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Comissão de Seleção para processamento e Julgamento do Chamamento Público nº 
02/2018 

 
RELATÓRIO FINAL  

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
 
1 DADOS GERAIS 

1.1 Modalidade: CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2018 

1.2 Objeto: Celebração de parceria com Organização da Sociedade Civil para execução do Projeto 
“Capoeira nas Escolas” – implantação da Lei 9072/2016 que prevê o trabalho com a cultura da capoeira 
nas escolas públicas municipais de Salvador, para atendimento a 2400 estudantes, e faixa etária entre 
06 e 15 anos, em situação de vulnerabilidade social em 25 Unidades escolares do município de Salvador.  

1.3 Processo n°: 1976/2018 

1.4 Data da Sessão Pública: 06/08/2018 às 09h00min 

1.5 Proponentes: 
 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E AMBIENTAL – IDETEC  CNPJ 091443310001-
70, representada pelo sr. ADAILTON JOÃO BARROS DA SILVA, CPF 808359965-49.  
 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - IDEIAS, CNPJ 235675190001-51,  
representada pelo Sr RAIMUNDO JOSÉ SALES CARNEIRO, CPF 148138585-20. 
 
FEDERAÇÃO DE CAPOEIRA DA BAHIA – FECABA , CNPJ 087491040001-05,  representada pelo Sr. FÁBIO GRIBEL 
LEMOS, CPF 781251035-20. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAPOEIRA ESQUIVA, CNPJ 077782810001-57, representada pela Sra. ANA RITA 
ALMEIDA DE SANTAT´ANNA, RG 0661529509.  
 
2. DA SUSPENSÃO DA SESSÃO E ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ENTREGUES 
 
Após a suspensão da sessão pública, realizada no dia 06/08, a comissão procedeu com a análise da 
documentação entregue pelos proponentes, onde, de acordo com a Tabela 2 disponível no Edital,  foi 
identificada a ausência de documentação nas quatro propostas apresentadas.   

O procedimento da Comissão foi elaboração de Ofício com a toda a documentação pendente de cada 
proponente.  No entanto, a diligência foi encaminhada somente para o Instituto de Desenvolvimento 
Inclusão Social e Assistência Social – IDEIAS e para o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, 
TECNOLÓGICO E AMBIENTAL – IDETEC.  

 As instituições FEDERAÇÃO DE CAPOEIRA DA BAHIA – FECABA e ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
CAPOEIRA ESQUIVA não disponibilizaram nos documentos entregues na sessão pública, meios de 
contato que viabilizassem o envio do referido Oficio.  

O Ofício 001/2018 – em anexo, fora enviado em diligência via email no dia 09 de agosto de 2018, 
informando a documentação pendente por cada proponente e alterando os prazos para o recebimento 
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da mesma, além de adiar  a divulgação do resultado preliminar, anteriormente previsto para dia 
14/08/2018, para o dia 17/08/2018.  

2.1 SOBRE O RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PENDENTE  

As proponentes IDEIAS e IDETEC, cumpriram o prazo estipulado para entrega da documentação nos dias 
10/08 e 14/08 respectivamente.  No entanto algumas observações nos documentos disponibilizados por 
cada uma delas, a saber:  

2.1.1 Da documentação entregue pelo INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOCIAL E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – IDEIAS, observa-se que não fora entregue a comprovação das 

experiências e da formação dos profissionais relacionados pela instituição- vide itens 1 e 2 da 

Tabela 2 do Edital.  

2.1.2 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E AMBIENTAL – IDETEC: 

mesmo apresentando algumas certificações de experiência nacionais e internacionais 

relacionadas ao ensino de capoeira (contabilizadas em horas), a proponente não apresenta 

tempo mínimo de 1(um) ano  para pontuação mínima exigida pelo Edital - vide Barema.  

 

  

Na análise documental, a Comissão observa que o representante legal da Instituição Instituto de 
Desenvolvimento Inclusão Social e Assistência Social – IDEIAS,  RAIMUNDO JOSÉ SALES CARNEIRO, é 
mencionado como Presidente da Federação de Capoeira da Bahia – FECABA , Instituição também 
proponente no Chamamento Publico em referencia.  

  
 
2.2 DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 
Após análise da documentação recebida das proponentes, a Comissão se pronunciou no sentido de que 
as algumas proponentes não atenderam a todos os requisitos exigidos no Edital, conforme análise dos 
itens da Proposta técnica, a saber:  
 

DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

IDETEC  IDEIAS FECABA ESQUIVA 

6.1.1. A descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade 

ou o projeto proposto;  

X  X X X 

6.1.2. As ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os 

indicadores que aferirão o cumprimento das metas;  

X X X  

6.1.3. Os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das 

metas; 

X X X  

6.1.4. O valor global.  X X X X 

6.2. As propostas deverão ser instruídas com os seguintes documentos:  

I - Ofício assinado pelo representante legal da Organização da Sociedade 

Civil, dirigido ao Secretário Municipal de Educação, contendo os seguintes 

dados: nome, endereço, telefone e n° do CNPJ; 

