
 
 
 

 

EDITAL 001/2022-CMDCA  

NOTA TÉCNICA EXPLICATIVA 001/2023 

 A Comissão Coordenadora do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022 - CMDCA- 

nomeada pela portaria 035/2022, no uso das suas atribuições, nos termos do quanto disposto 

no Edital publicado no site do CMDCA no dia 21 de dezembro de 2022 e no Diário Oficial do 

Município do dia 22 de dezembro de 2022, Ano XXXVI, nº 8.435, resolve tornar pública Nota 

Técnica Explicativa 001/2023.  

A presente Nota Técnica Explicativa tem o intuito de esclarecer dúvidas e orientar as instituições 

que pretendem concorrer ao Edital de Chamamento Público 001/2022.  

1-No primeiro momento em que o Edital solicita que sejam encaminhadas as propostas por 

parte das instituições, faz-se necessário observar o quanto disposto no item 7.4.5, bem como 

atentar-se aos critérios que serão utilizados pela Comissão para avaliar cada proposta, previstos 

no item 7.5.4. Na elaboração da proposta as informações precisam ser descritas de forma clara, 

vale pontuar que a proposta pode ser desenvolvida de forma livre, contudo caso a instituição 

deseje, poderá utilizar o anexo V do Edital na elaboração.  

Neste momento, há que se observar que deverão ser encaminhados também, documentos 

expressos no Edital como exigências para participação, que diferem da documentação exigida 

na fase de habilitação. 

2- No que atine ao item 6.8 do Edital, há que se observar que o prazo dos últimos 6 meses, é 

considerado do momento da publicação do Edital. 

3- As instituições que já enviaram propostas, não serão penalizadas, sendo possível encaminhar 

nova proposta nos moldes previstos no Edital. 

4- imprescindível que as instituições atentem para a retificação do edital publicada nesta mesma 

data. 

5- Ante ao exposto a Comissão decide prorrogar a apresentação das propostas pelo período 

compreendido entre 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023, em razão da referida prorrogação, 

a Comissão irá publicar futuramente novo calendário das próximas etapas relativas ao Edital.  

 

Salvador, 25 de janeiro de 2023. 

Evaldo Batista de Almeida Filho 

Presidente  da Comissão 


