
  

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SUDESB Nº 01/2018 – “SELEÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE CAPOEIRA NO ESTADO DA BAHIA” 

CONVOCAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARA ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS ABAIXO, CONFORME PORTARIA Nº 87/2019 
PUBLICADA NO DOE EM 06/08/2019.  

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

CLASSIFICAÇÃO 
ENTIDADES DOCUMENTAÇÃO PENDENTE ITENS NÃO CONTEMPLADOS 

1º 

Associação de Desenvolvimento 
Comunitário da Cidadania do Artesanato 

da Cultura do Esporte e Lazer – 
ADECOARTE / Encontro de Capoeira 

Regional do Recôncavo Baiano 

 

 Layout das peças apresentadas no Projeto/Plano 
de Trabalho; 

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

 Demonstrativo contabil 2018; 

 Capacidade tecnica; 

 Atualizar comprovante de endereço  do dirigente 
e da entidade 

 Atualizar CNPJ 

 Atualizar Certidões  

 Termo de cessão de uso do espaço; 

 Declaração de publicização (Conforme modelo 
anexo); 

 Atentar-se para compatibilidade de atividade 
econômica da empresa com o orçamento 
fornecido; 

 Não será permitida a relação de parentesco 
entre os fornecedores; 

 Atualizar orçamentos (Todos os orçamentos 
deverão constar: Endereço completo, telefone, 
email, CNPJ, carimbo e assinatura legivel); 

 Hospedagem; Alimentação; Refeição ( Especificar 
utilização do item, sob pena de não 

  



  

 

contemplação). 

 Conta bancária especifica para o projeto. 

2º 

Associação Sócio-Cultural e de Capoeira 
Bloco Carnavalesco Afro Mangangá / 

Capoeira Comunitária 

 

 Layout das peças apresentadas no Projeto/Plano 
de Trabalho; 

 Projeto com o timbre da entidade; 

 Atualizar comprovante de endereço  do dirigente 
e da entidade; 

 Atualizar CNPJ; 

 Atualizar Certidões ; 

 Demonstrativo contábil 2018; 

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

 Declaração de mora (Conforme modelo anexo); 

 Declaração de contas não rejeitadas (Conforme 
modelo anexo); 

 Declaração de que não foi punida (Conforme 
modelo anexo); 

 Declaração de que não tem dirigente membro do 
poder publico (Conforme modelo anexo); 

 Declaração de que não tem dirigentes cujas 
contas tenham sido julgadas irregulares 
(Conforme modelo anexo); 

 Declaração de publicização (Conforme modelo 
anexo); 

 Atentar-se para compatibilidade de atividade 
econômica da empresa com o orçamento 
fornecido; 

 Não será permitida a relação de parentesco 
entre os fornecedores; 

 



  

 

 Conta bancária especifica para o projeto; 

 Termo de cessão de uso dos espaços; 

 Layout das peças apresentadas no Projeto/Plano 
de Trabalho; 

 Tecidos (Especificar utilização do item, sob pena 
de não contemplação). 

 Atualizar todos os orçamentos (rever custo das 
camisas; Todos os orçamentos deverão constar: 
Endereço completo, telefone, email, CNPJ, 
carimbo e assinatura legivel). 

3º 

ONG PASPAS - Profissionais da Área de 
Saúde Promovendo Ações Sociais / 
Capoeira é Cidadania- 11º Encontro 

Nacional de Capoeira 

 Layout das peças apresentadas no Projeto/Plano 
de Trabalho; 

 Projeto com o timbre da entidade; 

 Atualizar comprovante de endereço  do dirigente 
e da entidade; 

 Atualizar CNPJ; 

 Atualizar Certidões; 

 Demonstrativo contábil 2018; 

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

 Declaração de mora (Conforme modelo anexo); 

 Declaração de publicização (Conforme modelo 
anexo); 

 Atentar-se para compatibilidade de atividade 
econômica da empresa com o orçamento 
fornecido; 

 Não será permitida a relação de parentesco 
entre os fornecedores; 

 Conta bancária especifica para o projeto; 

 Detalhar origem dos palestrantes; 

  



  

 

 Passagens (Especificar utilização do item, sob 
pena de não contemplação); 

 Atualizar todos os orçamentos (rever custo das 
camisas; todos os orçamentos deverão constar: 
Endereço completo, telefone, email, CNPJ, 
carimbo e assinatura legível); 

4º 
Centro cultural e Educacional de 

Desenvolvimento da Cidadania Mus e 
Brasil / Rede Mus e Brasil de Capoeira 

 Adequar o projeto para 03 (três) meses 
conforme edital; 

 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; 

 Atualizar comprovante de endereço  do dirigente 
e da entidade 

 Atualizar CNPJ 

 Atualizar Certidões  

 Termo de cessão de uso dos espaços; 

 Declaração de publicização (Conforme modelo 
anexo); 

