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Ata da sessão de recebimento dos envelopes ne 1e ne 2, análise da
documentação de habilitação, €ffi atendimento ao edital de
chamada pública n" 0O4/2o20 e 005/2020 - 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 SARS-CoV-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.
Aos22 dias do mês de dezembro do ano 2020, às 1.1:00 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" 0O4/2O20 e 005/2020 - SMCT. Aberta a
sessão verificou-se que o protocolo I76L8/2O20, da empresa David de Souza-Guaratuba, referente ao
Edital n"003/2O2O,que não teve o prazo prorrogado, assim foi desclassificado. Em seguida, ocorreu a
apresentação dos seguintes protocolos:
EDTTAL N"OO4|2O20
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A seguir, foram rubricados os envelopes ne 1 e 2 pelo Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análise
dos Projetos e Propostas, servidores municipais do Departamento de Licitações e pelos participantes
presentes. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes ne l- contendo a documentação de
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habilitação que foi rubricada pelos membros do comitê e dos participantes e submetida ao exame e
rubrica dos senhores presentes. Após analise todos os participantes foram declarados habilitados.
lndagados os participantes presentes renunciaram expressamente ao direito de recurso em relação à
fase de habilitação. Os envelopes n"02, de projetos, serão encaminhados ao comitê para avaliação e
anuncio dos vencedores. 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, pelos membros do comitê
e pelos participantes.
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