X X    

II - Cópia do Cartão do CNPJ; X X   

III - Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou 

cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de 

X X   



 
 

3 
 

sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial, nos 

termos do art. 34, III, da Lei n° 13.019/2014; 

IV - Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual da Organização da 

Sociedade Civil, nos termos do art. 34, V, da Lei n° 13.019/2014; 

X X   

V - Relação nominal atualizada dos dirigentes da Organização da Sociedade 

Civil, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e 

número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles, nos termos do art. 34, VI, 

da Lei n° 13.019/2014; 

X X   

VI - Cópia autenticada do RG e do CPF do(a) Representante Legal da 

Organização da Sociedade Civil e comprovante de endereço; e se for 

procurador deverá constar também, procuração pública ou particular, com 

poderes específicos para representar o interessado na Chamada Pública, em 

todas as suas fases e nos demais atos, em nome da Organização da 

Sociedade Civil, e do representante legal, além da cópia autenticada do RG, 

do CPF e comprovante de endereço do procurador; 

X X   

VII - Comprovação de que a Organização da Sociedade Civil funciona no 

endereço por ela declarado, nos termos do art.34, VII, da Lei n° 13.019/2014; 

X X    

VIII – Declaração de Não Vínculo ao Poder Público; X X   

IX - Cópia do último balanço anual, assinado pelo contador. X X   

Certidões de Regularidade Fiscal, conforme art. 34, II, da Lei n 13019/2014 e 

art. 38, IV, V, VI do Decreto Municipal 29.129, de 2017. 

X     

Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa 

da União.  

X  X    

Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos estaduais e a Dívida 

Ativa, junto ao Estado da Bahia. 

X  X    

Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Municipais e a Dívida 

Ativa do Município de Salvador.  

X  X    

Certificado de Regularidade do FGTS. X  X    

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei 12440, de 07 de 

julho de 2011. 

X  X    

Comprovante de Inscrição do Cadastro Geral de Atividades – CGA.      

Certidões negativas de contas julgadas irregulares, emitidas pelo Tribunal de 

Contas da União TCU, Tribunal de Contas do Estado da Bahia – TCE BA e 

pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM/BA. 

X  X    

 
 
No que se refere ao certame dos documentos entregues referentes aos Critérios de Avaliação e 
Julgamento, reiteramos que apenas as proponentes Instituto de Desenvolvimento Inclusão Social e 
Assistência Social – IDEIAS e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E 
AMBIENTAL – IDETEC  apresentaram documentação comprobatória  exigida, a saber:  
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Critérios de 
Julgamento 

Metodologia de Pontuação Pontuação 
Máxima por 

Item 

IDETEC   IDEIAS FECABA ESQUIVA 

Experiência prévia na 
realização do objeto 
da parceria a ser 
celebrada. 

Mais de 5 anos = 2,0 pontos 

2,0 

    

De 01 a 05 anos = 1,0 ponto 1,0     

Menos de 01 ano = 0,0 ponto 

 

    

OBS.: A atribuição de nota “zero” 
neste critério implica eliminação 
da proposta, por falta de 
capacidade técnica e operacional 
da OSC (art. 33, caput, inciso V, 
alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 
2014). 

 0,0 0,0 0,0 

Coerência da 
justificativa: se o 
diagnóstico estiver de 
acordo com a 
realidade e o objetivo 
geral do plano estiver 
de acordo com a 
demanda apontada 
pelo diagnóstico .  

Grau pleno de atendimento = 2,0  
pontos  

2,0 2,0 2,0   

Grau satisfatório de atendimento = 
1,0 ponto  

    

O não atendimento ou 
atendimento insatisfatório = 0,0 
ponto  

    

OBs. A atribuição de nota “zero” 
neste critério implica eliminação 
da proposta, por força do art. 29, 
$1, incisos II e III, do Decreto 
Municipal 29129 de 2017 

    

Viabilidade dos 
objetivos e metas: se 
os objetivos 
específicos são viáveis 
e exequíveis, bem 
como se as metas 
estão de acordo com o 
solicitado no 
chamamento. 

Grau pleno de atendimento = 2,0  
pontos 

2,0 2,0 2,0   

Grau satisfatório de atendimento = 
1,0 ponto 

    

O não atendimento ou 
atendimento insatisfatório = 0,0 
ponto 

    

OBs. A atribuição de nota “zero” 
neste critério implica eliminação 
da proposta, por força do art. 29, 
$1, incisos II e III, do Decreto 
Municipal 29129 de 2017 

    

Descrição detalhada 
da capacidade técnico 
operacional da 
organização da 
sociedade civil, na 
gestão de atividades 
ou projetos 
relacionados ao 
objeto da parceria ou 
natureza semelhante.  

Grau pleno de atendimento = 1,0  
pontos 

 1,0    

Grau satisfatório de atendimento = 
0,5 ponto 

     

O não atendimento ou 
atendimento insatisfatório = 0,0 
ponto 

  0,0   

OBs. A atribuição de nota “zero” 
neste critério implica eliminação 
da proposta, por força do art. 29, 
$1, incisos II e III, do Decreto 
Municipal 29129 de 2017 
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Critérios de 
Julgamento 

Metodologia de Pontuação Pontuação 
Máxima por 

Item 

IDETEC   IDEIAS FECABA ESQUIVA 

 

      

Estratégia de ação e 
metodologia 
detalhada na 
execução do objeto. 