 Atentar-se para compatibilidade de atividade 
econômica da empresa com o orçamento 
fornecido; 

 Não será permitida a relação de parentesco 
entre os fornecedores; 

 Atualizar todos os orçamentos; (observar 
especificação dos itens no edital, os orçamentos 
de banner devem conter os tamanhos conforme 
instrução, o orçamento em nome de Débora 
Santos Almeida, não poderá constar no processo, 

  



  

 

uma vez que a mesma integra a diretoria da OSC; 
Atualizar orçamentos. Todos os orçamentos 
deverão constar: Endereço completo, telefone, 
email, CNPJ, carimbo e assinatura legível); 

 Declaração indicando individualmente o 
responsável pela prestação de contas e pelo 
acompanhamento da execução do projeto; 

 Conta bancária especifica para o projeto; 

 Apresentar documentos da OSC não celebrante 
da rede, conforme disposto no item 5.5 do edital, 
bem como o item 5.6 alíneas B, C e D. Bem como 
anexo VII da instrução 17 do MROSC. Atentar 
para o tempo de existência, devendo possuir 
mais de 05 anos de inscrição no CNPJ, conforme 
disposto no item 3.3.3 do edital de Chamamento 
Publico 01/2018. 

5º 

Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Valente / Roda Educativa 

 

 

 Layout das peças apresentadas no Projeto/Plano 
de Trabalho; 

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

 Projeto com o timbre da entidade; 

 Demonstrativo contábil 2018; 

 Atualizar comprovante de endereço  do dirigente 
e da entidade; 

 Atualizar CNPJ; 

 Atualizar Certidões; 

 Declaração de mora (Conforme modelo anexo); 

 Declaração de publicização (Conforme modelo 
anexo); 

 Declaração do responsável pela prestação de 

 Plano de trabalho: A diretriz não prever 
em seu item 2.1.2, fornecimento de 
troféu para o terceiro colocado, e não 
poderá ser oferecida premiação com 
pagamento em pecúnia. Retificar 
informações no documento. 
 



  

 

contas e pelo acompanhamento da execução do 
projeto, com contato, RG e CPF. 

 Conta bancária especifica para o projeto; 

 Grade comparativa: não foi identificado os 
preços de alguns itens do MATERIAL PARA 
CAPEOIRA, DIVULGAÇÃO, SONORIZAÇÃO E 
ALUGUEL DE ESPAÇO. Proceder com a inserção 
das informações pertinentes aos referidos itens 
na grade, bem como correção dos valores 
referentes aos demais itens. Observar os itens e 
descrevê-los no corretamente no projeto e plano 
de trabalho; 

 Atentar-se para compatibilidade de atividade 
econômica da empresa com o orçamento 
fornecido; 

 Não será permitida a relação de parentesco 
entre os fornecedores; 

 Apresentar documentos da OSC não celebrante 
da rede, conforme disposto no item 5.5 do edital, 
bem como o item 5.6 alíneas B, C e D. Bem como 
anexo VII da instrução 17 do MROSC. Atentar 
para o tempo de existência, devendo possuir 
mais de 05 anos de inscrição no CNPJ, conforme 
disposto no item 3.3.3 do edital de Chamamento 
Publico 01/2018. 

 Aluguel de Toldos (Especificar utilização do item, 
sob pena de não contemplação); 

 Prestar esclarecimentos quanto a quantidade de 
troféus para 1º, 2º e 3º colocados, inseridos no 
projeto técnico. No referido documento é 



  

 

indicada a existência de três modalidades, quais 
sejam elas, categoria de base, categoria principal 
e profissionais capacitados. Cada modalidade e 
dividida conforme consta no documento, por 
gênero masculino e feminino. Em observação a 
tais dados é possível constatar que as três 
modalidades juntas destacarão 6 vencedores, 
dentre eles 3 homens e 3 mulheres, 6 vice 
vencedores e 6 terceiros colocados. Isto posto, 
não é possível depreender a razão pela qual são 
solicitados 9 unidades de troféus para cada 
modalidade. Na ausência de esclarecimentos 
plausíveis proceder com a correção do projeto 
técnico e do plano de trabalho onde constam a 
quantidade e o valor montante da aquisição dos 
troféus de cada colocação, lembrando que não 
será fornecido troféus para o 3º colocado. 

 O projeto deverá prever período de execução de 
setembro a novembro de 2019; 

 Os uniformes deverão ser adquiridos com base 
na quantidade de beneficiados, no projeto prevê 
300, porém no item 10 CUSTOS DE MATERIAIS E 
SERVIÇOS prevê a quantidade de 120. E no item 
MATERIAL PARA CAPOEIRA informa que serão 
120 alunos. A entidade deverá esclarecer qual a 
real quantidade; 

 Atualizar todos os orçamentos (Rever custos de 
banner e camisas. Todos os orçamentos deverão 
constar: Endereço completo, telefone, email, 
CNPJ, carimbo e assinatura legível). 



