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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 – Palmeiras – Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO

O Prefeito Municipal de Palmeiras, no uso das suas atribuições, em conjunto com a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Sustentável – SEDESP, em observância das disposições da Lei nº
13.019, de 31 de julho de 2014, e do Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, torna público aos
interessados a HOMOLOGAÇÃO do resultado definitivo, com a respectiva classificação, do
processo de seleção cujo é a execução de projeto que contribui para o monitoramento ambiental do
Parque Natural Municipal do Morro do Pai Inácio, conforme termos postos abaixo:
CLASSIF.
1º
2º

Nome das OSC'S
GRUPO AMBIENTALISTA DE PALMEIRAS (GAP)
CNPJ: 02.118.312/0001-20
OSC ASSOCIAÇÃO GEOPARQUE SERRA DO SINCORÁ
CNPJ: 37.912.552/0001-86

Período
Máximo

Nota
máxima

10 anos

10

10 anos

10

Critério de Pontuação
Em atenção ao item 7.5.4., e ao
item 7.5.9.
Em Atenção ao item 7.5.4., do
edital.

Embora as duas Associações tenham declarado que possuem mais de 10 (dez) anos de experiência
na área requestada, tendo em conta o empate com a pontuação máxima, esta comissão, em atenção
ao item 7.5.9., do edital, classifica o GRUPO AMBIENTALISTA DE PALMEIRAS - GAP em
primeiro lugar, por ter mais tempo de constituída, estando, a ASSOCIAÇÃO GEOPARQUE
SERRA DO SINCORÁ, em segundo lugar.
A presente homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à celebração da
parceria, conforme disposto no §6º, do art. 27 da Lei nº 13.019/2014.
Em atenção ao princípio da ampla publicidade, é facultado a qualquer interessado o acesso e
consulta a todos os dados e procedimentos relativos ao chamamento público em epígrafe, seguindo
os trâmites estabelecidos e vigentes no Município.
Palmeiras-BA, 28 de junho de 2022.
Ricardo Oliveira Guimarães
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 – Palmeiras – Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022
CONVOCAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – FASE DE
CELEBRAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Palmeiras, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Sustentável – SEDESP, bem como da Comissão de Seleção instituída através do Decreto nº
193/2021, e regulamentada pela Portaria nº 061/2021, em observância das disposições da Lei nº
13.019, de 31 de julho de 2014, do Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, em atenção aos itens
8.1. e seguintes do Edital referente ao Chamamento Público nº 001/2022, CONVOCA o GRUPO
AMBIENTALISTA DE PALMEIRAS – GAP para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, contados da publicação do presente instrumento, apresentar o seu plano de trabalho (art.
25 do Decreto nº 8.726, de 2016) e a documentação exigida para comprovação dos requisitos para a
celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais (arts. 28, caput, 33, 34 e 39 da
Lei nº 13.019, de 2014, e arts. 26 e 27 do Decreto nº 8.726, de 2016).
Por meio do plano de trabalho, a OSC selecionada deverá apresentar o detalhamento da proposta
submetida e aprovada no processo de seleção, com todos os pormenores exigidos pela legislação
(em especial o art. 22 da Lei nº 13.019, de 2014, e o art. 25 do Decreto nº 8.726, de 2016),
observados os Anexos IV - Modelo de Proposta e V – Termo de Referência para Colaboração, do
Edital.
Para a conclusão da Fase de Celebração, indispensável se faz que a Convocada atenda a todos os
termos do Edital, sobretudo aqueles insertos nos itens 8.2.2., 8.2.3. e demais atinentes a essa fase.
Em atenção ao princípio da ampla publicidade, é facultado a qualquer interessado o acesso e
consulta a todos os dados e procedimentos relativos ao chamamento público em epígrafe, seguindose os trâmites estabelecidos e vigentes no Município.
Palmeiras-BA, 28 de junho de 2022.
Ricardo Oliveira Guimarães
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 – Palmeiras – Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO

O Prefeito Municipal de Palmeiras, no uso das suas atribuições, em conjunto com a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Sustentável – SEDESP, em observância das disposições da Lei nº
13.019, de 31 de julho de 2014, e do Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, torna público aos
interessados a HOMOLOGAÇÃO do resultado definitivo, com a respectiva classificação, do
processo de seleção cujo é a execução de projeto que contribui para o monitoramento ambiental do
Parque Natural Municipal do Riachinho, conforme termos postos abaixo:
CLASSIF.
1º

Nome das OSC'S
OSC ASSOCIAÇÃO GEOPARQUE SERRA DO SINCORÁ
CNPJ: 37.912.552/0001-86

Período
Máximo

Nota
máxima

Critério de Pontuação

10 anos

10

Em Atenção ao item 7.5.4., do
edital.

Associação declarou que possuem mais de 10 (dez) anos de experiência na área requestada, tendo
em conta o empate com a pontuação máxima, esta comissão, em atenção ao item 7.5.4., do edital,
classifica a OSC ASSOCIAÇÃO GEOPARQUE SERRA DO SINCORÁ em primeiro lugar,
por ser a única a apresentar proposta e atender aos requisitos do edital desta fase.
A presente homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à celebração da
parceria, conforme disposto no §6º, do art. 27 da Lei nº 13.019/2014.
Em atenção ao princípio da ampla publicidade, é facultado a qualquer interessado o acesso e
consulta a todos os dados e procedimentos relativos ao chamamento público em epígrafe, seguindo
os trâmites estabelecidos e vigentes no Município.
Palmeiras-BA, 28 de junho de 2022.
Ricardo Oliveira Guimarães
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 – Palmeiras – Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022
CONVOCAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – FASE DE
CELEBRAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Palmeiras, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Sustentável – SEDESP, bem como da Comissão de Seleção instituída através do Decreto nº
193/2021, e regulamentada pela Portaria nº 061/2021, em observância das disposições da Lei nº
13.019, de 31 de julho de 2014, do Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, em atenção aos itens
8.1. e seguintes do Edital referente ao Chamamento Público nº 002/2022, CONVOCA a
ASSOCIAÇÃO GEOPARQUE SERRA DO SINCORÁ para, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias corridos, contados da publicação do presente instrumento, apresentar o seu plano de trabalho
(art. 25 do Decreto nº 8.726, de 2016) e a documentação exigida para comprovação dos requisitos
para a celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais (arts. 28, caput, 33, 34 e
39 da Lei nº 13.019, de 2014, e arts. 26 e 27 do Decreto nº 8.726, de 2016).
Por meio do plano de trabalho, a OSC selecionada deverá apresentar o detalhamento da proposta
submetida e aprovada no processo de seleção, com todos os pormenores exigidos pela legislação
(em especial o art. 22 da Lei nº 13.019, de 2014, e o art. 25 do Decreto nº 8.726, de 2016),
observados os Anexos IV - Modelo de Proposta e V – Termo de Referência para Colaboração, do
Edital.
Para a conclusão da Fase de Celebração, indispensável se faz que a Convocada atenda a todos os
termos do Edital, sobretudo aqueles insertos nos itens 8.2.2., 8.2.3. e demais atinentes a essa fase.
Em atenção ao princípio da ampla publicidade, é facultado a qualquer interessado o acesso e
consulta a todos os dados e procedimentos relativos ao chamamento público em epígrafe, seguindose os trâmites estabelecidos e vigentes no Município.
Palmeiras-BA, 28 de junho de 2022.
Ricardo Oliveira Guimarães
Prefeito Municipal
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