EDITAL ALGÁS SOCIAL 2017-2018
Nº PROJETO

2928-5853

PROPONENTE
Associação Junior Achievement
Alagoas

2928-5951 Associação Comercial de Maceió

2928-5963 Lar São Domingos

2928-5998

Associação de Ensino Social
Profissionalizante

2928-6059

Associação dos Deficientes Físicos de
Alagoas

2928-6093

Instituto Bem Querer Social de Arte e
Cultura

2928-6137 Atitude Gestão de Ideias

2928-6205

Associação dos Deficientes Físicos de
Pilar

3.1.1

OK

OK

Item 3 do Edital
REQUISITOS
3.1.2
3.1.4

OK

X

OK

OK

3.2

OK

OK

ÁREA

OK

X

Item 6 do Edital
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Item 7 do Edital
HABILITAÇÃO
RESULTADO
AaL

JUSTIFICATIVA

O recurso foi aceito. Projeto habilitado para a fase de Seleção.

OK

Não comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item
3.1.2 do edital).
Não serão aceitos projetos de produção artística, tais como peças teatrais,
INABILITADO
filmes, shows, discos, etc. (item 5.1.1 do edital).
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na
área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).

As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: Não
comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item 3.1.2 do edital). Não
serão aceitos projetos de produção artística, tais como peças teatrais, filmes, shows, discos,
etc. (item 5.1.1 do edital). Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de
atuação na área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital). Caso o proponente tenha
interesse em solicitar recurso, deverá fazê-lo através desta plataforma até o dia 27 de
novembro de 2017.

INABILITADO

O recurso entregue não exclui o enquadramento do projeto apresentado como
show de um grupo específico.

As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: O projeto
está inscrito para a área de CULTURA, porém não comprova 3 anos de experiência na área a
que o projeto se destina (item 3.1.2 do edital). Anexos não comprovam experiência de, no
mínimo, 3 anos de atuação na área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
Preenchimento incorreto do item “Histórico da Pessoa Jurídica” do Formulário de Inscrição
Online, no qual deve constar a descrição da experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação
na área em que o projeto está inscrito (item 7.E do edital). Caso o proponente tenha interesse
em solicitar recurso, deverá fazê-lo através desta plataforma até o dia 27 de novembro de
2017.

HABILITADO

O recurso foi aceito. Projeto habilitado para a fase de Seleção.

As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são:
Preenchimento incorreto dos itens obrigatórios do Formulário de Inscrição Online na
plataforma eletrônica disponível no site www.algas.com.br/editalsocial (item 7.D do edital):
segundo banco de dados da Receita Federal, em consulta realizada no dia 07/11/2017, às
12:59:03, o número do CNPJ informado não é válido. Caso o proponente tenha interesse em
solicitar recurso, deverá fazê-lo através desta plataforma até o dia 27 de novembro de 2017.

HABILITADO

O recurso foi aceito. Projeto habilitado para a fase de Seleção.

As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: Não
Não comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item
comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item 3.1.2 do edital). Não
3.1.2 do edital).
há anexos para comprovar experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na área em que o
Não há anexos para comprovar experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação
projeto está inscrito (item 6.1.D do edital). Caso o proponente tenha interesse em enviar
na área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

HABILITADO

O recurso foi aceito. Projeto habilitado para a fase de Seleção.

As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: Não
comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item 3.1.2 do edital).
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na área em que o
projeto está inscrito (item 6.1.D do edital). Ausência de definição das datas e/ou períodos de
execução das fases do projeto no item “Cronograma” (item 7.G do edital). Caso o proponente
tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de
novembro de 2017.

INABILITADO

Proponente não apresentou recurso.
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Preenchimento incorreto dos itens obrigatórios do Formulário de Inscrição
na
plataforma
eletrônica
disponível
no
site
Online
INABILITADO www.algas.com.br/editalsocial (item 7.D do edital): segundo banco de dados
da Receita Federal, em consulta realizada no dia 07/11/2017, às 12:59:03, o
número do CNPJ informado não é válido.
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Não comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item
3.1.2 do edital).
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na
INABILITADO
área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
Ausência de definição das datas e/ou períodos de execução das fases do
projeto no item “Cronograma” (item 7.G do edital).
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RESPOSTA AO RECURSO

HABILITADO
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RESULTADO PÓS-RECURSO

G

O projeto está inscrito para a área de CULTURA, porém não comprova 3 anos
de experiência na área a que o projeto se destina (item 3.1.2 do edital).
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na
área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
INABILITADO
Preenchimento incorreto do item “Histórico da Pessoa Jurídica” do
Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar a descrição da
experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto
está inscrito (item 7.E do edital).

OK

DILIGÊNCIA

A justificativa para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 é: Ausência de
Ausência de definição das datas e/ou períodos de execução das fases do definição das datas e/ou períodos de execução das fases do projeto no item “Cronograma”
INABILITADO
(item 7.G do edital). Caso o projeto tenha interesse em solicitar recurso, deverá fazê-lo através
projeto no item “Cronograma” (item 7.G do edital).
desta plataforma até o dia 27 de novembro de 2017.

HABILITADO

N/A

E

Não comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item
3.1.2 do edital).
Não há anexos para comprovar experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação
na área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
INABILITADO
Preenchimento incorreto do item “Histórico da Pessoa Jurídica” do
Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar a descrição da
experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto
está inscrito (item 7.E do edital).

As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: Não
comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item 3.1.2 do edital). Não
há anexos para comprovar experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na área em que o
projeto está inscrito (item 6.1.D do edital). Preenchimento incorreto do item “Histórico da
Pessoa Jurídica” do Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar a descrição da
experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto está inscrito (item
7.E do edital). Caso o proponente tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através da
plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

INABILITADO

Proponente não apresentou recurso.