  

 

6º 

Instituto de Inovação Tecnológica, Gestão 
e Desenvolvimento social – IADES / VIII 
Batizado Infantil e troca de cordas no 

centro cultural Gingando Sempre 

 

 

 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; 

 Atualizar comprovante de endereço  do dirigente 
e da entidade; 

 Atualizar CNPJ; 

 Atualizar Certidões; 

 Termo de cessão de uso dos espaços; 

 Declaração de mora (Conforme modelo anexo); 

 Declaração de publicização (Conforme modelo 
anexo); 

 Atentar-se para compatibilidade de atividade 
econômica da empresa com o orçamento 
fornecido; 

 Não será permitida a relação de parentesco 
entre os fornecedores; 

 Conta bancária especifica para o projeto; 

 Atualizar todos os orçamentos (Rever custos de 
banner e panfleto. Todos os orçamentos deverão 
constar: Endereço completo, telefone, email, 
CNPJ, carimbo e assinatura legível); 

 Grade comparativa: não foram identificados os 
preços de alguns itens. Proceder com a inserção 
das informações pertinentes aos referidos itens 
na grade, bem como correção dos valores 
referentes aos demais itens. Observar os itens e 
descrevê-los no corretamente no projeto e plano 
de trabalho. 

  



  

 

7º 

Instituto de Desenvolvimento Social da 
Bahia –IDHESBA / Eventos esportivos de 

Capoeira do Estado da Bahia 

 

 

 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; 

 Atualizar comprovante de endereço  do dirigente 
e da entidade; 

 Atualizar CNPJ; 

 Atualizar Certidões; 

 Atentar-se para compatibilidade de atividade 
econômica da empresa com o orçamento 
fornecido; 

 Não será permitida a relação de parentesco 
entre os fornecedores; 

 Termo de cessão de uso dos espaços; 

 Declaração de mora (Conforme modelo anexo); 

 Declaração de publicização (Conforme modelo 
anexo); 

 Conta bancária especifica para o projeto; 

 Atualizar todos os orçamentos (Rever custos de 
banner e panfleto. Todos os orçamentos deverão 
constar: Endereço completo, telefone, email, 
CNPJ, carimbo e assinatura legível). 

  

 
8° 

IDAC/I Mostra de Capoeira Vitoria da 
Conquista 

 Comprovante de Endereço atual do Presidente 
da Instituição; 

 Comprovante de Endereço atual da Instituição – 
OSC; 

 Declaração da não ocorrência de Impedimentos 
(Nos enviar uma Declaração assinada e datada, 
independente da Relação Nominal); 

 
 



  

 

 Declaração de Indicação do Responsável pela 
Prestação de contas (nome completo, RG, CPF, 
Endereço completo, telefone, e-mail); 

 Declaração de Indicação do Responsável pela 
execução do Projeto (nome completo, RG, CPF, 
Endereço completo, telefone, e-mail); 

 Demonstração Contábil do último exercício (ano 
2018); 

 Lay out das peças do evento; 

 Atualizar CNPJ; 

 Comprovante de propriedade do espaço onde 
será o evento; Art. 33, V, c; 

 Declaração de que a OSC ira divulgar na internet 
e em locais visíveis de suas redes sociais e/ou 
outros meios de comunicação; 

 Certidão do Tribunal de Contas do Município ou 
Conselho de Contas; 

 Certidão do Tribunal de Contas do Estado ; 

 CNJ – Certidão do Conselho Nacional de Justiça 

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

 Declaração de mora (Conforme modelo anexo); 

 Declaração de publicização (Conforme modelo 
anexo); 

 Atentar-se para compatibilidade de atividade 
econômica da empresa com o orçamento 
fornecido; 

 Não será permitida a relação de parentesco 
entre os fornecedores; 

 Definir no Plano de Trabalho novo período para 



  

 

execução do Projeto ; 

 Plano de Trabalho – Quadro 06 – Quantificar a 
quantidade do indicador físico; 

 Plano de Trabalho – Quadro 06 – Justificar 
despesa com alimentação, Diárias dos 
Instrutores e passagem aeras observando se a 
Cidade de Conquista não possui estes 
profissionais. (Diretrizes Para Elaboração do 
Projeto ANEXO II); 

 Orçamentos: todas empresas cotadas estão  com 
orçamento maior que o valor do projeto (fazer 
nova cotação adequando); 

 Orçamento - Carro de Som: Despesas não 
Permitidas no Projeto (Diretrizes Para Elaboração 
do Projeto ANEXO II); 

 Orçamento – Filmagem e Edição: Despesas não 
Permitidas no Projeto (Diretrizes Para Elaboração 
do Projeto ANEXO II); 

 Orçamento – Hospedagem : Justificar as 15 
diárias apresentadas  no orçamentos mas, que 
não estão descritas ou previstas no Plano de 
Trabalho e nem no projeto; 

