
N Entidade Nome do projeto Município Analise Pendências

1 IADES

VIII Batizado Infantil e

troca de cordas no centro

cultural Gingando

Sempre

Salvador Habilitado

2
Liga Baixiense de Futebol

e Inclusão Social 

Oficinas Esportivas de

Capoeira
Salvador Habilitado

3

Centro cultural e

Educacional de

Desenvolvimento da

Cidadania Mus e Brasil  

Rede Mus e Brasil de

Capoeira
Salvador Habilitado

4
Coletivo de Entidades

Negras da Bahia

Na ginga dos antigos - a

velha guarda da capoeira

nas periferias de salvador

Salvador Habilitado

5

Associação Sócio Cultural

e de Capoeira Bloco

Carnavalesco Afro

Mangangá

Capoeira Comunitária Lauro de Freitas Habilitado

6 Fundação Mestre Bimba

Salve Mestre Bimba: a

celebração da centenária

capoeira regional 

Salvador Habilitado

7

ONG PASPAS-

Profissionais da Área de

Saúde Promovendo

Ações Sociais

Capoeira é Cidadania-11º

Encontro Nacional de

Capoeira

Salvador Habilitado 

8 IDHESBA

Eventos esportivos de

Capoeira do estado da

Bahia

Salvador Habilitado 



9
Associação Cultural Linha

Oito -ACL8
Festival ACL de Capoeira Salvador Habilitado

10
Associação de capoeira

energia da terra

Capoeira cultura e

esporte
Lauro de Freitas Habilitado

11

Associação de

desenvolvimento 

comunitário do

artesanato cultural do

Esporte - Adecoarte

Encontro de capoeira

regional do recôncavo

baiano

Santo Antonio

de Jesus
Habilitado

12

Instituto de

DesenvolvimentoHuman

o e Ação Comunitaria -

IDAC

I Mostra de Capoeira de

Vitória da Conquista

Vitoria da

Conquista
Habilitado

13
Central Única de

Cidadania 

Festival de Capoeiragem

Mirim
Salvador Habilitado

14
Associação Pais e Amigos

de Valente
Roda Educativa Valente Inabilitado Alínea n - certidão vencida divida ativa união em 11-06-2018

15
Organização Direito de

Viver
Mulher em Evidencia Inabilitado

Alínea f- endereço em nome da presidente, aliena g endereço da entidade

comprovado por meio de contrato de locação invalido sem reconhecimento de

firma, aliena h - ausência de indicação dos responsáveis pela execução e prestação

de contas do projeto, aliena l - ausência de declaração de contrapartida, alínea p -

certidão de débitos municipais vencida, alínea r - ausência de balanço do ultimo

balanço fiscal

16

Associação dos

Produtores 

Agropecuários Do

Assentamento Jose

Fernandes

Realização do V Encontro

de Capoeira do Grupo

Afro Terra 

Cardeal da Silva Inabilitado

Alínea b- no Estatuto da Associação não consta cláusula acerca da não distribuição

de lucros entre sócios; alínea h-ausência de indicação dos responsáveis pela

execução do projeto e pela prestação de contas.

17

Instituto de Esporte e

Cultura Diamantes da

Bahia

Roda de Candeeiro Salvador Inabilitado  Alínea N- Certidão da divida ativa da União vencida



18

Associação Cultura

Desportiva de Capoeira e

Arte Leão da Tribo de

Judá

“Simpósio” A Importância

da Capoeira na Formação

Político-Social do Bairro

do Beiru e Adjacências"

Salvador Inabilitado

Alínea i- Declaração de ciência, concordância e responsabilidade aos termos do

edital (ANEXOIII) está no formato incorreto; Alínea Ausência de certidão da Divida

ativa da união; alínea O- Ausência de Certidão Negativa de Débitos Tributários

perante a Fazenda Estadual; alínea P- Ausência de certidão negativa de débitos

perante a Fazenda Municipal; 

19
Federação Bahia na de

Capoeira

Campeonato Baiano de

Capoeira
Salvador Inabilitado

Alínea Ausência de Estatuto Social; aliena g- Comprovação de que a OSC funciona

no endereço por ela declarado; aliena H- indicação dos responsáveis pela execução

do projeto e prestação de contas; aliena j-Certidão da SICON com inadimplência e

a Declaração de não ocorrência de impedimentos (ANEXO V) não está assinada;

alínea M- ausência de cerfiticado de regularidade do FGTS; alínea N- ausência de

certidão da Divida ativa da União; alínea O- Ausência de Certidão Negativa de

Débitos Tributários perante a Fazenda Estadual; alínea P- Ausência de certidão

negativa de débitos perante a Fazenda Municipal; alínea R- Ausência de balanço

patrimonial/fiscal anual. 