Não serão aceitos projetos de produção artística, tais como peças teatrais,
filmes, shows, discos, etc. (item 5.1.1 do edital).
Preenchimento incorreto do item “Histórico da Pessoa Jurídica” do
Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar a descrição da
experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto
INABILITADO está inscrito (item 7.E do edital).
Ausência de definição das datas e/ou períodos de execução das fases do
projeto no item “Cronograma” (item 7.G do edital).
Ausência de comprovação formal (enviada como anexo) das outras fontes de
financiamento no caso de solicitação de patrocínio parcial pelo edital (item 7.I
do edital).

As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: Não
serão aceitos projetos de produção artística, tais como peças teatrais, filmes, shows, discos,
etc. (item 5.1.1 do edital). Preenchimento incorreto do item “Histórico da Pessoa Jurídica” do
Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar a descrição da experiência de no mínimo
3 (três) anos de atuação na área em que o projeto está inscrito (item 7.E do edital). Ausência
de definição das datas e/ou períodos de execução das fases do projeto no item “Cronograma”
(item 7.G do edital). Ausência de comprovação formal (enviada como anexo) das outras fontes
de financiamento no caso de solicitação de patrocínio parcial pelo edital (item 7.I do edital).
Caso o proponente tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através da plataforma
Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

INABILITADO

Proponente não apresentou recurso.

2928-6208 Instituto de Cultura Ero Dictus
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2928-6216 Fly Cow Produções Culturais LTDA
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HABILITADO

HABILITADO

N/A

A justificativa para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 é: Quanto à
Quanto à personalidade: Ser Pessoa Jurídica de Direito Privado (item 3.1.1 do personalidade: Ser Pessoa Jurídica de Direito Privado (item 3.1.1 do edital). MEI é pessoa física
INABILITADO edital). MEI é pessoa física equiparado à pessoa jurídica somente para fins de equiparado à pessoa jurídica somente para fins de Imposto de Renda. Caso o proponente
tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de
Imposto de Renda.
novembro de 2017.

INABILITADO

Proponente não apresentou recurso.

As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: Quanto
ao prazo de realização dos projetos: Os projetos inscritos deverão ter período total de
realização de até 10 (dez) meses, com ações a serem executadas entre 1º de fevereiro de 2018
e 30 de novembro de 2018 (item 3.1.4 do edital). Ausência de comprovação formal (enviada
como anexo) das outras fontes de financiamento no caso de solicitação de patrocínio parcial
pelo edital (item 7.I do edital). Caso o proponente tenha interesse em enviar recurso, deverá
fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

INABILITADO

Proponente não apresentou recurso.

2928-6262

Whytna Fabricia Lira Cavalcante
07445866400

Sindicato de Hotéis, Bares,
2928-6307
Restaurantes e Similares de Alagoas
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Quanto ao prazo de realização dos projetos: Os projetos inscritos deverão ter
período total de realização de até 10 (dez) meses, com ações a serem
executadas entre 1º de fevereiro de 2018 e 30 de novembro de 2018 (item
INABILITADO 3.1.4 do edital).
Ausência de comprovação formal (enviada como anexo) das outras fontes de
financiamento no caso de solicitação de patrocínio parcial pelo edital (item 7.I
do edital).

N/A

2928-6308

Conselho Escolar da Escola Estadual
Geraldo Melo dos Santos

2928-6322 Hand Talk Serviços LTDA - EPP

2928-6348 Sugiro Produções

2928-6357

Associação Educacional e Assistencial
Casa dos Amarelinhos

2928-6366 Instituto Boibumbarte de Cultura

2928-6375

Museu Coleção Karandash de Arte
Popular e Contemporânea
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Não comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item
3.1.2 do edital).
Quanto ao prazo de realização dos projetos: Os projetos inscritos deverão ter As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: Não
período total de realização de até 10 (dez) meses, com ações a serem comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item 3.1.2 do edital).
executadas entre 1º de fevereiro de 2018 e 30 de novembro de 2018 (item Quanto ao prazo de realização dos projetos: Os projetos inscritos deverão ter período total de
realização de até 10 (dez) meses, com ações a serem executadas entre 1º de fevereiro de 2018
3.1.4 do edital).
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na e 30 de novembro de 2018 (item 3.1.4 do edital). Anexos não comprovam experiência de, no
mínimo, 3 anos de atuação na área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
Preenchimento incorreto dos itens obrigatórios do Formulário de Inscrição Preenchimento incorreto dos itens obrigatórios do Formulário de Inscrição Online na
na
plataforma
eletrônica
disponível
no
site plataforma eletrônica disponível no site www.algas.com.br/editalsocial (item 7.D do edital): há
Online
INABILITADO www.algas.com.br/editalsocial (item 7.D do edital): há prazos de realização prazos de realização com diferentes datas em dois campos distintos. Preenchimento incorreto
do item “Histórico da Pessoa Jurídica” do Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar
com diferentes datas em dois campos distintos.
Preenchimento incorreto do item “Histórico da Pessoa Jurídica” do a descrição da experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto
Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar a descrição da está inscrito (item 7.E do edital). Preenchimento incorreto do período de execução no item
experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto "Realização do Projeto" ou preenchimento fora do prazo estipulado em edital (até 10 meses entre 1º de fevereiro de 2018 e 30 de novembro de 2018) (item 7.F do edital).
está inscrito (item 7.E do edital).
Preenchimento incorreto do período de execução no item "Realização do Ausência de definição das datas e/ou períodos de execução das fases do projeto no item
Projeto" ou preenchimento fora do prazo estipulado em edital (até 10 meses - “Cronograma” (item 7.G do edital). Caso o proponente tenha interesse em enviar recurso,
entre 1º de fevereiro de 2018 e 30 de novembro de 2018) (item 7.F do edital). deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.
Ausência de definição das datas e/ou períodos de execução das fases do
projeto no item “Cronograma” (item 7.G do edital).

INABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

N/A

Proponente não apresentou recurso.
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A justificativa para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 é: Quanto à
Quanto à personalidade: Ser Pessoa Jurídica de Direito Privado (item 3.1.1 do personalidade: Ser Pessoa Jurídica de Direito Privado (item 3.1.1 do edital). MEI é pessoa física
INABILITADO edital). MEI é pessoa física equiparado à pessoa jurídica somente para fins de equiparado à pessoa jurídica somente para fins de Imposto de Renda. Caso o proponente
tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de
Imposto de Renda.
novembro de 2017.

INABILITADO

Fica mantida a inabilitação. Nos termos do art. 44 do Código Civil, somente são
pessoas jurídicas de direito privado: I - as associações; II - as sociedades; III - as
fundações; IV - as organizações religiosas; V - os partidos políticos; VI - as
empresas individuais de responsabilidade limitada. Sendo assim, segundo a lei,
somente as empresas individuais de responsabilidade limitada são consideradas
pessoas jurídicas. O fato do recorrente possuir CNPJ não o eleva à condição de
pessoa jurídica, sendo este somente um cadastro para fins tributários, a exemplo
do que acontece com os condomínios. Da mesma forma, o fato de ser
enquadrado como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP)
também não interfere na natureza da sua personalidade, se física ou jurídica.
Desta forma, o recorrente não atende ao requisito do item 3.1.1 do edital.

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

I

A justificativa para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 é: Ausência de
Ausência de comprovação formal (enviada como anexo) das outras fontes de comprovação formal (enviada como anexo) das outras fontes de financiamento no caso de
INABILITADO financiamento no caso de solicitação de patrocínio parcial pelo edital (item 7.I solicitação de patrocínio parcial pelo edital (item 7.I do edital). Caso o proponente tenha
interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de
do edital).
novembro de 2017.

INABILITADO

Proponente não apresentou recurso.
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A justificativa para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 é: Ausência de
Ausência de comprovação formal (enviada como anexo) das outras fontes de comprovação formal (enviada como anexo) das outras fontes de financiamento no caso de
INABILITADO financiamento no caso de solicitação de patrocínio parcial pelo edital (item 7.I solicitação de patrocínio parcial pelo edital (item 7.I do edital). Caso o proponente tenha
interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de
do edital).
novembro de 2017.

HABILITADO

O recurso foi aceito. Projeto habilitado para a fase de Seleção.
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HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

O recurso foi aceito. Projeto habilitado para a fase de Seleção.

N/A

2928-6377

Instituto do Bordado Filé da Regiãos
das Lagoas Mundaú Manguaba
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RETIFICAÇÃO: A justificativa para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 é:
Ausência de definição das datas e/ou períodos de execução das fases do Ausência de definição das datas e/ou períodos de execução das fases do projeto no item
INABILITADO
“Cronograma” (item 7.G do edital). Caso o proponente tenha interesse em enviar recurso,
projeto no item “Cronograma” (item 7.G do edital).
deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

2928-6383

Associação Cultural Tambores de
Alagoas
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INABILITADO

A justificativa para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 é: Ausência de
Ausência de definição das datas e/ou períodos de execução das fases do definição das datas e/ou períodos de execução das fases do projeto no item “Cronograma”
(item 7.G do edital). Caso o proponente tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo
projeto no item “Cronograma” (item 7.G do edital).
através da plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

HABILITADO

O recurso foi aceito. Projeto habilitado para a fase de Seleção.

2928-6386 Fundação Cardiovascular de Alagoas
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A justificativa para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 é: Ausência de
Ausência de identificação das outras fontes de financiamento no item
identificação das outras fontes de financiamento no item "Orçamento", no caso de solicitação
INABILITADO "Orçamento", no caso de solicitação de patrocínio parcial pelo edital (item
de patrocínio parcial pelo edital (item 7.H). Caso o proponente tenha interesse em enviar
7.H).
recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

HABILITADO

O recurso foi aceito. Projeto habilitado para a fase de Seleção.

2928-6387 Alberto A Costa Empreendimentos
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A justificativa para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 é: Quanto à
Quanto à personalidade: Ser Pessoa Jurídica de Direito Privado (item 3.1.1 do personalidade: Ser Pessoa Jurídica de Direito Privado (item 3.1.1 do edital). MEI é pessoa física
INABILITADO edital). MEI é pessoa física equiparado à pessoa jurídica somente para fins de equiparado à pessoa jurídica somente para fins de Imposto de Renda. Caso o proponente
tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de
Imposto de Renda.
novembro de 2017.

INABILITADO

Proponente não apresentou recurso.

2928-6390

Cooperativa Agrícola do Vale do
Satuba
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Não comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item
3.1.2 do edital).
Quanto ao prazo de realização dos projetos: Os projetos inscritos deverão ter
As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: Não
período total de realização de até 10 (dez) meses, com ações a serem
comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item 3.1.2 do edital).
executadas entre 1º de fevereiro de 2018 e 30 de novembro de 2018 (item
Quanto ao prazo de realização dos projetos: Os projetos inscritos deverão ter período total de
3.1.4 do edital).
realização de até 10 (dez) meses, com ações a serem executadas entre 1º de fevereiro de 2018
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na
e 30 de novembro de 2018 (item 3.1.4 do edital). Anexos não comprovam experiência de, no
área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
mínimo, 3 anos de atuação na área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
Preenchimento incorreto dos itens obrigatórios do Formulário de Inscrição
Preenchimento incorreto dos itens obrigatórios do Formulário de Inscrição Online na
site
na
plataforma
eletrônica
disponível
no
Online
plataforma eletrônica disponível no site www.algas.com.br/editalsocial (item 7.D do edital): há
www.algas.com.br/editalsocial (item 7.D do edital): há prazos de realização
INABILITADO
prazos de realização com diferentes datas em dois campos distintos. Preenchimento incorreto
com diferentes datas em dois campos distintos.
do item “Histórico da Pessoa Jurídica” do Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar
Preenchimento incorreto do item “Histórico da Pessoa Jurídica” do
a descrição da experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto
Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar a descrição da
está inscrito (item 7.E do edital). Preenchimento incorreto do período de execução no item
experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto
"Realização do Projeto" ou preenchimento fora do prazo estipulado em edital (até 10 meses está inscrito (item 7.E do edital).
entre 1º de fevereiro de 2018 e 30 de novembro de 2018) (item 7.F do edital). Ausência de
Preenchimento incorreto do período de execução no item "Realização do
identificação das outras fontes de financiamento no item "Orçamento", no caso de solicitação
Projeto" ou preenchimento fora do prazo estipulado em edital (até 10 meses de patrocínio parcial pelo edital (item 7.H). Caso o proponente tenha interesse em enviar
entre 1º de fevereiro de 2018 e 30 de novembro de 2018) (item 7.F do edital).
recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.
Ausência de identificação das outras fontes de financiamento no item

INABILITADO

Proponente não apresentou recurso.

