e seguintes da Parte II do Edital ("Etapas do Chamamento 
Público, ficam CONVOCADAS
declaradas como vencedoras
contados da disponibilização deste resultado na página eletrônica da 
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, apresentem
trabalho e demais documentos comprobatórios dos requisitos legais e 
impedimentos para celebração da parceria

 
 
 

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

 
 

COMUNICADO 

RESULTADO DEFINITIVO - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 00

A Comissão responsável pela seleção de organização da sociedade civil 
interessada em celebrar termo de colaboração para execução dos projetos 
"Gestão Jovem" e "Fortalecendo seu Negócio", objeto do
Chamamento Público nº 007/2022, torna público o seguinte

DA ETAPA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE 
, considerando o Índice Técnico das Propostas (ITP), diante do 

transcurso do prazo para interposição de recursos administrativos
apresentação de manifestação de qualquer das organizações interessadas:

Propostas Classificadas: 

Pontuação Classificação

Sociedade Amigos da Cultura 
AMAFRO 95 1º 

Associação Humana Povo para o 
95 2º 

Associação beneficente Cultural 
e Religiosa Ilê Axé Oya 

80 1º 

: Em relação ao eixo 01, houve aplicação de critério de desempate 
tempo de constituição da organização proponente

conforme anexo 04 do Edital 007/2022 

Conforme item 4.1 e seguintes da Parte II do Edital ("Etapas do Chamamento 
CONVOCADAS as organizações da sociedade civil 

vencedoras para que, no prazo de 07
contados da disponibilização deste resultado na página eletrônica da 
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, apresentem
trabalho e demais documentos comprobatórios dos requisitos legais e 

os para celebração da parceria, relacionados no anexo único 

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE – SETRE 

PÚBLICO Nº 007/2022 

A Comissão responsável pela seleção de organização da sociedade civil 
interessada em celebrar termo de colaboração para execução dos projetos 
"Gestão Jovem" e "Fortalecendo seu Negócio", objeto do Edital de 

, torna público o seguinte RESULTADO 
DA ETAPA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE 

, considerando o Índice Técnico das Propostas (ITP), diante do 
transcurso do prazo para interposição de recursos administrativos sem a 

ão de qualquer das organizações interessadas: 

Classificação Situação 
final 

Vencedora 

Habilitada 

Vencedora 

: Em relação ao eixo 01, houve aplicação de critério de desempate 
tempo de constituição da organização proponente, 

Conforme item 4.1 e seguintes da Parte II do Edital ("Etapas do Chamamento 
as organizações da sociedade civil 

prazo de 07 (sete) dias, 
contados da disponibilização deste resultado na página eletrônica da 
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, apresentem plano de 
trabalho e demais documentos comprobatórios dos requisitos legais e 

, relacionados no anexo único 



 

do presente comunicado. O prazo para atendimento iniciar-se-á                           
em 09 de agosto de 2022. 

   

Salvador/BA, em 08 de agosto de 2022. 

  

Albene Diciula Piau Vasconcelos 

Presidente da Comissão de Seleção - Portaria nº 053, de 03 de junho de 2022. 

  

 

 

ANEXO ÚNICO 

ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS, DOS IMPEDIMENTOS 
LEGAIS E DO PLANO DE TRABALHO 

  

  

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 acordo com o modelo constante do 
Anexo 6. 

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 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 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 comprovação dos 
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 
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 13.019/2014); 

b.1.2) que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo 
patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de 
igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 
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 
organizações 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 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 Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC 
existe 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 
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 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 
integrantes da OSC, emitidos por órgãos e entidades da 
administração pública, organismos internacionais, empresas 
ou outras Organizações da Sociedade Civil, contendo objeto 
da parceria, período de execução, o público atendido e, se 
houver, o valor e local de execução; 

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 o exercício da atividade, que comprovem a formação 
acadêmica dos dirigentes ou integrantes da OSC; 

b.3.4) relatórios de atividades emitidos por órgãos e 
entidades da administração pública, organismos 
internacionais, empresas ou outras Organizações da 
Sociedade Civil com 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 conhecimento realizadas pela OSC ou a respeito dela, 
com 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 
instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional 
para o desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das 
metas estabelecidas ou, alternativamente, sobre a previsão de 
contratar ou adquirir com recursos da parceria, conforme modelo 
constante do Anexo 7; 

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

b.6) certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de 
contribuições, de dívida 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 nº 13.019/2014); 

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

b.9) declaração do representante legal da OSC com informação de 
que a organização e 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 
nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto e 
ata de eleição, com cargo, endereço, telefone, número 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 VII, da Lei nº 
13.019/2014).  

 
  


