
EDITAL DE CH.AMAMENTA PÚBLICO N' O1/2021

Ata de Recebitltenío (!os Ettxtelopes cottteli{ o os Pro.fetos e os l)ocuttteitfos de Habilitação

Aos 16 dias do mês de abril do ano de 2021, às 09 horas, na Sala de Abertura de Licitações, no Edifício da
Prefeitura Municipal, na Rua Caramuru, Ro 271, Centro, em Pato Branco - PR. reuniram-se os membros da
Comissão de Seleção, designados pela Portaria n' 57/202 1 que subscrevem a presente Ata, para promover o
recebimento dos envelopes contendo os I'rojetos e os Documentos de Habilitação, referente ao Edital de
Chamamento Público n' 01/2021, que tem por objeto, a seleção de Organizações da Sociedade Civil de Pato
Branco, sem fins lucrativos, através da apresentação de propostas ou proletos, visando celebrar Termo de
Fomento para transferências voluntárias de recursos financeiros, para consecução da finalidade de interesse
publico de proyetos esportivos para o exercício do ano de 202 1 . Assim, apresentaram-se proUetos nos envelopes
\e Ho Q\ as seg)x\ates provo\Àexn\es\ Associação Bas(ltietebol Arte de Pato Brattco, ittscrita tlo CNPJ it
1)3.061. 958/0QQ1-80; Associttção Colosso da Baixa(!a, ittscrita }to CNPJ }t' 09.23S.S96/00{)]-83\ Associação ({e
,/oleibol (!e Pato Branco, iltscrifa no CNPJ lt' 19.81Q.S79/0001-86\ Associação dos Bolottistas do Stldoeste.
itiscrifa lto CNPJ }i' 73.6S7. 744/0001-S7\ Associação Pafobra l(ltieltse de Bocltas, inscrita ito CNPJ }t
1)9.943.940/0001-99; Associação Silvo Tuekwoltdo, ittscri a no CNPJ lt' 22.111.7S8/0Q01-30: Centro
[ltíegra{ o Para o ])esettvo]xiltleltto do Exporte Atuador, iltscrifíi lto CNPJ n' ll. IOS.S36/0001-98; Associação
los Corredores de alia (!e Pato Branco, iltscrilu tio CNPJ lt' l0.7S{).692/{)o1-49;1} stituto Tlte(}pltilo
Petrycoski, inscrita RO CNPI ll'!3,470. 73S/{iiie1-20; Qlieüra Freio gire Cllibe Pato Braitco. iltscritti 110 CNPJ
I' 24.592.400/0001-0Q; Kart Clube Pato Brattco, ittscrita no CNPJ tt' 8{).873.S24/0(}{)1-26; Associação
Patobra t(luelise tle Kickboxiltg e Boxe, inscrita no CNPJ lt' 32. 76S.S04/0001-99; Associação de liottdebol de
p'ato Branco, inscrito }to CNPJ n' 33.Q09. 791/(}QQ1-7(} e Associação Patobrau(lueitse de Ftttsat Fetltittino
4P'f'F. ///sc//I'íz /n) C'N/VJ lz' /9.28Z09Z,'Z200/-9.i. Assim, a Comissão de Seleção especialmente designada para
esse flm, hrá a análise e seleção dos Projetos dos proponentes ao presente Edital, e procederá ao julgamento dos
mesmos, segundo os critérios estabelecidos no item ll do Edital, devidamente fundamentando em relatório

técnico Em atendimento ao Item 13.7 do edital a Comissão de Seleção, íàrá a publicação da listagem contendo o
me/CNPJ de todas as organizações da sociedade civil que apresentaram projetos, no site oficial do Município

de Pato Branco e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná. Após a emissão de Relatório Técnico pela
COMISSÃO DE SELEÇÃO, será precedida a abertura dos envelopes de habilitação dos l)roponentes
selecionadas: ocasião em que será verificada a conformidade dos documentos de habilitação conforme requisitos
xigidos no Item 1 1 do Edital, promovendo-se a habilitação dos proponentes que não atenderem os requisitos

previstos no edital. Assim, o Presidente da Comissão deu por suspensa a sessão para análise e emissão do
relatório técnico dos pro)etos apresentados e os envelopes n' 02 foram rubricados no lacre pelos presentes e
permanecerão inviolados em poder da Comissão de Seleção, para posterior abertura. A necessidade de suspensão
se dá por motivo de it)rça maior pois os servidores habilitados para tal avaliação da documentação, do setor de
licitações, encontram-se afastados do trabalho por estarem positivados com o vírus da COVID-19 . Nada mais
havendo a tratar, foi redigida a presente ata, que depois de lida e aprovada, segue assinada pelos participantes do
}to
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