As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: Quanto
ao prazo de realização dos projetos: Os projetos inscritos deverão ter período total de
realização de até 10 (dez) meses, com ações a serem executadas entre 1º de fevereiro de 2018
e 30 de novembro de 2018 (item 3.1.4 do edital). Preenchimento incorreto do período de
execução no item "Realização do Projeto" ou preenchimento fora do prazo estipulado em
edital (até 10 meses - entre 1º de fevereiro de 2018 e 30 de novembro de 2018) (item 7.F do
edital). Caso o proponente tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através da
plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

HABILITADO

O recurso foi aceito. Projeto habilitado para a fase de Seleção.

O recurso foi aceito. Projeto habilitado para a fase de Seleção.

"Orçamento", no caso de solicitação de patrocínio parcial pelo edital (item
7.H).

OK

OK

X

OK

OK

OK

OK

OK

F

Quanto ao prazo de realização dos projetos: Os projetos inscritos deverão ter
período total de realização de até 10 (dez) meses, com ações a serem
executadas entre 1º de fevereiro de 2018 e 30 de novembro de 2018 (item
INABILITADO 3.1.4 do edital).
Preenchimento incorreto do período de execução no item "Realização do
Projeto" ou preenchimento fora do prazo estipulado em edital (até 10 meses
entre 1º de fevereiro de 2018 e 30 de novembro de 2018) (item 7.F do edital).

2928-6405 Instituto Terraviva

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

I

A justificativa para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 é: Ausência de
Ausência de comprovação formal (enviada como anexo) das outras fontes de comprovação formal (enviada como anexo) das outras fontes de financiamento no caso de
INABILITADO financiamento no caso de solicitação de patrocínio parcial pelo edital (item 7.I solicitação de patrocínio parcial pelo edital (item 7.I do edital). Caso o proponente tenha
do edital).
interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de
novembro de 2017.

HABILITADO

2928-6406 Associação Teatral Nêga Fulô

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

HABILITADO

HABILITADO

2928-6395

2928-6407

2928-6408

2928-6410

Associação dos Amigos e Moradores
do Bairro Baixão

Associação Brasileira de Neurologia
Psiquiatria Infantil Capítulo Alagoas

Associação Novo Encanto de
Desenvolvimento Ecológico

Empresa Junior de Engenharia Civil e
Arquitetura

OK

OK

X

X

X

N/A

OK

OK

N/A

OK

OK

N/A

OK

OK

N/A

OK

OK

N/A

OK

OK

N/A

X

X

N/A

N/A

E

Não comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item
3.1.2 do edital).
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na
área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
INABILITADO
Preenchimento incorreto do item “Histórico da Pessoa Jurídica” do
Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar a descrição da
experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto
está inscrito (item 7.E do edital).

As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: Não
comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item 3.1.2 do edital).
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na área em que o
projeto está inscrito (item 6.1.D do edital). Preenchimento incorreto do item “Histórico da
Pessoa Jurídica” do Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar a descrição da
experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto está inscrito (item
7.E do edital). Caso o proponente tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através da
plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

INABILITADO

Proponente não apresentou recurso.

E

O projeto está inscrito para a área de CULTURA, porém não comprova 3 anos
de experiência na área a que o projeto se destina (item 3.1.2 do edital).
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na
área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
INABILITADO
Preenchimento incorreto do item “Histórico da Pessoa Jurídica” do
Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar a descrição da
experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto
está inscrito (item 7.E do edital).

As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: O projeto
está inscrito para a área de CULTURA, porém não comprova 3 anos de experiência na área a
que o projeto se destina (item 3.1.2 do edital). Anexos não comprovam experiência de, no
mínimo, 3 anos de atuação na área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
Preenchimento incorreto do item “Histórico da Pessoa Jurídica” do Formulário de Inscrição
Online, no qual deve constar a descrição da experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação
na área em que o projeto está inscrito (item 7.E do edital). Caso o proponente tenha interesse
em enviar recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de
2017.

INABILITADO

Os anexos disponibilizados não comprovam experiência de no mínimo três anos
na área em que o projeto está inscrito (Cultura).

N/A

Preenchimento incorreto dos itens obrigatórios do Formulário de Inscrição
site
na
plataforma
eletrônica
disponível
no
Online
www.algas.com.br/editalsocial (item 7.D do edital): segundo banco de dados
INABILITADO
da Receita Federal, em consulta realizada no dia 09/11/2017 às 17:19:13, o
número do CNPJ informado não pertence ao proponente do projeto
(Empresa Júnior de Engenharia Química e Ambiental (PROTEQ)/CTEC/UFAL).

A justificativa para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 é:
Preenchimento incorreto dos itens obrigatórios do Formulário de Inscrição Online na
plataforma eletrônica disponível no site www.algas.com.br/editalsocial (item 7.D do edital):
segundo banco de dados da Receita Federal, em consulta realizada no dia 09/11/2017 às
17:19:13, o número do CNPJ informado não pertence ao proponente do projeto (Empresa
Júnior de Engenharia Química e Ambiental (PROTEQ)/CTEC/UFAL)). Caso o proponente tenha
interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de
novembro de 2017.

