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ATA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES

Ata de Recebittteltto dos Ettvetopes cottíelldo os Projetos e os l)ocltmetttos de Habilitação

Aos 21 dias do mês de maço do ano de 2022, às 09 (nove) horas, na Sala de Abertura de Licitações, no Edifício da Prefeitura
Municipal, na Rua Caramuru, n' 271, Centro, em Pato Branco - PR, reuniram-se os membros da Comissão de Seleção, designados
pela Portaria n' 57/2022 e 87/2022 que subscrevem a presente Ata, para promover o recebimento dos envelopes contendo os
Projetos 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 proyetos, visando
celebrar Termo de Fomento para transferências voluntárias de recursos financeiros, para consecução da finalidade de interesse
publico para realização de projetos esportivos para o exercício do ano de 2022. Assim, apresentaram proJetos nos envelopes de n'
Q\ as sega\ates ptoponetttes\ Associação Basquetebol Arte (te Puto Braltco, iltscrit« }to CNPJ n' 03.Q61.958/0001-80;
Associação Colosso da Baixada, ittscrita tto CNPJ tt' 09.23S.S96/0001-83\ Associação de Voleibol de Pato Brattco, inscrita no
CNPJ n' 19.810.579/QQO1-86\ Associação Patobranqttense de Bocltas, ittscrita no CNPJ n' 09.943.940/0Q01-99; Associação
Sirva Tuekwott(to, iltscrita }lo CNPJ tt' 22.]11. 7S8/QQO1-30;Ce]ttro ] ttegrado Para o Desenvolvintettto do Exporte À)?tcldor,
ittsctita }lo CNPJ n' 11.10S.S36/00Q1-98; Associação dos Corre(cores de Rua (te Pato Brmtco, iltscrita no CNPJ ti'
10. 7S0.692/001-49;Instituto Tlteópltiio Petrycoski, inscrita tio CNPJ tt'13.47Q. 735/0001-2Q; Quebra Freio Bibe Clube Pato
Brattco. iltscrit« tio CNPJ lt' 24.S92.400/0001-00; Kart Clube Pato Branco, i]tscrita }to CNPJ ]t' 80.873.S24/0001-26;
Associação Patobratt(lueltse de Kickboxing e Boxe, ittscrita tio CNPJ lt' 32. 765.S04/0001-99; Associação (!e Haltdebo! (te Pato
Brattco. iltscrita tto CNPJ n' 33.009. 791/Q001- 70 e Associação Patobrait(luelise de Fufsal Fentiltitto .APFF, inscrita }to CNPJ
n' /9.2#7.097;/000/-93. A proponente Associação Colosso da Baixada, inscrita no CNPJ n' 09.235.596/0001-83, apresentou o
plano de trabalho no envelope 02 e a documentação no envelope 01, sendo constatado a inversão a Comissão entendeu o equívoco,
lacrando o envelope de habilitação e procedendo a abertura do envelope carreto. Assim, a Comissão de Seleção especialmente
designada para esse fim, fará a análise e seleção dos Projetos dos proponentes ao presente Edital, e procederá ao julgamento dos
mesmos, segundo os critérios estabelecidos no Edital, devidamente fundamentando em relatório técnico. Em atendimento ao edital
a Comissão de Seleção, fará a publicação da listagem contendo o
Nome/CNPJ de todas as organizações da sociedade civil que apresentaram proletos, no site oficial do Município
de Pato Branco e no Diário Oficial dos Municípios do Parara. Após a emissão de Relatório Técnico pela
COMISSÃO DE SELEÇÃO, será procedida a abertura dos envelopes de habilitação dos proponentes
selecionadas, ocasião em que será verificada a conformidade dos documentos de habilitação.. conforme requisitos
exigidos no item ll do Edital. Assim, o deu-se por suspensa a sessão para análise e emissão do
relatório técnico dos projetos apresentados e os envelopes n' 02 foram rubricados no lacre pelos .presentes e
pemanecerão inviolados em poder da Comissão de Seleção, para posterior abertura. Nada
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