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EDITAL nº 16 - 2022 – IFBA – CAMPUS SANTO ANTONIO DE JESUS 

 

CHAMADA PÚBLICA DE FLUXO CONTÍNUO PARA CAPTAÇÃO DE PARCERIAS 

PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA - CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE JESUS 

  

O Diretor-Geral Substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

(IFBA) Campus Santo Antônio de Jesus,  no uso das atribuições legais que lhe conferem a 

Portaria nº 3.736, de 30 de setembro de 2022/Reitoria do IFBA, torna público, por meio da 

Coordenação de Extensão, a CHAMADA PÚBLICA DE FLUXO CONTÍNUO PARA 

CAPTAÇÃO DE PARCERIAS PARA O IFBA CAMPUS SANTO ANTONIO DE JESUS, 

com as regras para realização de parcerias entre o IFBA Campus Santo Antônio de Jesus 

e instituições interessadas no apoio de ações conjuntas.   

 

1. OBJETO 

 

1.1 Este Edital dispõe sobre a chamada pública de fluxo contínuo do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) para captação de parcerias que poderão 

ser formalizadas de 28 de outubro de 2022 a 28 de fevereiro de 2023. 

1.2 O Edital tem como objetivo propiciar a qualquer pessoa física e/ou jurídica a 

oportunidade de participar do quadro de instituições com as quais o IFBA Campus Santo 

Antônio de Jesus possui acordos de parceria. 

 

2. TERMO DE APOIO 

 

2.1 A instituição interessada em realizar parceria com o IFBA-SAJ deverá formalizar sua 

intenção no Termo de Apoio disponível em formulário eletrônico 

(https://forms.gle/jnLhmu8bB7jza9xQA), com o tipo de ação a ser conveniada, bem como 

suas condições, duração e quais serviços serão abrangidos e os dados solicitados no 

formulário para efetivação da inscrição, não sendo possível a realização por terceiros.  

2.2 Serão aceitas as inscrições dos parceiros interessados em realizar parcerias junto 

ao IFBA Campus Santo Antônio de Jesus durante os meses de 28 de outubro de 2022 a 28 

de fevereiro de 2023. 

 

3. PARCERIA 

 

3.1 O preenchimento e o envio do Termo de Apoio não implica na aprovação imediata 

da parceria. 

3.1.1 A parceria será considerada válida após análise da comissão designada para o 

processo de seleção do edital, tramitação interna, análise jurídica e formalização do Acordo 

de Cooperação Técnica, assinado pelas partes. 

https://forms.gle/jnLhmu8bB7jza9xQA
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3.1.2 Acordo de Cooperação Técnica: dispositivo legal para disciplinar a relação entre o 

IFBA Campus Santo Antônio de Jesus e a instituição parceira e será elaborado com base 

na Lei nº 8.666/93, especificamente o que estabelece art.116, § 1º, incisos I, II, III, VI; e o 

Decreto nº 6.170/2007. 

3.1.3 O Acordo de Cooperação Técnica será celebrado mediante interesse do IFBA 

Campus Santo Antônio de Jesus, análise da comissão de seleção do edital, da 

Coordenação de Extensão ou coordenação que se vincule a proposta e orientação da 

Procuradoria Jurídica. 

3.1.4 Em caso de existir mais de uma entidade privada potencialmente interessa em firmar 

avença com o IFBA Santo Antônio de Jesus, sem que se possa com todas celebrar a 

parceria, cabe a comissão de seleção avaliar os critérios de tempo de existência, 

experiência para executar o objeto e nota de 0-10 no plano de trabalho, conforme Anexo I.  

3.1.5 As condições para a realização da parceria e a definição das responsabilidades de 

cada parte interessada serão ajustadas individualmente e em comum acordo entre os 

partícipes. 

3.1.6 Os detalhes e as condições da execução do objeto estabelecido na parceria serão 

detalhados em um Plano de Trabalho, previamente apreciado e aprovado pelas partes, 

que passará a ser parte integrante do Acordo de Cooperação Técnica. 

 

4. PARCEIROS 

 

4.1 Os parceiros demandantes que venham a formalizar Acordo de Cooperação Técnica 

com o IFBA Campus Santo Antônio de Jesus devem ser idôneos e apresentar regularidade 

fiscal e trabalhista, bem como documentos que comprovem sua habilitação jurídica, os 

quais deverão ser verificados no momento da elaboração do Acordo, sendo: 

 

1. ofício do parceiro manifestando interesse em celebrar o Acordo de Cooperação; 

2. cópia do Comprovante de Endereço e CNPJ; 

3. cópia do Regimento Interno ou o Estatuto do Proponente ou Ato Constitutivo ou Contrato 

Social. (Leis, Decretos, Portarias e etc); 

4. cópia da Carteira de Identidade e CPF do Responsável Legal, bem como e-mail e 

telefone para contato; 

5. documentos que comprovem os poderes ao Responsável legal para assinatura de 

Contratos e Convênios; 

6. Certidões de regularidade fiscais e trabalhistas;  

7.Certidão de Regularidade perante o FGTS;  

8. Acordo de Cooperação Técnica recomendada pelo nosso Jurídico;   

9. Plano de Trabalho.  

10. Outros documentos poderão ser solicitados pela Procuradoria Jurídica do Instituto 

Federal da Bahia para fins da elaboração e assinatura do respectivo instrumento 
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5. CRONOGRAMA  