 Atualizar orçamentos (Todos os Orçamentos 
deverão constar: Endereço completo, telefone, 
email, CNPJ, QSA, carimbo, data e assinatura 
legível); 

 Atualiza Grade Comparativa de acordo as  
empresas cotadas e seus itens de despesas; 

 Participantes – Definir Número de Participante 
dentro da Realidade do Público Direto e Indireto 



  

 

do Período Do Evento. Pode ser Glosados Itens 
de Despesas que não Atingirem 100% do Público 
Direto e Indireto Informado; 

 Custos Direto e Indireto do Projeto: Quando 
Previstos, deverão ser Expressamente 
Detalhados e Fundamentados (§3°, Do Art. 11, 
Do Decreto Estadual N° 17.091/2016); 

 Conta bancária específica para o projeto. 

 
9° 

Coletivo de Entidades Negras da Bahia 
/Cen-Ba/ Na Ginga Dos Antigos:  A velha 
Guarda da Capoeira Angola nas Periferias 

de Salvador 

 Comprovante de Endereço atual do Presidente 
da Instituição; 

 Comprovante de Endereço atual da Instituição – 
OSC; 

 Declaração da não ocorrência de Impedimentos 
(Nos enviar uma Declaração assinada e datada, 
independente da Relação Nominal); 

 Declaração de Indicação do Responsável pela 
Prestação de contas (nome completo, RG, CPF, 
Endereço completo, telefone, e-mail); 

 Declaração de Indicação do Responsável pela 
execução do Projeto  (nome completo, RG, CPF, 
Endereço completo, telefone, e-mail) 

 Demonstração Contábil do último exercício (ano 
2018) 

 Lay out das peças do evento 

 Atualizar CNPJ 

 Declaração de Cessão de Uso do espaço onde 
será desenvolvida a atividade, assinado pelo 
responsável; Art. 33, V,c 

 Comprovante de propriedade do espaço onde 
será o evento; Art. 33, V, c 

 
 



  

 

 Declaração de que a OSC ira divulgar na internet 
e em locais visíveis de suas redes sociais e/ou 
outros meios de comunicação 

 Demonstrativo de experiência na realização com 
efetividade do objeto da parceria ou de natureza 
semelhante 

 Comprovante de propriedade do espaço onde 
será realizado o evento 

 Plano de Trabalho faltou assinatura 

 Plano de Trabalho: Item de despesa Recursos 
humanos ajustar este item de acordo as 
Diretrizes Para Elaboração do Projeto ANEXO II. 

 Despesa com Lanche e Alimentação (especificar 
detalhadamente a utilização do item, sob pena 
de não contemplação) 

 Projeto Técnico faltou assinatura 

 Certidão do Tribunal de Contas do Município ou 
Conselho de Contas 

 Certidão do Tribunal de Contas do Estado  

 Certidão do Tribunal de Contas da União 

 CNJ – Certidão do Conselho Nacional de Justiça 

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

 Declaração de mora (Conforme modelo anexo); 

 Declaração de publicização (Conforme modelo 
anexo); 

 Atentar-se para compatibilidade de atividade 
econômica da empresa com o orçamento 
fornecido; 

 Não será permitida a relação de parentesco 



  

 

entre os fornecedores 

 Definir no Plano de Trabalho novo período para 
execução do Projeto  

 Orçamentos:  

 Orçamento - Carro de Som: Despesas não 
Permitidas no Projeto (Diretrizes Para 
Elaboração do Projeto ANEXO II) 

 Orçamento – Filmagem e Edição: Despesas 
não Permitidas no Projeto (Diretrizes Para 
Elaboração do Projeto ANEXO II) 

       Orçamento – Hospedagem : Justificar as 15 
diárias apresentadas  no orçamentos mas, que 
não estão descritas ou previstas no Plano de 
Trabalho e nem no projeto  

 Atualizar orçamentos (Todos os Orçamentos 
deverão constar: Endereço completo, telefone, 
email, CNPJ, QSA, carimbo, data e assinatura 
legível) 

 Atualiza Grade Comparativa de acordo as  
empresas cotadas e seus itens de despesas 

 Participantes – Definir Número de Participante 
dentro da Realidade do Público Direto e Indireto 
do Período Do Evento. Pode ser Glosados Itens 
de Despesas que não Atingirem 100% do Público 
Direto e Indireto Informado. 

 Custos Direto e Indireto do Projeto: Quando 
Previstos, deverão ser Expressamente 
Detalhados e Fundamentados (§3°, Do Art. 11, 
Do Decreto Estadual N° 17.091/2016) 

 Conta bancária específica para o projeto. 



