
  

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2018 – CONVOCAÇÃO DA 15º INSTITUIÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS RELACIONADOS ABAIXO, CONFORME PORTARIA Nº 89/2019 PUBLICADA NO DOE EM 07/08/2019.  

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS 
ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO 
ENTIDADES DOCUMENTAÇÃO PENDENTE ITENS NÃO CONTEMPLADOS 

15º 

Associação Cultural Linha 8 – ACL8 / 
Festival ACL8 de Capoeira 

 

 Layout das peças apresentadas no Projeto/Plano 
de Trabalho; 

 Atualizar plano de trabalho (Conforme instrução 
normativa nº 17/2019 da SAEB, anexo IV); 

 Demonstrativo contábil 2018; 

 Projeto: Rever as datas de realização e término 
do evento, pois encontram-se divergentes com o 
plano de trabalho; não prevê troféus, porém cita-
o no Plano de Trabalho e não quantifica; 

 Atualizar comprovante de endereço do dirigente 
e da entidade; 

 Atualizar CNPJ; 

 Atualizar Certidões; 

 Atualizar a validade do Atestado de 
Funcionamento; 

 Enquadrar o Recursos Humanos nos 35% do 
valor total do projeto conforme disposto na 
diretriz; 

 Declaração de publicização (Conforme modelo 
anexo); 

 Não será permitida a relação de parentesco 
entre os fornecedores; 

 Atualizar todos os orçamentos (Rever custos de 
banner, cartazes e camisas, por estarem acima 

 A diretriz não prevê em seu item 2.1.2, 
fornecimento de Serviço de 
Contabilidade; Transporte; Serviço de 
Banda e Transporte Banda, por tanto 
retificar informações no documento. 
 



  

 

do preço de mercado).  

 Todos os orçamentos deverão constar: Endereço 
completo, telefone, email, CNPJ, carimbo e 
assinatura legível); No Orçamento COMERCIAL 
SB LTDA para instrumentos musicais não é 
compatível a atividade econômica no CNPJ; 
CENTRAL COMUNICAÇÃO E VELOX: referente aos 
itens de material promocional não são 
compatíveis com a atividade econômica descrita 
no CNPJ; Atualizar orçamento da CENTRAL no 
item troféu; Atualizar orçamento da DL 
Comunicação nos itens de material de 
divulgação;  

 Grade Comparativa: Deverá ser incluída no item 
squeeze todas as empresas que forneceram os 
orçamentos alinhadas em suas respectivas 
colunas; 

 Atualizar a indicação do responsável técnico e 
pela prestação de contas (RG, CPF, Endereço, E-
mail e Telefone), documento deverá ser assinado 
pelo presidente; 

 Atualização da declaração de uso do espaço onde 
ocorrerá o evento; 

 Conta bancária especifica para o projeto. 

 

Conforme anexo do Edital de Chamamento Público nº 01/2018, anexo II,  item 2.1.1. Deverá ser seguidos os modelos abaixo: 

2.1.1. QUADRO – RECURSOS HUMANOS 



  

 

Caso haja a necessidade de contratação de recursos humanos o valor da remuneração dos profissionais condizentes com a natureza do projeto devera ser limitado aos 

valores abaixo descritos:  

FUNÇÃO REMUNERAÇÃO 

Retenção                 

ISS 5% 

Retenção            

INSS 11% 

REMUNERAÇÃO 

LÍQUIDA 

Recolhimento 

INSS 20% 

TOTAL / 

MÊS 

Coordenador Geral 1.450,00           72,50           159,50               1.218,00               290,00       1.740,00  

Mestre de Capoeira Angola e Regional 1.400,00           70,00           154,00               1.176,00               280,00       1.680,00  

Prof. Artesão  1.200,00           60,00           132,00               1.008,00               240,00       1.440,00  

Palestrante (diária) 350,00           17,50            38,50                  294,00                 70,00         420,00  

 

OBS: O percentual de gastos com recursos humanos (incluindo encargos) será limitado a 35% do valor total do projeto. 

 


