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República Federativa do Brasil - Estado da Bahia

DIÁRIO OFICIAL

EDITAL Nº 02/2022 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRÃO
PRAZOS DAS ETAPAS DO CHAMAMENTO PÚBLICO

Etapas Datas, Horário e Endereço
I.      Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção, incluindo 
a divulgação do resultado preliminar da avaliação das propostas 
(fase classificação).

14/09/2022 a 23/09/2022 é o período destinado 
à Avaliação das propostas.
08/10/2022 é a data da divulgação do 
Resultado Preliminar.

II.     Apresentação e análise de recursos contra o resultado 
preliminar das avaliações das propostas (fase classificação).

10/10/2022 a 19/10/2022 - Apresentação dos 
recursos;

20/10/2022 até 31/10/2022 - Análise dos 
recursos.

(Caso haja contrarrazões será dado prazo de 
05 (cinco) dias corridos após o encerramento 
do prazo recursal e a Comissão de Seleção 
terá 05 (cinco) dias corridos para análise).

III.    Divulgação do resultado definitivo da Avaliação das 
Propostas (fase classificação) e convocação para apresentação 
dos documentos para avaliação do cumprimento dos requisitos, 
impedimentos legais do Plano de trabalho (fase habilitação).

01/11/2022 é a data de publicação das decisões 
recursais proferidas, divulgação do Resultado 
Definitivo de Classificação do Processo de 
Seleção e publicação da convocação;

01/11/2022 - convocação para apresentação 
dos documentos para avaliação do 
cumprimento dos requisitos, impedimentos 
legais do Plano de trabalho (fase habilitação), 
em 05 dias corridos, ou seja, até 07/11/2022.

IV.    Avaliação do cumprimento dos requisitos, impedimentos 
legais do Plano de trabalho incluindo a divulgação do resultado 
preliminar (fase de habilitação)

08/11/2022 a 16/11/2022 - análise do 
cumprimento dos requisitos, dos impedimentos 
legais e do Plano de Trabalho.

17/11/2022 - divulgação do resultado preliminar 
(fase de habilitação).

V.     Apresentação e análise dos recursos da avaliação do 
cumprimento dos requisitos, impedimentos legais e do Plano de 
trabalho (fase habilitação).

18/11/2022 a 25/11/2022 - apresentação dos 
recursos da avaliação do cumprimento dos 
requisitos, impedimentos legais e do Plano de 
Trabalho;

28/11/2022 até 02/12/2022 - análise dos 
recursos.

VI.    Divulgação do resultado definitivo da avaliação do 
cumprimento dos requisitos, impedimentos legais e do Plano de 
Trabalho e homologação do Resultado Final do Chamamento 
Público.

06/12/2022 - divulgação do resultado definitivo 
da avaliação do cumprimento dos requisitos, 
impedimentos legais e do Plano de Trabalho 
(Habilitação) e homologação do Resultado 
Final do Chamamento Público.

VII.   Celebração do Termo de Colaboração. 06/12/2022 a 12/12/2022 - emissão de 
pareceres técnico e jurídico;
20/12/2022 - data estimada para celebração do 
Termo de Colaboração.

Art. 2º - O prazo para apresentação de recurso ocorrerá no período 10/10/2022 a 19/10/2022.

Vicente José de Lima Neto
Diretor Geral da SUDESB
<#E.G.B#717667#71#777596/>
<#E.G.B#717671#71#777600>
RESULTADO PRELIMINAR DA FASE CLASSIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 02/2022 - SUDESB
A Comissão constituída pela Portaria nº 073 de 23/07/2021, publicada em 24/07/2021, conforme 
ata constante nos autos do processo nº 069.3539.2022.0001968-20, torna público o resultado 
preliminar do Edital de Chamamento Público nº 02/2022, que tem como objeto a seleção de 
entidade da sociedade civil sem fins lucrativos para implementação do PROGRAMA SEGUNDO 
TEMPO PADRÃO, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco mediante 
a formalização de Termo de Colaboração, nos termos e condições estabelecidos neste Edital. 
A relação da entidade classificada encontra-se no site http://www.sudesb.ba.gov.br/modules/
conteudo/conteudo.php?conteudo=62:

Relação da Proposta Classificada
ENTIDADE NOTA
CIDE - Capacitação, Inserção e Desenvolvimento 7,05

Susi Crystiane Santiago Docio - Mat. 69.446078
Presidente da Comissão
<#E.G.B#717671#71#777600/>
<#E.G.B#717446#71#777362>
Resumo do Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 10/2022
Processo: 069.1479.2022.0004065-91. Convenentes: SUDESB e o Município de Ipirá-Ba. Do 
Aditamento: Fica prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, o prazo de vigência do Convênio n.º 
10/2022. Data: 07/10/2022. Assinam: Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral da SUDESB e 
Edvonilson Silva Santos, Prefeito Municipal de Ipirá-Ba.
<#E.G.B#717446#71#777362/>
<#E.G.B#717338#71#777245>
ERRATA
No Resumo do Termo de Fomento celebrado com a UNIÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES 
AMADOR DA BAHIA - UNISPORT, publicado no DOE edição do dia 07/10/2022, Caderno 
Executivo página 44:
Onde se lê: ... Resumo do Termo de Fomento nº 71/2022...
Leia-se:... Resumo do Termo de Fomento nº 77/2022...

<#E.G.B#717338#71#777245/>

CÓPIA - Consulte informação oficial em www.dool.egba.ba.gov.br


