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RESUMO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2022

O MUNICÍPIO DO SALVADOR, por intermédio da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate 

à Pobreza, Esporte e Lazer - SEMPRE, com base no art. 194 da Constituição Federal de 1988, na 

Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei 13.204/2015, no Decreto municipal 29.129/2017, nos 

casos em que a lei for omissa, na Resolução nº 1.381/2018 do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado Bahia, alterada pela Resolução 1.385/2019 do Tribunal de Contas do Município do Estado da 

Bahia, na Lei Complementar nº 101/2000, na Resolução CNAS nº 21/2016 e nas correspondentes 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, torna público que está procedendo ao 

CHAMAMENTO PÚBLICO, a partir do presente edital, a fim de selecionar propostas para celebrar 

termo de colaboração para o período de 36 (trinta e seis) meses com Organizações da Sociedade 

Civil - OSC’s interessadas em implantar e executar o Serviço Socioassistencial de Acolhimento 

Institucional para população adulta e famílias em situação de vulnerabilidades e riscos sociais, na 

modalidade Abrigo Institucional no Município de Salvador, estabelecendo, assim, os critérios para a 

apresentação, avaliação e seleção das propostas.

OBJETO: O Edital de Chamamento Público nº 008/2022 tem como objeto a seleção de Organizações 

da Sociedade Civil - OSC’s que tenham expertise para a implantação e execução do Serviço 

Socioassistencial de Acolhimento Institucional para população adulta e famílias em situação de 

vulnerabilidades e riscos sociais, na modalidade Abrigo Institucional, no Município de Salvador, 

para firmar parcerias através da formalização de Termo de Colaboração. O procedimento de 

seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei 13.204/2015, pelo Decreto Municipal 

nº 29.129/2017, nos casos em que a lei for omissa, pela Resolução nº 1.381/2018 do Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado Bahia, alterada pela Resolução 1.385/2018 do Tribunal de Contas do 

Município do Estado da Bahia, pela Lei Complementar nº 101/2000, pela Resolução CNAS nº 21/2016, 

pelas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual e pelas demais 

normativas aplicáveis, além das condições previstas neste edital. Serão selecionadas Organizações 

da Sociedade Civil observada a ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária para a 

celebração dos termos de colaboração, sendo respeitada a disponibilização de 350 (trezentos e 

cinquenta) vagas para usuários do serviço a ser ofertado. Pode haver seleção de mais de 01 (uma) 

proposta, respeitada a ordem de classificação e o número de vagas, bem como a disponibilidade 

orçamentária para a celebração dos termos de colaboração. Para a execução do objeto, as vagas 

serão preenchidas em conformidade com os critérios definidos no item 5.2 e nos subitens 5.2.1 

e 5.2.2 do Anexo I - Termo de Referência, do edital. A execução do objeto da parceria deverá ser 

ofertada dentro do território de Salvador, devendo ser observadas as diretrizes constantes do item 6 

do Anexo I - Termo de Referência, do edital..

PÚBLICO-ALVO: Serão beneficiárias desses serviços pessoas adultas e jovens (ambos os sexos); 

famílias (com ou sem filhos) que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência, 

que se encontram em situação de desabrigo por abandono, com vínculos familiares fragilizados ou 

rompidos e ausência de residência ou, ainda, pessoas em trânsito e sem condições de autossustento. 

Crianças e adolescentes (de 0 a 18 anos incompletos) só poderão ser acolhidas acompanhadas dos 

pais ou responsáveis. Os serviços terão, também, como público-alvo migrantes, idosos com histórico 

de vivência nas ruas e com autonomia e pessoas sem referência familiar que estejam nos hospitais 

de alta médica, porém com grau de autonomia para a locomoção e cuidados de higiene diários. 

O público-alvo, conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistencial 2014 e a Resolução 

CNAS nº 13 de 2014, é para adultos e famílias de ambos os sexos, com o objetivo de fornecer 

acolhimento provisório a esses indivíduos, pela necessidade do Município, por meio da Diretoria de 

Proteção Social Especial - DPSE e da Central Única de Vagas. 

O preenchimento das vagas será feito conforme deliberação da Central Única de Vagas, podendo esse 

público ser direcionado para unidade masculina, feminina e famílias, conforme o perfil da unidade de 

acolhimento, reservando o direito de realizar ajustes e mudanças mediante necessidades. 