20

Associação Beneficente e

Cultural de Capoeira

Aprendendo a Viver

Gingando Com a

Comunidade
Salvador Inabilitado

Alínea f- Comprovante de residência do presidente da entidade está ilegível; alínea

g não há comprovante de que a OSC funciona no endereço por ela declarado;

alínea h- ausência indicação dos responsáveis pela execução do projeto e

prestação de contas; alínea M- cerfiticado de regularidade do FGTS vencido; alínea

P- Ausência de certidão negativa de débitos perante a Fazenda Municipal;

21
Associação Cultural de

Capoeira de Salgada lia
Ginga Salgada lia

Conceição do

coité
Inabilitado

Alínea b- estatuto social sem clausula estatutária acerca da não distribuição de

lucros entre sócios 

22

Associação dos

remanescentes 

Quilombolas do

Quilombo Renascimento

dos Negros

Chapada gingando em

redes
Lauro de Freitas Inabilitado

Alínea b- estatuto social sem clausula estatutária acerca da não distribuição de

lucros entre sócios; Alínea f- ausência de comprovante de residência do presidente

da entidade.



23

Associação de Capoeira

Alegria do Mestre

Canjiquinha e mestre

Roque

Capoeirando criando

cidadão para o futuro
Salvador Inabilitado

Alínea Ausência de Estatuto Social; Alínea c- Ausência de Ata de Eleição da

Diretoria; alínea d- ausência de Termo de posse da Diretoria com qualificação dos

dirigentes; Alínea f- ausência de comprovante de residência do presidente da

entidade, aliena H- ausência de indicação dos responsáveis pela execução do

projeto e prestação de contas; aliena i- ausência de declaração de ciência,

concordância e responsabilidade aos termos do edital (ANEXOIII); aliena ausência

de Certidão SICON constando a adimplência e a Declaração de não ocorrência de

impedimentos (ANEXO IV) não está assinada; alínea k -ausência de declaração

sobre instalações e condições materiais (ANEXO V), alínea L- declaração de

contrapartida sem assinatura; alínea M- ausência de cerfiticado de regularidade do

FGTS; alínea N- ausência de certidão da Divida ativa da União; alínea O- Ausência

de Certidão Negativa de Débitos Tributários perante a Fazenda Estadual; alínea Q-

Ausência de certidão de regularidade trabalhista; alínea R- Ausência de balanço
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24

Associação Internacional

de Capoeira os bambas

do sol nascente

Era eu meu mano na

ginga da sabedoria
Salvador Inabilitado R- Ausência de balanço patrimonial/fiscal anual 



25
Grupo de Capoeira Joga

de Dentro 

Capoeira Arte Cultura

Viva

Livramento de

Nossa Senhora
Inabilitado

Aliena F- não há comprovante de residencia do presidente da entidade; alinea G-

Comprovação do endereço da entidade está sem validade , o contrato de locação

não tem reconhecimento de firma e o endereço constate diverge do endereço que

consta no CNPJ retirado no site da Receita Federal ;aliena H- indicação dos

responsaveis pela execução do projeto e prestação de contas; aliena i- ausencia de

declaração de ciência, concordancia e responsabilidade aos termos do edital

(ANEXOIII);aliena j-Declaração de não ocorrencia de impedimentos(ANEXO V) ;

alinea k -ausencia de declaração sobre instalações e condições materiais(ANEXO

V); alinea L- ausência de declaração de contrapartida; alinea P- Ausencia de

cetidão negativa de debitos perante a Fazenda Municipal; alinea R- balanço

patrimonial/fiscal anual  sem assinatura do contador

26

Associação Cultural e

Desportiva Nação

Capoeira

Ginga Ancestral Salvador Inabilitado

Alinea M- ausência de cerfiticado de regularidade do FGTS; alinea N-Ausência

Certidão da divida ativa da União; alinea P- Ausencia de cetidão negativa de

debitos perante a Fazenda Municipal; 

27

Centro de Atividades

Sócio Educativo Capoeira

Engenho 

Salvador Open de

Capoeira 2019
Salvador Inabilitado

Objeto Social incompativel; ausência de fin enconômico; Alinea A- Comprovação

de no minimo um , dois ou tres anos de existência; alinea B- Ausência de Estatuto

social; Aliena C- Ausência de Ata de Eleição da Diretoria; Alinea D- Termo de posse

da Diretoria; Alinea E- Ausência de RG, CPF do presidente da entidade; Aliena F-

não há comprovante de residencia do presidente da entidade; alinea G- Ausência

de Comprovação do endereço da entidade l ;aliena H- indicação dos responsaveis

pela execução do projeto e prestação de contas; alínea M- ausência de cerfiticado

de regularidade do FGTS; alínea N- ausência de certidão da Divida ativa da União;

alínea O- Ausência de Certidão Negativa de Débitos Tributários perante a Fazenda

Estadual; Alinea P Ausência de Certidão da Fazenda Municipal ;alínea Q- Ausência

de certidão de regularidade trabalhista; alínea R- Ausência de balanço

patrimonial/fiscal anual. 

28

Instituto Baiano de

Desenvolvimento 

Ambiental e Socio

Economico- Ecobahia

evento esportivo de

capoeira no sul da Bahia
Lauro de Freitas Inabilitado Entregue pelos correios de forma intempestiva (11/07/2018)