Grau pleno de atendimento = 2,0  
pontos 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 2,0   

Grau satisfatório de atendimento = 
1,0 ponto 

1,0    

O não atendimento ou 
atendimento insatisfatório = 0,0 
ponto 

  0,0 0,0 

OBs. A atribuição de nota “zero” 
neste critério implica eliminação 
da proposta, por força do art. 29, 
$1, incisos II e III, do Decreto 
Municipal 29129 de 2017 

    

Coordenador – Ensino 
Superior Completo 
com especialização na 
área de educação 

3,0 pontos por profissional 3,0 

0,0 0,0   

Supervisor – Ensino 
Superior Completo 
com especialização na 
área de educação 

3,0 pontos por profissional 3,0 

3,0 0,0   

Mestre em Capoeira 3,0 pontos a cada profissional 75,0 6,0 0,0   

Contra Mestre em 
Capoeira 

2,0 pontos a cada profissional 50,0 
4,0 0,0   

Professor em Capoeira 1,0 pontos a cada profissional 25,0 1,0 0,0   

Adequação da 
proposta ao valor de 
referência constante 
do Edital, com 
menção expressa ao 
valor global da 
proposta.  

O valor proposto é no mínimo 10% 
mais baixo que o  valor de 
referência: 1,0 ponto. 

1,0 

1,0 1,0   

O valor proposto é igual ou menor  
que 9% do valor de referência: 0,5 
pontos. 

    

O valor proposto é superior ao 
valor de referência: 0 pontos.  

    

OBS.: A atribuição de nota “zero” 
neste critério NÃO implica a 
eliminação da proposta, haja vista 
que, nos termos de colaboração, o 
valor estimado pela administração 
pública é apenas uma referência, 
não um teto.  

    

Experiência 
Profissional dos 
Mestres/Contra 
Mestres/Professores 
de Capoeira 

5 anos ou mais de atuação = 2,0 
pontos; 

2,0 

    

De 1 ano a 4 anos de atuação = 1,0 
ponto; 

    

O não atendimento ou o 
atendimento insatisfatório = 0,0 
ponto 

0,0 0,0   

OBS.: A atribuição de nota “zero” 
neste critério implica eliminação 
da proposta, por falta de 
capacidade técnica e operacional 
da OSC (art. 33, caput, inciso V, 
alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 

0,0 0,0   
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Critérios de 
Julgamento 

Metodologia de Pontuação Pontuação 
Máxima por 

Item 

IDETEC   IDEIAS FECABA ESQUIVA 

2014).  

TOTAL DE PONTUAÇÃO POR PROPONENTE  

22 7,0 0,0 0,0 

 
As proponentes FEDERAÇÃO DE CAPOEIRA DA BAHIA – FECABA  e ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
CAPOEIRA ESQUIVA  não pontuaram nesse quesito, por não terem apresentado qualquer 
documentação de comprovação técnica, implicando em sua desclassificação na forma do item 8.8.3.3 
do Edital.  
 
A proponente INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTENCIA SOCIAL – IDEIAS, não 
pontuou em todos os quesitos, implicando em sua desclassificação na forma do item 8.8.3.3 do Edital.  
 
A proponente INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E AMBIENTAL – IDETEC 
mesmo obtendo 22 pontos totais, não apresentou pontuação mínima no critério “Experiência 
Profissional dos Mestres/Contra Mestres/Professores de Capoeira”, implicando em sua 
desclassificação na forma do item 8.8.3.3 do Edital.  
 
 
3. PARECER DA COMISSÃO  
 
Do exposto, a COMISSÃO , de acordo com a Lei n.º 13.019/14 e o Decreto Municipal n.º 29.129/17, critério de 
julgamento das propostas técnicas, condições fixadas no edital e seus anexos, “DESCLASSIFICA” as proponentes  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E AMBIENTAL – IDETEC , INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - IDEIAS, FEDERAÇÃO DE CAPOEIRA DA BAHIA – FECABA, 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAPOEIRA ESQUIVA, por não atenderem a todos os critérios exigidos no  
CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2018.  
 
 
O resultado do julgamento das propostas técnicas será enviado para publicação no Diário Oficial do 
Município – DOM, concedendo-se o prazo recursal de 05(cinco) dias úteis de acordo com o art. 31, do 
Decreto Municipal n.º 29.129/2017 e item 8.11 do Edital. 
 
Em, 15 de agosto de 2018 
 

Comissão de Seleção para processamento e julgamento do Chamamento Público 
Portaria nº 187/2018 

 
 

 
 
 DENISE NASCIMENTO DE ARAUJO                                      MARCIA FERNANDA SIQUEIRA ARAUJO                        
                  MEMBRO                                                                                           MEMBRO 
 

OLGALICE DOS SANTOS SUZART DE JESUS 
MEMBRO  

 


