Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

CRONOGRAMA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018/CECA/SJDHDS
1. FASE 1 – HABILITAÇÃO
CLASSIFICATÓRIA):

DAS

PROPOSTAS

(ELIMINATÓRIA

E

Data de publicação do Edital de 31 de julho de 2018
Chamamento Público
Prazo para apresentação das Propostas Até 30 (trinta) dias após a publicação do Edital
no Diário Oficial
Data final para a apresentação das Até 10 de setembro de 2018
propostas após prorrogação
Abertura dos envelopes

02 (dois) dias úteis após o prazo final para
apresentação das propostas

Impugnação deste Edital

Até 10 (dez) dias úteis antes da data fixada para
abertura dos envelopes

Solicitações de esclarecimentos sobre o Até 05(cinco) dias úteis anteriores ao
chamamento público
encerramento do prazo final de envio das
propostas
Avaliação, seleção e classificação das Até 30 (trinta) dias após o final do prazo
propostas.
anterior
Prazo para Apresentação de recurso do Até 05 (cinco) dias úteis após a publicação
parecer das propostas selecionadas e oficial do parecer
classificadas
Análise dos recursos pela Comissão
Publicação
aprovadas

final

das

Até 05 (cinco) dias úteis após o prazo anterior

propostas Até 03 (três) dias úteis do prazo anterior

2. FASE 2 - CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO:
Envio do Plano de Trabalho
documentação estabelecida

e Até 10(dez) dias da publicação das propostas
aprovadas

Pedido de esclarecimento e ajustes na Até 07 (sete) dias após final do prazo anterior
documentação e no Plano de Trabalho
Apresentação de esclarecimentos e/ou Até 15 (quinze) dias após a comunicação
Ajuste no Plano de Trabalho solicitado
pela Comissão de Seleção
Análise e parecer dos ajustes solicitados Até 10 (dez) dias após o envio dos ajustes
ao Plano de Trabalho
Divulgação das Propostas finalizadas Até 05 (cinco) dias após prazo anterior
ou de propostas classificadas em

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
segundo lugar
Resultado)

(Homologação

do

Celebração do Termo e Publicação do Até 10 (dez) dias do prazo anterior
Extrato do Termo de Fomento no Diário
Oficial do Estado

