ANEXO II

Declaração de Capacidade Técnica e Gerencial

Declaro para os devidos fins, que a ______________________________, CNPJ ____________________, localizada na Rua _________________________, na cidade de Salvador/BA, possui condições materiais, capacidade técnica e operacional compatíveis ao desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, para executar o projeto esportivo de caráter social, ofertando, no mínimo, 50 (cinquenta) vagas para atividades culturais, esportivas e de recreação, estabelecendo a modalidade, de pelo menos 400 (quatrocentas) horas por ano, aos estudantes das escolas públicas do Município de Salvador, disponibilizando espaços e equipamentos esportivos desta instituição, em conformidade com a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e o Decreto nº 29.129 de 10 de novembro de 2017, bem como em conformidade com o Plano de Trabalho pactuado. Declaramos ainda que vamos arcar com os custos de transporte, uniforme e alimentação necessários para que os 50 (cinquenta) estudantes das escolas públicas do Município de Salvador, que sejam contemplados com este projeto, também disponibilizar espaços e equipamentos esportivos para realização de projetos esportivos, recreativos, lazer e eventuais atividades para as ações da SEMPRE e parceiros referenciados pela Secretaria, e caso haja alguma impossibilidade de uso ou intervenção no local, garantir outra alternativa nas mesmas condições para que possam ser realizadas as atividades pertinentes, se comprometer em contribuir para a elevação da autoestima, inclusão social, cultura da paz, cidadania e melhoria da qualidade de vida do público atendido e suas famílias, através de palestras, seminários ou encontros que abordem temas relevantes para a sociedade, sendo ministrados por profissionais da área e duas vezes por ano organizar competições, confraternizações e atividades coletivas com os beneficiários e participantes do projeto em cumprimento à parceria e ao Plano de Trabalho pactuado. 

Salvador, ___ de _____________ de ______. 

____________________________________
Assinatura do dirigente da OSC
















