INABILITADO

Não é permitida a mudança de CNPJ do proponente.

As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são:
Preenchimento incorreto dos itens obrigatórios do Formulário de Inscrição Online na
plataforma eletrônica disponível no site www.algas.com.br/editalsocial (item 7.D do edital): há
prazos de realização com diferentes datas em dois campos distintos. Não serão aceitos
projetos de produção artística, tais como peças teatrais, filmes, shows, discos, etc. (item 5.1.1
do edital). Ausência de definição das datas e/ou períodos de execução das fases do projeto no
item “Cronograma” (item 7.G do edital). Caso o proponente tenha interesse em enviar recurso,
deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

INABILITADO

Proponente não apresentou recurso.

2928-6415 Sociedade Monte Pio dos Artistas

OK

OK

X

OK

X

OK

OK

OK

G

Preenchimento incorreto dos itens obrigatórios do Formulário de Inscrição
na
plataforma
eletrônica
disponível
no
site
Online
www.algas.com.br/editalsocial (item 7.D do edital): há prazos de realização
com diferentes datas em dois campos distintos.
INABILITADO
Não serão aceitos projetos de produção artística, tais como peças teatrais,
filmes, shows, discos, etc. (item 5.1.1 do edital).
Ausência de definição das datas e/ou períodos de execução das fases do
projeto no item “Cronograma” (item 7.G do edital).

2928-6423 Instituto Lumeeiro

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

HABILITADO

HABILITADO

A justificativa para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 é: Ausência de
Ausência de assinatura e envio como anexo da Declaração de Anuência e assinatura e envio como anexo da Declaração de Anuência e Conformidade (Anexo 3 - itens 6.D
INABILITADO
Conformidade (Anexo 3 - itens 6.D e 7.J do edital).
e 7.J do edital). Caso o proponente tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através
da plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

2928-6455

Cooperativa Agropecuária Regional de
Palmeira do Índios LTDA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

X

OK

J

2928-6596

Fundação de Apoio ao Ensino,
Extensão e Pesquisa de Alagoas

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

N/A

O recurso foi aceito. Projeto habilitado para a fase de Seleção.

N/A

2928-6686 Grupo Folclórico Ganga Zumba

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

D

Preenchimento incorreto dos itens obrigatórios do Formulário de Inscrição
na
plataforma
eletrônica
disponível
no
site
Online
INABILITADO
www.algas.com.br/editalsocial (item 7.D do edital): Orçamento sem valor
total discriminado, sendo este inferior ao valor solicitado ao edital.

A justificativa para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 é:
Preenchimento incorreto dos itens obrigatórios do Formulário de Inscrição Online na
plataforma eletrônica disponível no site www.algas.com.br/editalsocial (item 7.D do edital):
Orçamento sem valor total discriminado, sendo este inferior ao valor solicitado ao edital. Caso
o proponente tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas
até o dia 27 de novembro de 2017.

INABILITADO

Proponente não apresentou recurso.

Não comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item
As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: Não
3.1.2 do edital).
comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item 3.1.2 do edital).
Quanto ao prazo de realização dos projetos: Os projetos inscritos deverão ter
Quanto ao prazo de realização dos projetos: Os projetos inscritos deverão ter período total de
período total de realização de até 10 (dez) meses, com ações a serem
realização de até 10 (dez) meses, com ações a serem executadas entre 1º de fevereiro de 2018
executadas entre 1º de fevereiro de 2018 e 30 de novembro de 2018 (item
e 30 de novembro de 2018 (item 3.1.4 do edital). Anexos não comprovam experiência de, no
INABILITADO 3.1.4 do edital).
mínimo, 3 anos de atuação na área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na
Preenchimento incorreto do período de execução no item "Realização do Projeto" ou
área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
preenchimento fora do prazo estipulado em edital (até 10 meses - entre 1º de fevereiro de
Preenchimento incorreto do período de execução no item "Realização do
2018 e 30 de novembro de 2018) (item 7.F do edital). Caso o proponente tenha interesse em
Projeto" ou preenchimento fora do prazo estipulado em edital (até 10 meses enviar recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.
entre 1º de fevereiro de 2018 e 30 de novembro de 2018) (item 7.F do edital).

INABILITADO

Proponente não apresentou recurso.

Associação Junior do Curso de
2928-6791 Administração da UFAL - Campus
Arapiraca
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X

X

OK

OK

OK

OK

X

F

2928-6817 Associação Pestalozzi de Maceió

OK

X

OK

OK

OK

OK

OK

X

OK

INABILITADO

As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: Não
Não comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item
comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item 3.1.2 do edital). Não
3.1.2 do edital).
há anexos para comprovar experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na área em que o
Não há anexos para comprovar experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação
projeto está inscrito (item 6.1.D do edital). Caso o proponente tenha interesse em enviar
na área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

INABILITADO

Proponente não apresentou recurso.

2928-6963 Alagoas Policia Militar de Alagoas

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INABILITADO

A justificativa para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 é: Quanto à
Quanto à personalidade: Ser Pessoa Jurídica de Direito Privado (item 3.1.1 do personalidade: Ser Pessoa Jurídica de Direito Privado (item 3.1.1 do edital). Polícia Militar é de
Direito Público. Caso o proponente tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através
edital). Polícia Militar é de Direito Público.
da plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

INABILITADO

Proponente não apresentou recurso.

Associação Pilarense para Proteção do
2928-7000
Pequeno Cidadão

OK

X

OK

OK

OK

OK

OK

X

E

Não comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item
3.1.2 do edital).
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na
área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
INABILITADO
Preenchimento incorreto do item “Histórico da Pessoa Jurídica” do
Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar a descrição da
experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto
está inscrito (item 7.E do edital).

As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: Não
comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item 3.1.2 do edital).
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na área em que o
projeto está inscrito (item 6.1.D do edital). Preenchimento incorreto do item “Histórico da
Pessoa Jurídica” do Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar a descrição da
experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto está inscrito (item
7.E do edital). Caso o proponente tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através da
plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

HABILITADO

O recurso foi aceito. Projeto habilitado para a fase de Seleção.