  

 

 
10° 

Central Única de Cidadania-CUC / Festival 
de Capoeiragem Mirim 

 Comprovante de Endereço atual do Presidente 
da Instituição; 

 Comprovante de Endereço atual da Instituição – 
OSC; 

 Declaração da não ocorrência de Impedimentos 
(Nos enviar uma Declaração assinada e datada, 
independente da Relação Nominal); 

 Declaração de Indicação do Responsável pela 
execução do Projeto  (nome completo, RG, CPF, 
Endereço completo, telefone, e-mail); 

 Demonstração Contábil do último exercício (ano 
2018); 

 Lay out das peças do evento; 

 Atualizar CNPJ; 

 Declaração de Cessão de Uso do espaço onde 
será desenvolvida a atividade, assinado pelo 
responsável; Art. 33, V,c; 

 Comprovante de propriedade do espaço onde 
será o evento; Art. 33, V, c; 

 Declaração de que a OSC ira divulgar na internet 
e em locais visíveis de suas redes sociais e/ou 
outros meios de comunicação; 

 Plano de Trabalho falta assinatura e corrigir o 
valor total no cronograma de desembolso do PT. 

 Projeto Técnico faltou assinar e rubricar; 

 Certidão Negativa da Fazenda Federal; 

 Certidão do Tribunal de Contas do Município ou 
Conselho de Contas; 

 Certidão do Tribunal de Contas do Estado; 

 Certidão do Tribunal de Contas da União; 

 
 



  

 

 CNJ – Certidão do Conselho Nacional de Justiça; 

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

 Declaração de mora (Conforme modelo anexo); 

 Declaração de publicização (Conforme modelo 
anexo); 

 Atentar-se para compatibilidade de atividade 
econômica da empresa com o orçamento 
fornecido; 

 Não será permitida a relação de parentesco 
entre os fornecedores; 

 Definir no Plano de Trabalho novo período para 
execução do Projeto; 

 Orçamento banners e cartaz das empresas 
cotadas na sua atividade econômica está 
incompatível com o item de despesa; 

 Atualizar orçamentos (Todos os Orçamentos 
deverão constar: Endereço completo, telefone, 
email, CNPJ, QSA, carimbo, data e assinatura 
legível); 

 Atualiza Grade Comparativa de acordo as  
empresas cotadas e seus itens de despesas; 

 Participantes – Definir Número de Participante 
dentro da Realidade do Público Direto e Indireto 
do Período Do Evento. Pode ser Glosados Itens 
de Despesas que não Atingirem 100% do Público 
Direto e Indireto Informado; 

 Custos Direto e Indireto do Projeto: Quando 
Previstos, deverão ser Expressamente 
Detalhados e Fundamentados (§3°, Do Art. 11, 



  

 

Do Decreto Estadual N° 17.091/2016); 

 Conta bancária específica para o projeto. 

 
11° 

Liga Baixiense/ Oficina Esportivas de 
Capoeira / Mudança de Denominação A 

Partir De 15/01/2019 Passa Para Instituto 
de Esporte, Cidadania e Inclusão Social 

 Comprovante de Endereço atual do Presidente 
da Instituição (Da Razão Social Liga Baixiense e  
do Instituto de Esporte, Cidadania e Inclusão 
Social) (Devido Mudança de Denominação); 

 Comprovante de Endereço atual da Instituição – 
OSC (Da Razão Social Liga Baixiense e  do 
Instituto de Esporte, Cidadania e Inclusão Social) 
(Devido Mudança de Denominação); 

 Declaração da não ocorrência de Impedimentos 
(Do Instituto de Esporte, Cidadania e Inclusão 
Social) (Devido Mudança de Denominação); 

 Relação Nominal atualizada dos dirigentes da 
OSC, com endereço, número e órgão expedidor 
da carteira de identidade e número do CPF de 
cada um deles; Art. 34, VI (Da Razão Social Liga 
Baixiense e  do Instituto de Esporte, Cidadania e 
Inclusão Social) (Devido Mudança de 
Denominação); 

 Declaração de Indicação do Responsável pela 
Prestação de contas (nome completo, RG, CPF, 
Endereço completo, telefone, e-mail) (Da Razão 
Social Liga Baixiense e do Instituto de Esporte, 
Cidadania e Inclusão Social) (Devido Mudança de 
Denominação); 

 Declaração de Indicação do Responsável pela 
execução do Projeto  (nome completo, RG, CPF, 
Endereço completo, telefone, e-mail) (Da Razão 
Social Liga Baixiense e  do Instituto de Esporte, 

 
 



  

 

Cidadania e Inclusão Social) (Devido Mudança de 
Denominação); 

 Declaração de Ciência, Concordância e 
Responsabilidade (Do Instituto de Esporte, 
Cidadania e Inclusão Social) (Devido Mudança de 
Denominação); 

 Declaração de Capacidade Técnica e Gerencial 
(Do Instituto de Esporte, Cidadania e Inclusão 
Social) (Devido Mudança de Denominação); 

 Demonstração Contábil do último exercício (ano 
2018) (Da Razão Social Liga Baixiense); 

