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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE 

  

  

CONVOCAÇÃO 

 
 
  Em atendimento ao estabelecido no Edital de Chamamento Público nº 
001/2021 sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Barão de Cotegipe – COMDICAB, o Município de Barão de Cotegipe, 
CONVOCA para apresentação da documentação abaixo relacionada, a OSC- 
Organização da Sociedade Civil: 
 APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barão de 
Cotegipe, 
- da documentação: 

I – cópia do estatuto registrado e suas alterações;  
II – comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, 

para demonstrar que a organização da sociedade civil existe há, no mínimo, um ano 
com cadastro ativo; 

III – CND-Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários 
Federais; 

IV – CND-Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários do 
Município de Barão de Cotegipe;  

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

VI - Ata da última eleição da diretoria; 
VII – Número de conta bancária específica em instituição financeira pública, ou 

extrato bancário; 
VIII – Comprovante de endereço: Cópia de documento que comprove que a 

organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado, como conta de 
luz, água ou telefone; 

IX - declaração do representante legal da organização da sociedade civil com 
informação de que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das 
vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019/2014, as quais deverão estar descritas 
no documento.  
  A documentação deverá ser entregue na Secretaria da Administração em horário 

de expediente no período de 11 à 14 de janeiro de 2022, para posterior assinatura dos Termos de 

Fomento. 

   

  Barão de Cotegipe/RS, 11 de janeiro de 2022. 

 

 

   

 

 

   Vladimir Luiz Farina, 

      Prefeito Municipal 

 
 


