
N Entidade Projeto Situação 

1
Associação Pais e

Amigos de Valente
Roda Educativa Habilitada

2

Associação Beneficente

e Cultural de Capoeira

Aprendendo a Viver

Gingando Com a

Comunidade
Habilitada

3 Instituto Eco Bahia

Evento esportivo de

capoeira no sul da

Bahia

Inabilitado, uma vez que o Edital(item 5.1) prevê que as

inscrições se daria com a entrega da documentação de forma

pessoal e não pelos correios. A prorogação tambem mencionou

a entrega de forma pessoal. 5.1 As inscrições para o presente

Edital ocorrerá com a entrega pessoal da proposta no protocolo

da Sudesb, no horário de expediente de 8:30 às 12h e das

13:30 às 16:30.O edital foi disponibilizado no Diario Oficial e site

institucional com antecedencia de 30 dias para que as entidades

planejassem a entrega das documentações, contendo a

disposição que não seriam realizadas inscrições atraves de

correios e sim de forma pessoal conforme capitulo 5 do referido

instrumento convocatorio.

4
Associação Cultural de

Capoeira de Salgadalia
Ginga Salgadalia

Inabilitado - As condições de habilitação conforme item 5.2 do

Edital exige a entrega de toda a documentação contida no

Envelope I.O item 5.5 b preve a necessidade do estatuto possuir

a referida clausula estatutaria de não distribuição de socios que

diferencia-se da nao remuneração dos socios. 5.5 b)

Comprovação da Constituição, conforme Lei Estadual 8.647 de

29.07.03: Estatuto Social devidamente registrado no Cartório de

Títulos e Documentos, o qual deverá conter dispositivo

estabelecendo a obrigatoriedade de não distribuir, entre seus

sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou

doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou

líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do

patrimônio e que os aplica integralmente na consecução do

respectivo objeto social; 

5

Associação dos

remanescentes 

Quilombolas do

Quilombo Renascimento

dos Negros

Chapada gingando

em redes

As condições de habilitação conforme item 5.2 do Edital exige a

entrega de toda a documentação contida no Envelope I.O item

5.5 b preve a necessidade do estatuto possuir a referida

clausula estatutaria de não distribuição de socios que diferencia-

se da nao remuneração dos socios. 5.5 b) Comprovação

da Constituição, conforme Lei Estadual 8.647 de 29.07.03:

Estatuto Social devidamente registrado no Cartório de Títulos e

Documentos, o qual deverá conter dispositivo estabelecendo a

obrigatoriedade de não distribuir, entre seus sócios ou

associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores

eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos,

dividendos, bonificações, participações ou parcelas do

patrimônio e que os aplica integralmente na consecução do

respectivo objeto social;g) Comprovação de que a OSC

funciona no endereço por ela declarado;



6

Associação Internacional

de Capoeira os bambas

do sol Nascente

Era eu meu mano na

ginga da sabedoria

Inabilitada.Entidade apresentou recurso, mas não sanou a

pedencia (Ausência de balanço patrimonial/fiscal anual).As

condições de habilitação conforme item 5.2 do Edital exigem a

entrega de toda a documentação contida no Envelope I.


