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EsraDo Do PARANÁ
pREFEITURA MUNrctpaL oE uNrÃo DA vtróRra
Rua Dr. Cruz lrlachado, 2OS - 3' c 4' Pavimcntos
Fone: 42-3523-1011 e-mall: pmuya@net-uniao.corn.br
CNPJ 7s.967.760l OOOr.-71
Sitê ofi cialr www.úniàodavitori..pr.goy.br

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA

CHAMADA PÚBLICA NS O4l2020

Obieto: Obieto: O presente edital tem por ob.leto o credenciamento para recebimento de

subsídio oriundo da Lei Federal 74.077 /2020, inciso ll, destinado para espaços artísticos e

culturais, microempresas e pequenas empresas culturais. cooperativas, entidades, instituições e

organizações culturais comunitárias, que estejam com suas atividâdes INTERROMPIDAS pelas

restrições impostas pelas medidas de combate ao COVID-1g, com contrapartida virtual e

prescncial, tudo de conformidade com as especificações constantes neste Edital e seus anexos

O E§trato de Julgam€ntc da

A presente abertura deve início às 14:00 horas do dia 27 de novembro de dois mii
e vinte e encerramento às 74:45h, , na Secretâria Munrcipal de Cultura de União da Vitória,

localizada na Praça Visconde de Nácar S/N, Estação União, de União da Vitória/PR, Centro,

com a presença dos membros da Comissão de Análise e Estudos para Aplicação dos

Recursos Instituída no Decreto MunicÍpal na 274/2020, Daniele Borges de Lima

fPresidente), Vilson losé Kotviski (Membro) e icscica Aparecida Roiek Olbertz (Membro),

Ivanira Tereza olbertz (Menrlllo), l-ecir Konkel [Membro), Markus de Vlad Myszka

(Coordenador de Atividades Cuitur:ris c üestor da l,ei no munrcípio), a sessão para

aberturâ e iulganrento da documentação, remetidos pelos interessados em participar do

certamc.

Passou-se a al;eriula dos cr,velopes ns 01 (DOCUMENTAçÃ0 DE HABILII'AÇÃ0J

que foram abertü: p.rr:-r aná)ise pclos mentbrrrs da Comissão de Análise e Estudos paru

Aplicaçio dos Reculscg histitrríd:, iru i)ecrst,., MLrnicipal ne 274/2020, a análise de toda

documentaçâo, e Cornissão e üdstor .ieclârara qüâis pro[ronentes não foram habilitados. {0
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Data e ltrora de Encerramento da Sessão

27 lll /2020 às 14:45h
Data e Hora de Abertura da Sessão

27 /77/2020 às 14h00min
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ú Jomal O lguassú-- F.d.4217. cnr 30 de outublo de 2020:
o- Diárir'r dtrs lvlunicípir.r.; do Paianii - i\N0 IX i N." 1128, cm 30 de outubro de 2020;
c'Diário OÍicial da llni;lo N.'' l0(). em 03 de novembro de 2020;
a. §i/e, tia lrele irura. ))'-ü1!gli4a4rl!4!Ig..t».sol.L, /nrlc.. t,lCITAÇÂO:
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Comissão de Àvaliação;
Daniele Borges de Lima (Presidente) - Decreto n.e 27 4 /2020
Vilson f osé Kotiviski (MembroJ - Decreto i.e 27 4 /2020
féscica Aparecida Roiek 0lbertz IMembro) - Decreto n.e 27 4 /2020
lvanira 'l'ereza Olbertz fMembro) - Decreto n.s 27 4 /2020
Lecir Konkel (Membro) - Decreto n."- 27 4 /2020
Markus tle Vlad Myszka - Coordenador de Atiüdades Culturais - Gestor da Lei Aldir Blanc no

Município de União da Vitória
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EsÍaDo Do PARANÁ
PREFEITURA ]TIUNICTPAL DÉ UNIÂO DA VtTÓRIA
Rua Or, Cruu Màchôdo, 2OS - 3' a 4" Pavlmentos
Fone:42-3523-1O11 e-mail: pmuvaoíct-união,com.br
cr{PJ 7S.967.760/OOO1-71
Slte OÍiciàl: www.uoiaodavitorla.pr.gov.hr

Analisados os projetos e a estimativa constante do processo, no Edital da Chamada
Pública, observado os critérios e propostas, a Comissão de Análise e Estudos para

Aplicação dos Recursos Instituída no Decreto Municípalne 27412020, declara que nenhum
dos proponentes foi INDEFf,RtDO.

Concluída esta fase e nada mais havendo a relatat encerram-se os trabalhos com a
lavraturâ desta ata, que após lida e achada em conforme, é ratificada pelos membros da
Comissão de Análise e Estudos para Aplicação dos Recursos Insütuída no Decreto
Municipal ne 274/2020, ficando desde já os autos com vistas franqueados aos

interessados. Esta atâ será extratada e afixada no Mural de avisos dos procedimentos
licitatórios destâ Prefeitura, para conhecimento dos interessados e para que surta os
efeitos de publicação, conforme determina a lei.
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Coordenador de At dades Culrurais - Gestor da Lei Aldir Blanc
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O critério da seleção da Proposta é o certame do Edital de Chamamento
Público nq 004/2020.