 Lay out das peças do evento do Instituto de 
Esporte, Cidadania e Inclusão Social) (Devido 
Mudança de Denominação); 

 Atualizar CNPJ; 

 Cessão de uso do espaço onde será desenvolvida 
a atividade assinada pelo responsável caso seja 
da entidade (Instituto de Esporte, Cidadania e 
Inclusão Social) (Devido Mudança de 
Denominação); 

 Comprovante de propriedade do espaço onde 
será o evento; Art. 33, V, c (Instituto de Esporte, 
Cidadania e Inclusão Social) (Devido Mudança de 
Denominação); 

 Declaração de que a OSC ira divulgar na internet 
e em locais visíveis de suas redes sociais e/ou 
outros meios de comunicação (Da Razão Social 
Liga Baixiense e do Instituto de Esporte, 
Cidadania e Inclusão Social) (Devido Mudança de 
Denominação); 



  

 

 Plano de Trabalho que veio no Envelope 2 não 
veio rubricado e com rasura na data (Da Razão 
Social Liga Baixiense); 

 Projeto Básico que veio no Envelope 2 não veio 
assinado, rubricado e nem assinado. (Da Razão 
Social Liga Baixiense); 

 Plano de Trabalho atualizado preenchido e 
assinado Art. 22 e Art. 35, Anexo IV (Instituto de 
Esporte, Cidadania e Inclusão Social) (Devido 
Mudança de Denominação); 

 Projeto Técnico detalhado do evento, assinado e 
rubricado período do evento, finalidade do 
evento planilha das despesas, público envolvido, 
quantitativamente e qualitativamente. Art. 19, 
I,II e III. (Instituto de Esporte, Cidadania e 
Inclusão Social) (Devido Mudança de 
Denominação); 

 Estatuto com as eventuais alterações. Art. 2°, I, a, 
e Art. 34, III, Art. 33, I e III (Instituto de Esporte, 
Cidadania e Inclusão Social) (Devido Mudança de 
Denominação); 

 Ata de Eleição e Posse com Mudança de 
Denominação (Instituto de Esporte, Cidadania e 
Inclusão Social) (Devido Mudança de 
Denominação); 

 Certificado de Regularidade do FGTS – CRF 
(Instituto de Esporte, Cidadania e Inclusão Social) 

 Certidão Negativa da Fazenda Federal e Dívida 
Ativa da União (Instituto de Esporte, Cidadania e 
Inclusão Social); 



  

 

 Certidão Negativa da Fazenda Municipal 
(Instituto de Esporte, Cidadania e Inclusão Social) 

 Certidão Negativa da Fazenda Estadual (Instituto 
de Esporte, Cidadania e Inclusão Social); 

 Certidão do Tribunal de Contas do Município ou 
Conselho de Contas (Instituto de Esporte, 
Cidadania e Inclusão Social); 

 Certidão do Tribunal de Contas do Estado 
(Instituto de Esporte, Cidadania e Inclusão 
Social);  

 Certidão do Tribunal de Contas da União 
(Instituto de Esporte, Cidadania e Inclusão 
Social); 

 CNJ – Certidão do Conselho Nacional de Justiça 
(Instituto de Esporte, Cidadania e Inclusão 
Social); 

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

 Declaração de mora (Conforme modelo anexo); 

 Declaração de publicização (Conforme modelo 
anexo); 

 Atentar-se para compatibilidade de atividade 
econômica da empresa com o orçamento 
fornecido; 

 Não será permitida a relação de parentesco 
entre os fornecedores; 

 Definir no Plano de Trabalho novo período para 
execução do Projeto ; 

 Atualizar orçamentos (Todos os Orçamentos 
deverão constar: Endereço completo, telefone, 



  

 

email, CNPJ, QSA, carimbo, data e assinatura 
legível); 

 Atualiza Grade Comparativa de acordo as  
empresas cotadas e seus itens de despesas; 

 Participantes – Definir Número de Participante 
dentro da Realidade do Público Direto e Indireto 
do Período Do Evento. Pode ser Glosados Itens 
de Despesas que não Atingirem 100% do Público 
Direto e Indireto Informado; 

 Custos Direto e Indireto do Projeto: Quando 
Previstos, deverão ser Expressamente 
Detalhados e Fundamentados (§3°, Do Art. 11, 
Do Decreto Estadual N° 17.091/2016); 

 Conta bancária específica para o projeto. 
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Fundação Mestre Bimba / Salve Mestre 
Bimba, a Celebração da Centenária 

Capoeira Regional 

 Comprovante de Endereço atual do Presidente 
da Instituição; 

 Comprovante de Residência atual da Instituição – 
OSC; 

 Declaração da não ocorrência de Impedimentos 
(Nos enviar uma Declaração assinada e datada, 
independente da Relação Nominal); 

