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PENDÊNCIAS DAS ENTIDADES DO EDITAL 01/2019 

 
 

 

  
Entidades 

  
Plano de 
Trabalho 

  
Certidões 

  

  
Titularidade do 

espaço 

  
Responsável técnico 

do projeto 

  
Responsável pela prestação de 

contas 

  
Atualização de 

orçamentos 

  
Demonstrativo 
contábil 2018 

1º Lugar 
  
 AMAR 

Atualizar plano de 
trabalho 

Atualizar certidões   

ok 
ok ok Atualizar novos 

orçamentos com 
CNPJ E QSA das 

empresas 

ok 

2º Lugar 
  
FENAG 

Atualizar do plano 
de trabalho 

Atualizar  certidões 
exceto: certidão 

negativa da fazenda 
federal e divida e 

certidão negativa de 
débitos trabalhistas 

ok ok ok Substituir um dos 
orçamentos das 
empresas Belo 

vista ou Copyplot 
por ter relação de 

parentesco 

  
  

ok 

3º Lugar 
  
ACMP 

Atualizar  plano de 
trabalho 

Atualizar certidões ok ok ok Atualizar novos 
orçamentos dos 

materiais 
esportivos e de 

divulgação 

  
  

ok 

4º Lugar 
  

COOPAT 

Atualizar  plano de 
trabalho 

Atualizar  certidões ok Apresentar indicação do 
responsável  técnico 

pela execução do 
projeto 

Apresentar indicação do 
responsável  pela  prestação de 

contas 

  
ok 

  
  

ok 

5º Lugar 
  

IADES 

Atualizar  plano de 
trabalho 

Atualizar  certidões ok Apresentar indicação do 
responsável  técnico 

pela execução do 
projeto 

Apresentar indicação do 
responsável  pela  prestação de 

contas 

  
ok 

  
  

ok 
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6°Lugar 
  

IADES 

Atualizar  plano de 
trabalho 

Atualizar   certidões ok Apresentar indicação do 
responsável  técnico 

pela execução do 
projeto 

Apresentar indicação do 
responsável  pela  prestação de 

contas 

  
ok 

  
  

ok 

7º Lugar 
  

COOPAT 

Atualizar plano de 
trabalho 

Atualizar   certidões ok Apresentar indicação do 
responsável  técnico 

pela execução do 
projeto 

Apresentar indicação do 
responsável  pela  prestação de 

contas 

  
ok 

  
ok 

8º Lugar 
  

MCPS 

Atualizar  plano de 
trabalho 

Atualizar  certidões ok ok ok Atualizar novos 
orçamentos 

  
ok 

9º Lugar 
  
ACDCII 

Atualizar plano de 
trabalho 

Atualizar certidões, 
exceto: certidão 

conjunta negativa de 
débitos 

Titularidade do 
espaço onde será 

realizado o 
projeto 

Apresentar indicação do 
responsável  técnico 

pela execução do 
projeto 

Apresentar indicação do 
responsável  pela  prestação de 

contas 

Atualizar novos 
orçamentos com 
CNPJ E QSA das 

três empresas 

  
  

ok 

10º Lugar 
  
IADES 

Atualizar  plano de 
trabalho 

Atualizar  certidões   
ok 

Apresentar indicação do 
responsável  técnico 

pela execução do 
projeto 

Apresentar indicação do 
responsável  pela  prestação de 

contas 

  
ok 

  
ok 

11º Lugar 
 COOPAT 
  

Atualizar  plano de 
trabalho 

Atualizar  certidões   
ok 

Apresentar indicação do 
responsável  técnico 

pela execução do 
projeto 

Apresentar indicação do 
responsável  pela  prestação de 

contas 

  
ok 

  
ok 

12º lugar 
  
ACDCII 

Atualizar  plano de 
trabalho 

Atualizar certidões, 
exceto: certidão 

conjunta negativa de 
débitos. 

Titularidade do 
espaço onde será 

realizado o 
projeto 

Apresentar indicação do 
responsável  técnico 

pela execução do 
projeto 

Apresentar indicação do 
responsável  pela  prestação de 

contas 

Atualizar novos 
orçamentos com 
CNPJ E QSA das 

três empresas. 

  
  

ok 
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OBS.: DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS SOBRE PENDÊNCIAS DAS ENTIDADES DO EDITAL 01/2019 ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (071) 3116-9191  

 

13º Lugar 
  
SOFRER 

Atualizar  plano de 
trabalho 

Atualizar   certidões Titularidade do 
espaço onde será 

realizado o 
projeto 

Apresentar indicação do 
responsável  técnico 

pela execução do 
projeto 

Apresentar indicação do 
responsável  pela  prestação de 

contas 

Atualizar novos 
orçamentos com 
CNPJ E QSA das 

três empresas 

  
ok 

14º Lugar 
  
  FBKI 

Atualizar  plano de 
trabalho 

Atualizar   certidões Titularidade do 
espaço onde será 

realizado o 
projeto 

Apresentar indicação do 
responsável  técnico 

pela execução do 
projeto 

Apresentar indicação do 
responsável  pela  prestação de 

contas 

Atualizar novos 
orçamentos 

Demonstrativo 
contábil 2018 

15º Lugar 
  
FUNDAL 

Atualizar plano de 
trabalho 

Atualizar   certidões 
exceto: 

Certidão  negativa de 
débitos trabalhistas 

 Titularidade do 
espaço onde será 

realizado o 
projeto 

Apresentar indicação do 
responsável  técnico 

pela execução do 
projeto 

Apresentar indicação do 
responsável  pela  prestação de 

contas 

Atualizar novos 
orçamentos com 
CNPJ E QSA das 

três empresas 

Demonstrativo 
contábil 2018 

16º Lugar 
  
ECIS 

Atualizar  plano de 
trabalho 

Atualizar   certidões   
ok 

  
ok 

  
ok 

Solicitar novo 
orçamento da 

empresa Rodrigo 
Art 

  
ok 

17º Lugar 
  

ASDC 

Atualizar  plano de 
trabalho 

Atualizar   certidões 
exceto: Certidão 

negativa  da divida 
ativa da união 

  
  

ok 

  
  

ok 

  
  

ok 

Atualização de 
datas dos 

orçamentos e 
usar grade 

comparativa 
conforme modelo 
do anexo XI do 

edital 

  
  

ok 


