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e) Educação Patrimonial - 04 (quatro) propostas de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Salvador, 13 de outubro de 2022.

FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO
Presidente

EDITAL 004/2022 POLOS CRIATIVOS BOCA DE BRASA

RESULTADO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E DA AVALIAÇÃO

A Fundação Gregório de Mattos - FGM, entidade com personalidade jurídica de direito público, 

integrante da administração indireta do Município do Salvador, vinculada à Secretaria de Cultura 

e Turismo - SECULT, e a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Emprego e Renda - SEMDEC, 

nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/2000, Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal 

nº 13.204/2015, Decreto Federal nº 8.726/2016, Lei Municipal nº 4.484/1992, Decreto Municipal 

nº 11.951/98, Decreto Municipal nº 23.781/2013, Lei Municipal nº 8.551/2014, Decreto Municipal 

nº 29.129/2017, Lei Complementar Municipal nº 76/2020, Lei Municipal n° 9.619/2022 e demais 

legislações pertinentes, torna público o resultado da etapa de Avaliação do Edital 004/2022 Polos 

Criativos Boca de Brasa.

1. Não houve interposição de recursos em relação à etapa de avaliação, seguindo-se o resultado 

abaixo discriminado:

1.1 Propostas selecionadas:

ID PROPONENTE PONTUAÇÃO TERRITÓRIO

450
ASSOCIAÇÃO CONEXÕES 

CRIATIVAS 
94,13 CIDADE BAIXA

493
ASSOCIAÇÃO SOCIOCULTURAL 

NUBAS 
93,13 CENTRO/BROTAS

510 INSTITUTO CEAFRO - ICEAFRO 90,75 VALÉRIA

412

ASSOCIAÇÃO PARA 
PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE 

SOCIOCULTURAL E AMBIENTAL - 
PONTOS DIVERSOS 

89,33 SUBÚRBIO/ILHAS

1.2. Propostas suplentes:

ID PROPONENTE PONTUAÇÃO TERRITÓRIO

517 ASSOCIAÇÃO FÁBRICA CULTURAL  84,13 CIDADE BAIXA

494
ASSOCIAÇÃO DE ASTRÔNOMOS 

AMADORES DA BAHIA 
 72,50 CIDADE BAIXA

449
ASSOCIAÇÃO CONEXÕES 

CRIATIVAS 
91,88 CENTRO/BROTAS

479
ASSOCIAÇÃO DE ASTRÔNOMOS 

AMADORES DA BAHIA 
75,50 CENTRO/BROTAS

465
CIPÓ - COMUNICAÇÃO 

INTERATIVA 
78,75 SUBÚRBIO/ILHAS

2. Os proponentes selecionados terão 15 (quinze) dias corridos, a partir desta data para apresentar 

o Plano de Trabalho com os possíveis ajustes propostos no parecer emitido pela Comissão de 

Avaliação e Seleção e os seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho;

b) Cópia do estatuto registrado e suas alterações, constando normas de organização interna que 

prevejam expressamente:

I. objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;

II. que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra 

pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos do Decreto nº 29.129/2017 e cujo objeto 

social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;

III. escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade;

c) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio 

eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a Organização da 

Sociedade Civil - OSC existe há, no mínimo, um ano com cadastro ativo;

d) Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza 

semelhante, e de demonstração de que a OSC possui instalações, condições materiais e capacidade 

técnica e operacional compatíveis ao desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na 

parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, conforme critérios estabelecidos em Edital, 

podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros: 

I. instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, organismos 

internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;

II. relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;

III. publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela organização 

da sociedade civil ou a respeito dela;

IV. currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, sejam dirigentes, 

conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;

V. declarações ou atestados de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de 

atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por 

órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, 

empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas ou prêmios de 

relevância recebidos no país ou no exterior pela organização da sociedade civil.

e) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais, Estaduais e Municipais, incluindo o 

Cadastro Informativo Municipal;

f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

h) Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme o estatuto, 

com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de 

identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um;

i) Cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela declarado, como conta 

de consumo ou contrato de locação;

j) Declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização e seus dirigentes 

não incorrem em quaisquer das vedações previstas no artigo 39 do Decreto Municipal nº 29.129/017 

e disposições do Decreto Municipal 23.781/2013;

k) Declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização não possui em 

meu quadro permanente, profissionais menores de 18 (dezoito) anos, desempenhando trabalhos 

noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16  (dezesseis) anos desempenhando quaisquer 

trabalhos, salvo os contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 

termos do inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de 1988/Lei nº 9.854/99; 

l) Comprovante de inscrição do Cadastro Geral de Atividades - CGA;

m) Certidões negativas de contas julgadas irregulares, emitidas pelos Tribunais de Contas da União - 

TCU, do Estado da Bahia - TCE/BA e dos Municípios do Estado da Bahia - TCM/BA; 

n) Declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a existência de 

instalações e outras condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir 

com recursos da parceria.

3. Os documentos constantes no item 2, subitens “a”, “j”, “k”, “n” estão disponibilizados no site oficial 

da FGM (http://www.culturafgm.salvador.ba.gov.br/).

4. Os representantes das propostas selecionados ficam convocados a participar de reunião a ocorrer 

no dia 18.10.22 às 10hrs na Sala Multiuso Nelson Maleiro, localizada na sede da Fundação Gregório 

de Mattos, situada à Ladeira da Barroquinha, nº 02, Barroquinha, térreo para acessarem o parecer 

emitido pela Comissão de Avaliação e Seleção com eventuais solicitações de ajustes, orientações 

gerais acerca do Plano de Trabalho e demais documentos.

   
Salvador, 13 de outubro de 2022.

FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO
Presidente

DIVERSOS - PUBLICAÇÃO FEITA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.675/86 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente da Federação Baiana de Karatê Tradicional, inscrita no CNPJ sob nº 21.104.003/0001-

45, com sede à Rua São Cristovão, nº 72, bairro do Curuzu, Salvador/BA, CEP: 40.365-510, convoca 

a todos os membros dos conselhos, no total de 06 (seis), para assembleia geral extraordinária, 

a ser realizada na sede, 21 de outubro de 2022, segunda feira, 1ª convocação às 09:00 com 2/3 

dos conselheiros, 2ª convocação, às 10:00 com metade mais 01 (um) dos conselheiros e em última 

convocação, às 11:00, com no mínimo 02 (dois), para deliberarem a seguinte ordem do dia: Eleição e 

pose dos conselhos fiscal efetivo e suplente, eleição e pose da presidência e vice presidência.

Salvador, 11 de outubro de 2022

RONALDIER NASCIMENTO RODRIGUES

Presidente


