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ANEXO X 
APRESENTAÇÃO DE RECURSO 

 

A Federação das Associações, Sindicatos e Colônias dos Pescadores e Aquicultores do Estado da 
Bahia – FAPESCA-BA,  inscrita no CNPJ nº 20.249.540/0001-10, solicita   interposição  de  recurso  
sobre  o  resultado  do  Edital  de  Chamamento  Público d a  B a h i a  P e s c a  nº 05/2018,  
publicado  em   11/05/2018,  cujo  objeto é “Selecionar uma entidade social sem fins lucrativos, para 
executar as “ Oficinas de Saúde Ocupacional” que visa promover ações de orientação à saúde 
dos trabalhadores da pesca nas comunidades pesqueiras, através destes por meio de profissionais 
especializados na área de saúde e segurança do trabalho.” 

 

2. Razões do recurso: 

Levando em consideração o Edital da Chamada Pública da Bahia Pesca nº 05/2018, onde é “É 
assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de 
seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, arcando somente com os devidos custos”, 
assim como consta no edital a necessidade de “comprovantes de experiência prévia na realização 
do objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante, podendo ser admitidos, sem prejuízo 
de outros (art. 33, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019/2014), vimos pelo presente recurso solicitar 
o detalhamento do Índice Técnico da Proposta (ITP) obtido pelas duas organizações participantes, 
assim como cópia da Proposta de Trabalho e do Plano de Trabalho da entidade “ASSOCIAÇÃO 
HUMANA POVO PARA POVO BRASIL” assim como uma cópia da comprovação de experiência 
previa da mesma instituição na realização do objeto da Chamada Pública em questão. 

 

3. Fundamentação da contestação: 
 

Fazendo valer os fundamentos da LEI 13.019, DE 13 DE JULHO DE 2014 Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil – MROSC, onde devem ser levados em consideração os itens da: 
Gestão pública democrática; Participação social, e Fortalecimento da sociedade civil, além dos 
principios da Impessoalidade, Moralidade e Publicidade, a FAPESCA-BA conhecendo a atuação 
recente da Humana Brasil em comunidades pesqueiras e aquícolas no estado da Bahia, vem por 
meio deste recursos solicitar a comprovação da experiência da referida entidade em projetos de 
saúde ocupacional com comunidades pesqueiras, assim como uma ampla atuação em comunidades 
pesqueiras no estado da Bahia. 
 
 

4. Anexos: 
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