
 

COMISSÃO DE ANALISE DOS PROJETOS - CAP 

RESULTADO PRELIMINAR 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2020/CCP/CMDCA  

 A Comissão de Analise dos Projetos – CAP aprova com ressalvas os projetos 

submetidos ao edital de Chamamento Público n° 005/2020/CCP/CMDCA das seguintes 

Entidades: 

ENTIDADE SITUAÇÃO ITEM A ENTREGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associação de Meninos e 

Meninas dos Trabalhadores 

de Cerejeiras - AMMTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado com ressalvas 

6.1.5. Declaração assinada pelo 

representante legal da OSC, sob 

as penas da lei, de que não 

haverá contratação de qualquer 

empresa que pertença a parentes 

até 2º grau, inclusive por 

afinidade, de dirigentes da OSC, 

ou de agentes políticos de Poder 

ou do Ministério Público, 

dirigente de órgão ou entidade 

da administração pública 

municipal ou respectivo cônjuge 

ou companheiro, bem como 

parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade; 6.6. Certidão 

Negativa Estadual;  

6.8. Relação nominal atualizada 

dos dirigentes da OSC, 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 deles e o item 

6.10. Declaração do 

representante legal da OSC com 

informação de que a organização 

e seus dirigentes não incorrem 

em quaisquer das vedações 

previstas no art. 39 da Lei nº 

13.019, de 2014. Já a entidade. 

Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais - 

APAE 

 

Aprovado 

 

 

 

Projeto Anastasis 

 

Aprovado com ressalvas 

 

6.1.8 Ata da última eleição 

de diretoria (caso a ata esteja 

para registro, anexar cópia da ata 



 e do protocolo no envelope B, 

sendo liberado o recurso para a 

OSC aprovada apenas após 

entrega da ata devidamente 

registrada) e 6.1.9 Cópia de RG 

e CPF do presidente da OSC 

 

 

As devidas correções deveram ser feitas até o dia  28 de Agosto de 2020 e submetidas a  

Comissão de Analise de projeto, caso não seja apresentado o reparo a Entidade será excluída 

do processo. 

Cerejeiras – RO, 26 de Agosto de 2020. 

 

 

Hellen Serafín Cortes      Jhonatan Moura dos Santos 

  Membra da CAP                Membro da CAP 

    Dec. 298/2020                  Dec. 298/2020 

 

 

 

Marinês da Silva      Vicente Pedro Rosa 

Membra da CAP               Presidente da CAP 

  Dec. 298/2020                     Dec.298/2020

 