  

5.1 O presente edital terá vigência a partir da data de sua publicação.  

  

  

Etapa Período 

Publicação do Edital 
 

 24-10-2022 

Período de Impugnação 
 

 25-10-2022 à 28-10-2022 

Recebimento de Inscrições 
 

 28 -10-2022 à 28 -10- 2023 

Análises das propostas 
 

  02-11- 2022 à 31-03-2023 

Resultado preliminar 
 

  10-11- 2022 à 31-03-2023 

Interposição de recurso contra o resultado preliminar 
 

  11-11- 2022 à 31-03-2023 

Resultado final 
 

  15-11- 2022 à 31-03-2023 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1 Durante de vigência do edital, a Coordenação de Extensão realizará encontros com os 

representantes das possíveis instituições parceiras como forma de apresentar as 

potencialidades do IFBA Campus Santo Antônio de Jesus. 

6.2 A qualquer tempo, o presente Edital de Chamada Pública poderá ser revogado, 

retificado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral do IFBA Campus 

Santo Antônio de Jesus, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, em 

decisão fundamentada, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de 

qualquer natureza. 

6.3 O presente edital poderá ser impugnado por irregularidade por quaisquer interessados, 

a qualquer tempo, por meio de envio de e-mail para extensao.saj@ifba.edu.br, com as 

causas e justificativas que se julga para impugnar. 

6.4 O pedido de impugnação será recepcionado pela Coordenação de Extensão e  Direção 

Geral do Campus Santo Antônio de Jesus que apreciará a impugnação e emitirá parecer. 

6.5 Não haverá transferência de recursos financeiros por parte do IFBA, assim como em 

atividades a serem desenvolvidas no âmbito do instrumento jurídico que vier a ser 

celebrado, não serão geradas receitas a qualquer um dos partícipes. 

6.6 Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos, por meio do e- mail 

extensao.saj@ifba.edu.br. 
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6.7 Este Edital e resultados da Chamada Pública será publicado no site do IFBA – Campus 

Santo Antônio de Jesus, por meio do endereço eletrônico 

https://portal.ifba.edu.br/santoantonio, bem como nos canais digitais do IFBA Campus 

Santo Antônio de Jesus objetivando dar ampla publicidade ao Edital, sendo o prazo de 2 

dias úteis para interposição de recurso contra o resultado.  

6.8 Os resultados da Chamada Pública serão publicados no site do IFBA – Campus Santo 

Antônio de Jesus, por meio do endereço eletrônico https://portal.ifba.edu.br/santoantonio, 

sempre que houve um novo parceiro interessado, ou a cada dia 10 do mês de vigência do 

edital 

5.9 Esclarecimentos adicionais, diligências, juntada de documentos ou possíveis ajustes 

nas propostas poderão ser solicitados a qualquer momento durante a avaliação, bem 

como na fase de recursos.  

5.10 Nos acordos que venham a ser firmados não haverá exclusividade de parceria. 

5.11 A submissão do TERMO DE APOIO não gera direito à celebração da parceria. 

5.12 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo responsável 

pelo processo. 

  

  

Santo Antônio de Jesus, 24 de outubro de 2022. 

  

 

 

 

 

José Wilton Fonseca da Silva 

Diretor Geral Substituto – IFBA Campus - SAJ 

Portaria Nº 3736, de 30/09/2022 

SIAPE: 2058753 
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Edital nº. 16 de 24 de outubro 2022.  

   

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE FLUXO CONTÍNUO PARA CAPTAÇÃO DE 

PARCERIAS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA BAHIA CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE JESUS  

   

   

ANEXO I  

 

    

Critérios de avaliação quando existir mais de uma entidade privada potencialmente 

interessa em firmar avença com o IFBA Santo Antônio de Jesus, sem que se possa com 

todas celebrar a parceria, assim, cabe a comissão de seleção avaliar, tempo de existência, 

experiência para executar o objeto e conforme os critérios a baixo, aplicando a nota de 0-

10 no plano de trabalho, conforme Anexo I do Edital n° 16 de 24 de outubro de 2022. 

 

 

Critérios  

Atende  

 

Valor 

 

Nota 

Mérito Técnico e Científico: qualidade da proposta do ponto de vista 

do conhecimento e as hipóteses em que ela se baseia, bem como a 

aderência da proposta ao ensino, pesquisa e/ou extensão 

ofertados/realizados no IFBA campus Santo Antônio de Jesus.  

 

0-10 

   

Relevância: sintonia dos objetivos da proposta com as diretrizes do 

IFBA Campus Santo Antônio de Jesus, assim como pela possibilidade 

efetiva de incorporação dos resultados em produtos, processos e/ou 

serviços.  

0-10    

Adequação Metodológica: método técnico-científico/procedimentos 

para a execução da proposta.  

0-10    

Qualificação do proponente: comprovação documental de idoneidade, 

regularidade fiscal e trabalhista, além dos documentos que comprovem 

sua habilitação jurídica.  

0-10    

Capacidade da proponente, conforme o caso: avaliação se a 

proposta é condizente com o perfil/capacidade do proponente.  

0-10    

Resultados Esperados: contribuição para o avanço do conhecimento 

e/ou demonstração de impacto da aplicação da proposta para 

desenvolvimento do IFBA campus Santo Antônio de Jesus e/ou 

comunidade.  

 

0-10 

   

 

Total 

60  
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