As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: Não
comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item 3.1.2 do edital). Não
há anexos para comprovar experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na área em que o
projeto está inscrito (item 6.1.D do edital). Preenchimento incorreto do item “Histórico da
Pessoa Jurídica” do Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar a descrição da
experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto está inscrito (item
7.E do edital). Ausência de definição das datas e/ou períodos de execução das fases do projeto
no item “Cronograma” (item 7.G do edital). Ausência de identificação das outras fontes de
financiamento no item "Orçamento", no caso de solicitação de patrocínio parcial pelo edital
(item 7.H). Caso o proponente tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através da
plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

INABILITADO

Proponente não apresentou recurso.

OK

X

OK

OK

OK

OK

OK

X

E, G, H

Não comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item
3.1.2 do edital).
Não há anexos para comprovar experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação
na área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
Preenchimento incorreto do item “Histórico da Pessoa Jurídica” do
Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar a descrição da
INABILITADO experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto
está inscrito (item 7.E do edital).
Ausência de definição das datas e/ou períodos de execução das fases do
projeto no item “Cronograma” (item 7.G do edital).
Ausência de identificação das outras fontes de financiamento no item
"Orçamento", no caso de solicitação de patrocínio parcial pelo edital (item
7.H).

2928-7015 Instituto Feminista Jarede Viana

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Preenchimento incorreto dos itens obrigatórios do Formulário de Inscrição
na
plataforma
eletrônica
disponível
no
site
Online
INABILITADO www.algas.com.br/editalsocial (item 7.D do edital): segundo banco de dados
da Receita Federal, em consulta realizada no dia 10/11/2017, 18:34:42, o
número do CNPJ informado não é válido.

A justificativa para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 é:
Preenchimento incorreto dos itens obrigatórios do Formulário de Inscrição Online na
plataforma eletrônica disponível no site www.algas.com.br/editalsocial (item 7.D do edital):
segundo banco de dados da Receita Federal, em consulta realizada no dia 10/11/2017,
18:34:42, o número do CNPJ informado não é válido. Caso o proponente tenha interesse em
enviar recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

HABILITADO

Michele Pappalardo de Azevedo
35335733896

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

A justificativa para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 é: Quanto à
Quanto à personalidade: Ser Pessoa Jurídica de Direito Privado (item 3.1.1 do personalidade: Ser Pessoa Jurídica de Direito Privado (item 3.1.1 do edital). MEI é pessoa física
INABILITADO edital). MEI é pessoa física equiparado à pessoa jurídica somente para fins de equiparado à pessoa jurídica somente para fins de Imposto de Renda. Caso o proponente
tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de
Imposto de Renda.
novembro de 2017.

INABILITADO

2928-7018 Companhia Teatral Mestres da Graça

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

HABILITADO

HABILITADO

N/A

2928-7022 Instituto Biota de Conservação
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OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

HABILITADO

HABILITADO

N/A

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

HABILITADO

HABILITADO

N/A

N/A

A justificativa para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 é: Quanto à
Quanto à personalidade: Ser Pessoa Jurídica de Direito Privado (item 3.1.1 do personalidade: Ser Pessoa Jurídica de Direito Privado (item 3.1.1 do edital). Universidade
INABILITADO
Federal é de Direito Público. Caso o proponente tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê
edital). Universidade Federal é de Direito Público.
lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

INABILITADO

Associação Comunitária dos
2928-7013 Moradores do Conjunto Santo Onofre
e Comunidade São Rafael

2928-7017

2928-7023

2928-7024

Associação Brasileira de Neurologia
Psiquiatria Infantil Capítulo Alagoas

Universidade Federal de Alagoas RoboVisar

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Proponente não apresentou recurso.

Não é permitida a mudança de CNPJ do proponente.

2928-7027

Central das Associações de Agricultura
Familiar

OK

X

OK

OK

OK

OK

OK

X

C, E, G

Não comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item
3.1.2 do edital).
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na
área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
Proposta de realização de ações do projeto em municípios alagoanos onde
não há atuação mercadológica da Algás (item 7.C do edital).
INABILITADO
Preenchimento incorreto do item “Histórico da Pessoa Jurídica” do
Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar a descrição da
experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto
está inscrito (item 7.E do edital).
Ausência de definição das datas e/ou períodos de execução das fases do
projeto no item “Cronograma” (item 7.G do edital).

As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: Não
comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item 3.1.2 do edital).
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na área em que o
projeto está inscrito (item 6.1.D do edital). Proposta de realização de ações do projeto em
municípios alagoanos onde não há atuação mercadológica da Algás (item 7.C do edital).
Preenchimento incorreto do item “Histórico da Pessoa Jurídica” do Formulário de Inscrição
Online, no qual deve constar a descrição da experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação
na área em que o projeto está inscrito (item 7.E do edital). Ausência de definição das datas
e/ou períodos de execução das fases do projeto no item “Cronograma” (item 7.G do edital).
Caso o proponente tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através da plataforma
Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

INABILITADO

Proponente não apresentou recurso.

Não comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item
3.1.2 do edital).
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na
INABILITADO
área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
Ausência de definição das datas e/ou períodos de execução das fases do
projeto no item “Cronograma” (item 7.G do edital).

As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: Não
comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item 3.1.2 do edital).
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na área em que o
projeto está inscrito (item 6.1.D do edital). Ausência de definição das datas e/ou períodos de
execução das fases do projeto no item “Cronograma” (item 7.G do edital). Caso o proponente
tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de
novembro de 2017.

INABILITADO

A instituição comprovou experiência de no mínimo 3 anos na área em que se
inscreveu, mas não apresentou cronograma conforme solicitado em edital.