As unidades deverão estar organizadas para trabalhar junto aos diversos públicos previstos na 

legislação vigente que compõem a terminologia “indivíduos e famílias”, conforme tabela a seguir:

MODALIDADE PERFIL QUANTIDADE VAGAS

ABRIGO INSTITUCIONAL (ATÉ 
50 PESSOAS POR UNIDADE)

MULHERES SEM FILHOS - 
CISGÊNERO - TRANS

01 (UMA) 
UNIDADE

50

ABRIGO INSTITUCIONAL (ATÉ 
50 PESSOAS POR UNIDADE)

FAMÍLIA
02 (DUAS) 
UNIDADES

100

ABRIGO INSTITUCIONAL (ATÉ 
50 PESSOAS POR UNIDADE)

HOMENS SEM FILHOS - CIS 
- TRAN

04 (QUATRO) 
UNIDADES

200

TOTAL
07 (SETE) 
UNIDADES

350

DA FASE DE SELEÇÃO:

A fase de seleção observará as seguintes etapas:

Tabela 1:

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS

1
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO.
29/08/2022

2 ENVIO DAS PROPOSTAS PELAS OSC’S. 29/08/2022 A 28/09/2022

3
ETAPA COMPETITIVA DE AVALIAÇÃO DAS 

PROPOSTAS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO.
29/09/2022 A 14/10/2022

4 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR. 19/10/2022 

5
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O 

RESULTADO PRELIMINAR. 
19/10/2022 A 24/10/2022

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS

6 PUBLICAÇÃO DE RECURSO. 27/10/2022

7
APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES 

RECURSAIS.
31/10/2022 A 07/11/2022

8
ANÁLISE DOS RECURSOS PELA COMISSÃO DE 

SELEÇÃO.
08/11/2022 A 14/11/2022

9
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO 

PROCESSO DE SELEÇÃO APÓS ANÁLISE DOS 
RECURSOS

18/11/2022

10

HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 
DEFINITIVO DA FASE DE SELEÇÃO, COM 

DIVULGAÇÃO DAS DECISÕES RECURSAIS 
PROFERIDAS (SE HOUVER). 

23/11/2022

11
PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO PARA 

APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E 
DEMAIS DOCUMENTOS 

28/11/2022

12
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE 
TRABALHO E DEMAIS DOCUMENTOS PELAS 

OSC’S CONVOCADAS.
28/11/2022 A 13/12/2022

Conforme será exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração da 

parceria (arts. 33 e 34 da Lei nº 13.019, de 2014 e arts. 38 e 39 do Decreto Municipal nº 29.129/2017) 

e da não ocorrência de impedimento para a celebração da parceria (art. 39 da Lei nº 13.019/2014 

e art. 39 do Decreto Municipal nº 29.129/2017) é posterior à etapa competitiva de julgamento das 

propostas, sendo exigível apenas da(s) OSC(s) selecionada(s) (mais bem classificada/s).

Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.

O extrato do presente Edital será publicado no Diário Oficial do Município e a versão integral do edital 

estará à disposição dos interessados no sítio eletrônico oficial da Secretaria Municipal de Promoção 

Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE, http://www.sempre.salvador.ba.gov.br, no 

prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de publicação 

do Edital.

Etapa 2 : Envio do anexo IX (Declaração de Ciência, Concordância e Veracidade) e das propostas 

pelas OSC’s.

Declaração de Ciência, Concordância e Veracidade (anexo IX) e as propostas deverão ser 

encaminhadas em arquivos separados, ambos pesquisáveis (não digitalizados) no formato PDF, 

assinados eletronicamente, com tamanho de até 5 MB (cinco megabytes), em pen drive com 

identificação da Organização da Sociedade Civil e assinatura de seu representante legal, entregue, 

dentro de envelope lacrado, com lacre rubricado, no seguinte endereço: Rua Miguel Calmon, nº 

28 Comércio, Salvador/BA, CEP 40015-010, Diretoria de Proteção Social Especial / Comissão de 

Seleção, no horário das 08h às 17h.

A identificação dos envelopes deverá conter as seguintes informações:

Destinatário: À Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - 

SEMPRE.

Diretoria de Proteção Social Especial / Comissão de Seleção

Proposta - Edital de Chamamento Público nº 008/2022

Acolhimento Institucional para população adulta e famílias em situação de vulnerabilidades e riscos 

sociais, na modalidade Abrigo Institucional.

