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REF: ED|TAL DE CHAMADA pÚgLlCR N" OO3/2020;OOal2O2OeOO5|2O2O-SMCT

Ata da sessão de recebimento dos envelopes ne 1 e ne 2, análise da
documentação de habilitação, em atendimento ao edital de chamada
pública n" 003/2020; OO4/2O20 e OO5/2020 - SMCT que destinam-se a
apoio ao setor cultural do Município de Guaratuba por meio de Edital de
Fomento Cultural como ação emergencial de enfrentamento ao SARSCoV-2 (Covid19) tendente à manutenção de agentes, de espaços, de
iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades
de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais,
de manifestações .culturais, bem como à realização de atividades

artísticas

e

culturais que possam ser transmitidas pela internet ou

disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.
Aos 08 dias do mês de dezembro do ano 2020, às L1:00 horas, em sessão pública, reuniu-se o Comitê de
Credenciamento, Seleção e de Análise'dos Projetos e Propostas e servidores municipais do Departamento de
Licitações para proceder ao recebimento dos envelopes protocolados pelos interessados na execução do objeto
das Chamadas Pública n" OO3/202O;OO4/2020 eOO5/202O -SMCT. Aberta a sessão verificou-se a apresentação
dos
intes
los
EDTTAL

N'003/2020

PESSOA FíSICA/ PESSOA JURíDICA

CPFI CNPJ

ANDRESSA SANTOS

010.615.679-90

I

NSTITUTO GUAJU-RESGATE CU LT

70.L4O.583/0001-00

AM

FELIPE BITTAR DE AZEVEDO

287.798.838-42

ADALBERTO BOANIN FILHO

022.041,.L69-7L

AMANDA CARVALHO

014.875.099-01

PAES

EMARIELLY GEORGEA RAMOS

072.ssL.629-16

Documentação do Edital ns OO3/2O20 - Os envelopes da Sre Emarielly foram protocolados fora do prazo limite
estabelecido em edital e foi desclassificada.

Os demais envelopes foram rubricados pelo comitê e servidores presentes atestado a inviolabilidade, após
procede-se a abertura do envelope ne 01, foi realizada a análise da documentação, a Srê Andressa
apresentou
somente a autodeclaração, e foi inabilitada. Os demais participantes do Edital ne 003/2020 foram declarados
habilitados.

EDTTAL

N'004/2020

PESSOA FíStCA/ PESSOA JURÍDtCA

cPF/

DAVID DE SOUZA - GUARATUBA

04.241.596/OOO[-72

CNPJ

Documentação do Edital ns oo4/2020 - Em análise a documentação da empresa David de souza Guaratuba
contatou-se a ausência da cópia do CPF do representante e da CND Trabalhista solicitada no edital,
sendo assim a

empresa David de Souza-Guaratuba foi lnabilitada.
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0

cPFl

PESSOA JURíDICA

VALETIM DIAS TEMOTEO JUNIOR 04641.1. 70975

CNPJ

29718s81/0001-83

MARILYN SANTOS MACHADO SCHIRLO
500.673.549-04
Documentação do Edital neOO6/202O - Em análise a em presa Valentim foi inabilitada porque deixou
de apresentar
a Certidão de Regularidade do FGTS, Trabalhista e o co mprovante de inscrição do MEl. Src Marilyn
foi inabilitada
porque não apresentou as Certidões e a Declaração.
Considerando as inabilitações os Editais ne 04 e ne 05 foram declarados fracassados.
A documentação será disponibilizada no Portal do Município, após a disponibilização será aberto prazo
o
de 2 dias
para a interposição de recursos. Escoado esse prazo, os envelopes N'02 dos participantes
habilitados serão
abertos e analisados pelo Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análise dos projetos e propostas.
Assim, dou encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Patricia l. C. Rocha da Silva, lavrei a presente
ata que lida e
achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão.
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Maria do Rocio Braga Bevervanso
CPF ne 764.035.139-15
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86.451.382-04
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CPF ne 835.720.409-06

dos Santos
n

99-20

F

Jul

n'025.126.339-85

da Silva

n'009.812.139-10
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na Aparecida Pacheco

n' 0L6.200.989-54
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