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NOTIFICAÇÃO 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO RESPEITA AS MINA Nº 002/2019 

 

Assunto: Apresentação de documentos. 

A Secretaria de Política para Mulheres, considerando a situação excepcional ocasionada pela pandemia da 

COVID-19 e os diversos efeitos dela decorrentes, inclusive na execução dos projetos selecionados no 

Chamamento Público 02/2019, resolve NOTIFICAR as Organizações selecionadas dos referidos projetos para, 

no prazo impreterível de 10(DEZ) dias a contar da presente publicação/divulgação protocolar junto a SPM/BA 

os seguintes documentos: 

1 – PLANO DE TRABALHO com atualização do cronograma de execução, desembolso, bem como atendimento 

as normas sanitárias necessárias para contenção do avanço da pandemia do novo coronavírus; 

2 – Atualização dos documentos fiscais cuja vigência expirou no período de março a setembro do corrente 

ano.  

As atualizações acima referidas ocorrem exclusivamente em razão dos atrasos motivados pela pandemia e do 

distanciamento social, só se admitindo ATUALIZAÇÃO de documentos já protocolados.  

Caberá a esta Comissão avaliar o mérito do plano de trabalho atualizado, especialmente, a viabilidade técnica 

de sua adequação, considerando as medidas sanitárias editadas pelo Estado da Bahia e pelos Municípios 

baianos com foco no enfrentamento da pandemia da COVID-19, que trazem impactos na manutenção das 

condições originárias do plano de trabalho selecionado na fase competitiva. 

A não manifestação e entrega do plano e atualização dos documentos no prazo determinado pelas 

Organizações da Sociedade Civil selecionadas, implicará em desistência tácita de participação deste Edital. 

Por fim, fica estabelecido que as Organizações que não se manifestarem no prazo de 10 dias, acima 

mencionado, serão consideradas desistentes possibilitando o chamamento de outras selecionadas. 

Informações complementares poderão ser obtidas com a Comissão de Seleção, pelo e-mail: 

editalrespeitaasmina@spmba.ba.gov.br 

 

Salvador-BA, 29 de setembro de 2020. 
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