Remetente: (Nome da OSC, sem abreviaturas, por extenso)

Contato: (Nome e telefone)

Não serão considerados documentos encaminhados por Correios, fax ou por quaisquer outras 

formas diferentes da única especificada neste Edital.

A apresentação da proposta fora da forma determinada no item 12.4.1 importará na sua não 

apreciação.

Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim como não 

serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formalmente solicitados pela 

Administração Pública Municipal.

Não serão aceitas propostas recebidas por outros setores da SEMPRE que não a Diretoria de 

Proteção Social Especial através da Comissão de Seleção, ainda que sejam entregues no setor 

de protocolo, nem mesmo as propostas apresentadas, no último dia do prazo, após o horário de 

encerramento do expediente, a saber, 17h00min.

Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a apresentar mais de uma proposta 

dentro do prazo, será considerada para análise apenas a última proposta enviada em conformidade 

com o item 12.4.1 deste edital.

Observado o disposto no item 12.4.1 deste edital, as propostas deverão conter, no mínimo, as 

seguintes informações:

I - descrição da realidade que será objeto da parceria e o nexo entre essa realidade e as atividades 

propostas; 

II - ações a serem executadas, as metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e os 

indicadores que aferirão o cumprimento das respectivas metas;

III - prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas;

IV - valor global; e

V - capacidade técnica operacional.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO.
Os recursos destinados à execução da parceria de que trata este Edital são provenientes do 
orçamento da SEMPRE, autorizado pela Lei nº 9.616/2021, função programática 08.244.0004.220500, 
Implementação de ações de Atendimento à População em Situação de Rua, elementos de despesa 
33.50.43 - Subvenções Sociais e 44.50.42 - Equipamentos e Material Permanente, Fontes: 0.1.00 e 
2.1.00 - Municipais. O repasse de recursos será realizado pela SEMPRE à OSC parceira e o valor de 
referência para a realização do objeto dos termos de colaboração firmados em decorrência desse 
edital será de R$ 1.942,14 (mil novecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos) em 2022, 
2023, 2024 e 2025, conforme Resolução CMASS nº 19/2022, de 04 de maio de 2022. O valor total 



  

DIÁRIO OFICIAL DO
SALVADOR-BAHIA
SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA
27 A 29 DE AGOSTO DE 2022
ANO XXXV | N º 8.35922

DIÁRIO OFICIAL DO

Criado pelo art. 82 da Lei nº 3.601, de 18 de fevereiro de 1986

Ouvidoria Geral do Município - Para registrar reclamações, denúncias, 
sugestões ou elogios, acesse: www.ouvidoria.salvador.ba.gov.br ou ligue para 
(71) 3202-5909, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, exceto feriados.

Disque Salvador - Para solicitar serviços ou informação, 
acesse: www.disquesalvador.ba.gov.br ou ligue 156, 
atendimento 24h.

Diário Oficial do Município - Edições Anteriores, acesse: www.dom.salvador.
ba.gov.br ou solicite através do e-mail: diario.oficial@salvador.ba.gov.br, de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, exceto feriados.

CEP: 40.020-000.

Secretário de Governo Coordenador de Tecnologia

Fernando Jeferson Alves Reis

3

Júlio Fon Simões Andrey das Neves Santos

Órgão responsável

Gestor de EditoraçãoPrefeito de Salvador

Bruno Soares Reis

Secretaria de Governo

estimado para a execução do objeto deste edital será de R$ 24.470.964,00 (vinte e quatro milhões, 

quatrocentos e setenta mil, novecentos e sessenta e quatro reais) e os repasses vão ocorrer de 

acordo com a tabela demonstrativa abaixo:

VALOR MENSAL POR UNIDADE R$ 97.107,00

VALOR MENSAL TOTAL R$ 679.749,00

VALOR TOTAL PARA 36 MESES R$ 24.470.964,00

A Organização da Sociedade Civil poderá utilizar até R$ 100.000,00 (cem mil reais) do valor do 

primeiro ano do recurso para as despesas com material permanente/equipamentos. Poderão ser 

adquiridos os materiais permanentes/ equipamentos descritos no item 14.7 do Anexo I - Termo de 

Referência. 