A justificativa para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 é: Quanto à
Quanto à personalidade: Ser Pessoa Jurídica de Direito Privado (item 3.1.1 do personalidade: Ser Pessoa Jurídica de Direito Privado (item 3.1.1 do edital). MEI é pessoa física
INABILITADO edital). MEI é pessoa física equiparado à pessoa jurídica somente para fins de equiparado à pessoa jurídica somente para fins de Imposto de Renda. Caso o proponente
tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de
Imposto de Renda.
novembro de 2017.

INABILITADO

Proponente não apresentou recurso.

A justificativa para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 é: Valor do
Valor do patrocínio solicitado ao edital abaixo de 30% (trinta por cento) do patrocínio solicitado ao edital abaixo de 30% (trinta por cento) do valor total do projeto
valor total do projeto apresentado (item 7.B do edital).
apresentado (item 7.B do edital). Caso o proponente tenha interesse em enviar recurso, deverá
fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

INABILITADO

Proponente não apresentou recurso.

INABILITADO

Proponente não apresentou recurso.

Central das Associações de Agricultura
2928-7030
Familiar

OK

X

OK

OK

OK

OK

OK

X

G

2928-7033

Marina Milito de Medeiros
05758845418

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2928-7039

Associação do Ministério Público de
Alagoas

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

B

2928-7044

Associação dos Folguedos Populares
de Alagoas

2928-7052 Funcae Fundação Casa do Especial

Fundação Universitária de
2928-7057 Desenvolvimento de Extensão e
Pesquisa

2928-7059

Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais de Maceió

2928-7061 Instituto Engenho de Ideias

2928-7063 Jesse Batista Junior 10125510403

2928-7064

2928-7065

Cooperativa dos Artesões de Barra
Nova

IBA - Instituto Beneditense
Associativista

INABILITADO

OK

OK

X

OK

OK

OK

X

OK

F, J

Quanto ao prazo de realização dos projetos: Os projetos inscritos deverão ter
período total de realização de até 10 (dez) meses, com ações a serem
executadas entre 1º de fevereiro de 2018 e 30 de novembro de 2018 (item
3.1.4 do edital).
Declaração de Anuência e Conformidade (Anexo 3) não foi enviada (item 6.C
INABILITADO do edital).
Preenchimento incorreto do período de execução no item "Realização do
Projeto" ou preenchimento fora do prazo estipulado em edital (até 10 meses
entre 1º de fevereiro de 2018 e 30 de novembro de 2018) (item 7.F do edital).
Ausência de assinatura e envio como anexo da Declaração de Anuência e
Conformidade (Anexo 3 - item 7.J do edital).

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

HABILITADO

HABILITADO

G

A justificativa para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 é: Ausência de
Ausência de definição das datas e/ou períodos de execução das fases do definição das datas e/ou períodos de execução das fases do projeto no item “Cronograma”
INABILITADO
(item 7.G do edital). Caso o proponente tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo
projeto no item “Cronograma” (item 7.G do edital).
através da plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

HABILITADO

O recurso foi aceito. Projeto habilitado para a fase de Seleção.

A, E

Valor do patrocínio solicitado ao edital acima do limite por ele determinado:
R$30.000,00 (trinta mil reais - item 7.A do edital).
Preenchimento incorreto do item “Histórico da Pessoa Jurídica” do
INABILITADO
Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar a descrição da
experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto
está inscrito (item 7.E do edital).

RETIFICANDO: As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018
são: Valor do patrocínio solicitado ao edital acima do limite por ele determinado: R$30.000,00
(trinta mil reais - item 7.A do edital). Preenchimento incorreto do item “Histórico da Pessoa
Jurídica” do Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar a descrição da experiência de
no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto está inscrito (item 7.E do
edital).Caso o proponente tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através da
plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017. Caso o proponente tenha interesse em
enviar recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

INABILITADO

O orçamento apresentado ultrapassa o limite do edital sem identificação e
comprovação de outras fontes de recursos.

Não comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item
3.1.2 do edital).
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na
área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
INABILITADO
Preenchimento incorreto do item “Histórico da Pessoa Jurídica” do
Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar a descrição da
experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto
está inscrito (item 7.E do edital).

As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: Não
comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item 3.1.2 do edital).
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na área em que o
projeto está inscrito (item 6.1.D do edital). Preenchimento incorreto do item “Histórico da
Pessoa Jurídica” do Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar a descrição da
experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto está inscrito (item
7.E do edital). Caso o proponente tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através da
plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

INABILITADO

Os anexos disponibilizados não comprovam experiência de no mínimo três anos
na área em que o projeto está inscrito (Esporte).

Proponente não apresentou recurso.

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: Quanto
ao prazo de realização dos projetos: Os projetos inscritos deverão ter período total de
realização de até 10 (dez) meses, com ações a serem executadas entre 1º de fevereiro de 2018
e 30 de novembro de 2018 (item 3.1.4 do edital). Declaração de Anuência e Conformidade
(Anexo 3) não foi enviada (item 6.C do edital). Preenchimento incorreto do período de
execução no item "Realização do Projeto" ou preenchimento fora do prazo estipulado em
edital (até 10 meses - entre 1º de fevereiro de 2018 e 30 de novembro de 2018) (item 7.F do
edital). Ausência de assinatura e envio como anexo da Declaração de Anuência e Conformidade
(Anexo 3 - item 7.J do edital). Caso o proponente tenha interesse em enviar recurso, deverá
fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

N/A

OK

X

OK

OK

OK

OK

OK

X

E

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

A justificativa para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 é: Quanto à
Quanto à personalidade: Ser Pessoa Jurídica de Direito Privado (item 3.1.1 do personalidade: Ser Pessoa Jurídica de Direito Privado (item 3.1.1 do edital). MEI é pessoa física
INABILITADO edital). MEI é pessoa física equiparado à pessoa jurídica somente para fins de equiparado à pessoa jurídica somente para fins de Imposto de Renda. Caso o proponente
tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de
Imposto de Renda.
novembro de 2017.