 Declaração de Indicação do Responsável pela 
Prestação de contas (nome completo, RG, CPF, 
Endereço completo, telefone, e-mail); 

 Declaração de Indicação do Responsável pela 
execução do Projeto  (nome completo, RG, CPF, 
Endereço completo, telefone, e-mail); 

 Demonstração Contábil do último exercício (ano 
2018); 

 Lay out das peças do evento; 

 
 



  

 

 Atualizar CNPJ; 

 Comprovante de propriedade do espaço onde 
será o evento; Art. 33, V, c; 

 Declaração de que a OSC ira divulgar na internet 
e em locais visíveis de suas redes sociais e/ou 
outros meios de comunicação; 

 Plano de Trabalho faltou assinatura (PT tem que 
ser rubricado e assinado pelo presidente); 

 Projeto Básico faltou assinatura (tem que está 
rubricado e assinado pelo presidente); 

 Certidão Negativa da Fazenda Federal; 

 Certidão do Tribunal de Contas do Município ou 
Conselho de Contas; 

 Certidão do Tribunal de Contas do Estado; 

 Certidão do Tribunal de Contas da União; 

 CNJ – Certidão do Conselho Nacional de Justiça;  

 Demonstrativo de experiência na realização com 
efetividade do objeto da parceria ou de natureza 
semelhante; 

 Comprovante de propriedade do espaço onde 
será realizado o evento; 

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

 Declaração de mora (Conforme modelo anexo); 

 Declaração de publicização (Conforme modelo 
anexo); 

 Atentar-se para compatibilidade de atividade 
econômica da empresa com o orçamento 
fornecido; 

 Não será permitida a relação de parentesco 



  

 

entre os fornecedores; 

 Definir no Plano de Trabalho novo período para 
execução do Projeto; 

 Plano de Trabalho – Quadro 06 – Não é 
permitido despesas com: aluguel de palco, 
contração de serviço de transporte e shows 
culturais; 

 Plano de Trabalho – Não foi apresentado o 
Cronograma de execução do projeto e plano de 
aplicação detalhado e o Cronograma de 
desembolso veio em duas parcelas. (Parcela 
única); 

 Orçamentos: Empresa Cazumba Transporte Ltda 
está faltando data e carimbo; 

 Atualizar orçamentos (Todos os Orçamentos 
deverão constar: Endereço completo, telefone, 
email, CNPJ, QSA, carimbo, data e assinatura 
legível); 

 Atualiza Grade Comparativa de acordo as  
empresas cotadas e seus itens de despesas; 

 Participantes – Definir Número de Participante 
dentro da Realidade do Público Direto e Indireto 
do Período Do Evento. Pode ser Glosados Itens 
de Despesas que não Atingirem 100% do Público 
Direto e Indireto Informado; 

 Custos Direto e Indireto do Projeto: Quando 
Previstos, deverão ser Expressamente 
Detalhados e Fundamentados (§3°, Do Art. 11, 
Do Decreto Estadual N° 17.091/2016); 

 Conta bancária específica para o projeto; 



  

 

 
13° 

ABCAV. Apredendo a Viver / Gingando 
Com A Comunidade 

 

 Comprovante de Endereço atual da Instituição – 
OSC (Coelba, Telefone, Luz, Alvará, Contrato 
Locação, Escritura do imóvel); 

 Declaração da não ocorrência de Impedimentos 
(Nos enviar uma Declaração assinada e datada, 
independente da Relação Nominal); 

 Declaração de Indicação do Responsável pela 
Prestação de contas (nome completo, RG, CPF, 
Endereço completo, telefone, e-mail); 

 Declaração de Indicação do Responsável pela 
execução do Projeto  (nome completo, RG, CPF, 
Endereço completo, telefone, e-mail); 

 Demonstração Contábil do último exercício (ano 
2018); 

 Lay out das peças do evento; 

 Atualizar CNPJ; 

 Comprovante de propriedade do espaço onde 
será o evento; Art. 33, V, c; 

 Declaração de que a OSC ira divulgar na internet 
e em locais visíveis de suas redes sociais e/ou 
outros meios de comunicação; 

 Plano de Trabalho faltou rubricar e assinar; 

 Projeto Técnico faltou  rubricar e assinar; 

 Comprovante de Endereço da Instituição do mês 
de julho de 2018 (Coelba, Telefone, Luz, Alvará, 
Contrato Locação, Escritura do imóvel); 

 Certidão Negativa da Fazenda Federal; 

 Certidão do Tribunal de Contas do Município ou 
Conselho de Contas; 

 Certidão do Tribunal de Contas do Estado;  

 
 



  

 

 Certidão do Tribunal de Contas da União; 

 CNJ – Certidão do Conselho Nacional de Justiça; 

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

 Declaração de mora (Conforme modelo anexo); 

 Declaração de publicização (Conforme modelo 
anexo); 