A SEMPRE repassará trimestralmente à OSC parceira o valor estimado a partir do valor cofinanciado 

pelo órgão Estadual/Federal, juntamente com a contrapartida municipal. Quando o pagamento 

trimestral estiver, integral ou parcialmente, vinculado a recursos do Fundo Municipal de Assistência 

Social - FMAS, a liberação da parcela vinculada pela SEMPRE à Parceira, fica condicionada ao 

depósito correspondente no respectivo Fundo. O exato valor a ser repassado será definido no 

termo de colaboração, observada a proposta apresentada pela OSC selecionada. As liberações de 

recursos obedecerão ao cronograma de desembolso, sempre por movimentação eletrônica sujeita à 

identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade do depósito em sua conta bancária específica, 

que guardará consonância com as metas da parceria, observado o disposto no art. 48 da Lei nº 

13.019/2014 e no art. 46 do Decreto Municipal n° 29.129/2017.

O Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Secretaria Municipal de Promoção 

Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE e no Diário Oficial do Município, com prazo 

mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de publicação do 

Edital.

Qualquer pessoa poderá impugnar o referido Edital, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da 

data-limite para envio das propostas, por petição dirigida ou protocolada no endereço informado no 

Edital. A resposta às impugnações caberá ao Presidente da Comissão de Seleção.

Salvador, 26 de agosto de 2022.

DANIEL RIBEIRO SILVA

Secretário em exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - 
SEMIT 

AVISO DE CONVOCAÇÃO - COTAÇÃO DE PREÇO Nº 041/2022

A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SEMIT, inscrita no CNPJ sob o nº 13.927.081/0035-

98, representada neste ato pela COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - CAD, torna público para 

conhecimento dos interessados que está recebendo a COTAÇÃO DE PREÇO para o seguinte OBJETO:

Constitui objeto do presente Termo de Referência a contratação, através do Sistema de Registro de 

Preços - SRP, para aquisição de: microcomputadores tipo intermediário e microcomputadores tipo 

avançado; todos com garantia on site de 3 (três) anos, atendendo ao Plano de Contratação e Aquisição 

de TIC (PCTIC) dos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Salvador.

As cotações deverão ser apresentadas até 02/09/2022 a partir de sua publicação no Diário Oficial 

do Município.

As especificações técnicas poderão ser solicitadas através de e-mail endereçado a cotacoes.semit@

salvador.ba.gov.br.

Salvador, 26 de agosto de 2022

RAPHAEL MONTEIRO

Coordenador

SECRETARIA MUNICIPAL DA REPARAÇÃO - SEMUR 

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será 

realizada COTAÇÃO DE PREÇO nº 13/2022 para o fornecimento de material de divulgação /publicidade 

conforme Termo de Referência. As propostas deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias 

úteis até as 16 horas, a contar da publicação deste Aviso.

O processo Administrativo nº 130593/2022 referente ao objeto da presente cotação encontra-se na 

Coordenadoria Administrativa - CAD, telefone (71) 3202-2602 / 3202-2603 ou e-mail semur.cad@

salvador.ba.gov.br, onde até as 16 horas os interessados poderão solicitar maiores informações.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA REPARAÇÃO, em 26 de agosto de 2022.

IVETE ALVES DO SACRAMENTO

Secretária

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será 

realizada COTAÇÃO DE PREÇO nº 12/2022 para fornecimento e instalação de portas de madeira 

conforme Termo de Referência. As propostas deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias 

úteis até as 16 horas, a contar da publicação deste Aviso.

O processo Administrativo nº 130587/2022 referente ao objeto da presente cotação encontra-se na 

Coordenadoria Administrativa - CAD, telefone (71) 3202-2602 / 3202-2603 ou e-mail semur.cad@

salvador.ba.gov.br, onde os interessados poderão solicitar maiores informações.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA REPARAÇÃO, em 26 de agosto de 2022.

IVETE ALVES DO SACRAMENTO

Secretária

DIVERSOS - PUBLICAÇÃO FEITA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.675/86 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

As Entidades Unificadas Sindacs Bahia, Sindseps, Aasa, Aaces e Ademacen convoca todos(as) 

Agentes Comunitários de Saúde e todos(as) Agentes de Combate às Endemias de Salvador para a 

Assembleia da categoria no dia 30 de agosto de 2022, às 09:00Horas no TCM -Tribunal de Contas 

dos Municípios. Local: CAB. Assembleia da categoria as às 13:00Horas Local: na Praça Municipal 

de Salvador em frente à Câmara de vereadores, Pauta: Implementação da EC. 120/22 e todas 

Gratificações. 

Salvador, 26 de agosto de 2022.

REINÃ RAMOS

Coordenador Geral Sindacs Bahia