INABILITADO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

HABILITADO

HABILITADO

N/A

INABILITADO

Os anexos e links disponibilizados não comprovam experiência de no mínimo
três anos na área em que o projeto está inscrito (Educação).

OK

X

OK

OK

OK

OK

OK

X

E

Não comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item
3.1.2 do edital).
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na
área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
INABILITADO
Preenchimento incorreto do item “Histórico da Pessoa Jurídica” do
Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar a descrição da
experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto
está inscrito (item 7.E do edital).

As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: Não
comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item 3.1.2 do edital).
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na área em que o
projeto está inscrito (item 6.1.D do edital). Preenchimento incorreto do item “Histórico da
Pessoa Jurídica” do Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar a descrição da
experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto está inscrito (item
7.E do edital). Caso o proponente tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através da
plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

2928-7066 Anima Consultoras Associadas - ME

OK

X

OK

OK

OK

OK

OK

X

OK

INABILITADO

As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: Não
Não comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item
comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item 3.1.2 do edital). Não
3.1.2 do edital).
há anexos para comprovar experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na área em que o
Não há anexos para comprovar experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação
projeto está inscrito (item 6.1.D do edital). Caso o proponente tenha interesse em enviar
na área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

INABILITADO

Os anexos comprovam somente a experiência de uma das profissionais
envolvidas no projeto e não da empresa proponente.

As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: Não
Não comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item
comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item 3.1.2 do edital).
3.1.2 do edital).
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na área em que o
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na
projeto está inscrito (item 6.1.D do edital). Caso o proponente tenha interesse em enviar
área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

INABILITADO

Proponente não apresentou recurso.

2928-7075

Associação dos Amigos e Pais de
Pessoas Especiais

OK

X

OK

OK

OK

OK

OK

X

OK

INABILITADO

2928-7076

Instituto para o Desenvolvimento das
Alagoas

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

HABILITADO

HABILITADO

N/A

2928-7077

Associação Artística Saudáveis
Subversivos

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

HABILITADO

HABILITADO

N/A

2928-7080

Associação Indígena do Grupo Wpyra
Swpira

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

HABILITADO

HABILITADO

N/A

A justificativa para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 é:
Preenchimento incorreto do item “Histórico da Pessoa Jurídica” do Preenchimento incorreto do item “Histórico da Pessoa Jurídica” do Formulário de Inscrição
Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar a descrição da Online, no qual deve constar a descrição da experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação
INABILITADO
experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto na área em que o projeto está inscrito (item 7.E do edital). Caso o proponente tenha interesse
em enviar recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de
está inscrito (item 7.E do edital).
2017.

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

2928-7083

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Maceió

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

E

2928-7085

Caritas Diocesana de Palmeira dos
Índios

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Não comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item
3.1.2 do edital).
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na
área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
Preenchimento incorreto do item “Histórico da Pessoa Jurídica” do
Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar a descrição da
INABILITADO
experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto
está inscrito (item 7.E do edital).
Ausência de definição das datas e/ou períodos de execução das fases do
projeto no item “Cronograma” (item 7.G do edital).
Ausência de assinatura e envio como anexo da Declaração de Anuência e
Conformidade (Anexo 3 - itens 6.C e 7.J do edital).

2928-7086 Associação Beneficente Primavera

OK

X

OK

OK

OK

OK

X

X

E, G, J

2928-7087 Associação Artística Cia do Chapéu

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

HABILITADO

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Preenchimento incorreto dos itens obrigatórios do Formulário de Inscrição
na
plataforma
eletrônica
disponível
no
site
Online
INABILITADO www.algas.com.br/editalsocial (item 7.D do edital): segundo banco de dados
da Receita Federal, em consulta realizada no dia 09/11/2017 às 17:17:18, o
número do CNPJ informado não é válido.

OK

X

OK

OK

OK

OK

OK

X

OK

INABILITADO

2928-7089

Associação dos Artistas de
Massaranduba

2928-7094 Instituto Holístico

As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: Não
comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item 3.1.2 do edital).
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na área em que o
projeto está inscrito (item 6.1.D do edital). Preenchimento incorreto do item “Histórico da
Pessoa Jurídica” do Formulário de Inscrição Online, no qual deve constar a descrição da
experiência de no mínimo 3 (três) anos de atuação na área em que o projeto está inscrito (item
7.E do edital). Ausência de definição das datas e/ou períodos de execução das fases do projeto
no item “Cronograma” (item 7.G do edital). Ausência de assinatura e envio como anexo da
Declaração de Anuência e Conformidade (Anexo 3 - itens 6.C e 7.J do edital). Caso o
proponente tenha interesse em enviar recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até
o dia 27 de novembro de 2017.

INABILITADO

HABILITADO

O recurso foi aceito. Projeto habilitado para a fase de Seleção.

N/A

Proponente não apresentou recurso.

N/A

A justificativa para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 é:
Preenchimento incorreto dos itens obrigatórios do Formulário de Inscrição Online na
plataforma eletrônica disponível no site www.algas.com.br/editalsocial (item 7.D do edital):
segundo banco de dados da Receita Federal, em consulta realizada no dia 09/11/2017 às
17:17:18, o número do CNPJ informado não é válido. Caso o proponente tenha interesse em
enviar recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

HABILITADO

O recurso foi aceito. Projeto habilitado para a fase de Seleção.

As justificativas para inabilitação do seu projeto no Edital Algás Social 2017-2018 são: Não
Não comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item
comprova 3 anos de experiência na área a que o projeto se destina (item 3.1.2 do edital).
3.1.2 do edital).
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na área em que o
Anexos não comprovam experiência de, no mínimo, 3 anos de atuação na
projeto está inscrito (item 6.1.D do edital). Caso o proponente tenha interesse em enviar
área em que o projeto está inscrito (item 6.1.D do edital).
recurso, deverá fazê-lo através da plataforma Prosas até o dia 27 de novembro de 2017.

HABILITADO

O recurso foi aceito. Projeto habilitado para a fase de Seleção.