 Atentar-se para compatibilidade de atividade 
econômica da empresa com o orçamento 
fornecido; 

 Não será permitida a relação de parentesco 
entre os fornecedores; 

 Definir no Plano de Trabalho novo período para 
execução do Projeto; 

 Plano de Trabalho – Quadro 06 – Quantificar a 
quantidade do indicador físico; 

 Plano de Trabalho – Quadro 06 – Não é 
permitido despesas com: locação de espaço, 
carro de som, linha de crochê, locação de Van, 
faixa, apoios e técnico de som) (Diretrizes Para 
Elaboração do Projeto ANEXO II); 

  Atualizar orçamentos (Todos os Orçamentos 
deverão constar: Endereço completo, telefone, 
email, CNPJ, QSA, carimbo, data e assinatura 
legível); 

 Faltou a Grade Comparativa de Preço; 

 Orçamentos  sem Endereço completo, telefone, 
email, CNPJ, QSA, carimbo, data e assinatura 
legível; 

 Atualiza Grade Comparativa de acordo as  



  

 

empresas cotadas e seus itens de despesas; 

 Participantes – Definir Número de Participante 
dentro da Realidade do Público Direto e Indireto 
do Período Do Evento. Pode ser Glosados Itens 
de Despesas que não Atingirem 100% do Público 
Direto e Indireto Informado; 

 Custos Direto e Indireto do Projeto: Quando 
Previstos, deverão ser Expressamente 
Detalhados e Fundamentados (§3°, Do Art. 11, 
Do Decreto Estadual N° 17.091/2016); 

 Conta bancária específica para o projeto. 
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Associação de Capoeira Energia da 
Terra/Capoeira Cultura e Esporte. 

 Comprovante de Endereço atual da Instituição – 
OSC; 

 Declaração da não ocorrência de Impedimentos 
(Nos enviar uma Declaração assinada e datada, 
independente da Relação Nominal); 

 Declaração de Indicação do Responsável pela 
Prestação de contas (nome completo, RG, CPF, 
Endereço completo, telefone, e-mail); 

 Declaração de Indicação do Responsável pela 
execução do Projeto  (nome completo, RG, CPF, 
Endereço completo, telefone, e-mail); 

 Demonstração Contábil do último exercício (ano 
2018); 

 Lay out das peças do evento; 

 Atualizar CNPJ; 

 Comprovante de propriedade do espaço onde 
será o evento; Art. 33, V, c; 

 Declaração de que a OSC ira divulgar na internet 
e em locais visíveis de suas redes sociais e/ou 

 
 



  

 

outros meios de comunicação; 

 Plano de Trabalho faltou rubricar e assinar; 

 Projeto Técnico faltou rubricar e assinar (enviar 
rubricado e assinado); 

 Certidão Negativa da Fazenda Federal; 

 Certidão do Tribunal de Contas do Município ou 
Conselho de Contas; 

 Certidão do Tribunal de Contas do Estado;  

 Certidão do Tribunal de Contas da União; 

 CNJ – Certidão do Conselho Nacional de Justiça; 

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

 Declaração de mora (Conforme modelo anexo); 

 Declaração de publicização (Conforme modelo 
anexo); 

 Atentar-se para compatibilidade de atividade 
econômica da empresa com o orçamento 
fornecido; 

 Não será permitida a relação de parentesco 
entre os fornecedores; 

 Definir no Plano de Trabalho novo período para 
execução do Projeto; 

 Plano de Trabalho – Quadro 06 – Quantificar a 
quantidade do indicador físico; 

 Plano de Trabalho – Quadro 06 – Não é 
permitido despesas com: Uniformes, 
Contratação de caminhões baú, Carro de som, 
certificados, Cozinheira, Contra mestre e 
Coordenador técnico) (Diretrizes Para Elaboração 
do Projeto ANEXO II); 



  

 

 Detalhar e Justificar item de despesas 02 diárias 
(Diretrizes Para Elaboração do Projeto ANEXO II); 

       Atualizar orçamentos (Todos os Orçamentos 
deverão constar: Endereço completo, telefone, 
email, CNPJ, QSA, carimbo, data e assinatura 
legível); 

 Faltou a Grade Comparativa de Preço; 

 Orçamentos  sem Endereço completo, telefone, 
email, carimbo, data e assinatura legível; 

 Atualiza Grade Comparativa de acordo as 
empresas cotadas e seus itens de despesas; 

 Participantes – Definir Número de Participante 
dentro da Realidade do Público Direto e Indireto 
do Período Do Evento. Pode ser Glosados Itens 
de Despesas que não Atingirem 100% do Público 
Direto e Indireto Informado; 

 Custos Direto e Indireto do Projeto: Quando 
Previstos, deverão ser Expressamente 
Detalhados e Fundamentados (§3°, Do Art. 11, 
Do Decreto Estadual N° 17.091/2016); 

 Conta bancária específica 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. 

 


