
            COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO E
        AVALIAÇAO

Minuta  - ATA  DA  REUNIÃO  DA  COMISSÃO  PERMANENTE  DE  SELEÇÃO  E
AVALIAÇÃO, realizada entre os dias 01 e 08 do mês de julho de dois mil e vinte,
nas dependências da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Paranaguá,
sito  à  Avenida  Arthur  de  Abreu,  nº  44 -  Centro  Histórico, no  Município  de
Paranaguá, estado do Paraná. Em ato convocatório, estiveram reunidos o Senhor
Marcos  Xavier  Ribeiro,  Presidente da Comissão,  o  Sr.  Cristian  Rafael  Mendes,
Secretário da Comissão, o Sr. Gabriel Pereira das Neves e a sra. Soraia Santos de
Campos Maurício, membros integrantes desta comissão. A Comissão, respeitando
suas devidas atribuições,  reuniu-se entre as datas  determinadas no Edital  de
Credenciamento – Chamamento Público 004/2020 com o fim de analisar e avaliar
os  projetos  enviados  entre  as  datas  de  01  a  30  de  junho  de  2020  para  o
programa “Cultura na Rede”. Foram remetidos a esta Comissão uma lista com 15
(quinze) projetos inscritos  aptos a serem analisados e avaliados.  Do todo,  11
(onze)  projetos  foram considerados  habilitados  e  classificados  respeitando  os
critérios de avaliação do Edital, e 04 (quatro) projetos foram considerados não
habilitados  pela  Comissão.  O  proponente  Thiago  Tomaz  Pereira  através  do
projeto  “Tito”  foi  considerado  não  habilitado  por  anexar  a  documentação
necessária uma cópia da primeira página de um contrato de compra de imóvel
em nome dos  pais.  Porém a comprovação  careceu  de  informações  quanto  a
comprovação de residência ATUALIZADA que pede a letra I do item 5.2 do Edital
de Credenciamento por não conter nenhuma data documentada no fragmento do
documento apresentado,  fazendo com que o proponente não avançasse  a 2ª
etapa prevista no Edital. A proponente Adriana Silveira Vidal Maquiaveli através
do  seu  projeto  “Cantora  Adriana”  e  o  músico  Fábio  Juliani  Reino  através  do
projeto “Magrone” não obtiveram média igual ou superior a 6,0 (seis) pontos,
fator desclassificatório segundo a letra A do item 8.1.2 do Edital que traz como
fator  da  não  habilitação  a:  “Obtenção  de  pontuação  final  inferior  a  60  %
(sessenta por cento) do total de pontos possíveis na soma dos critérios de análise
do mérito;”. A proponente Mariana Zanette de Oliveira apresentou video-projeto
com  tempo  superior  ao  admitido  pelos  itens  3.2.3  e  3.2.4.4  do  Edital  que
determina videos com duração de 02 (dois) a 05 (cinco) minutos. Seguem anexas
a esta Ata as tabelas de análise e avaliação dos projetos submetidos e enviados
entre  as  datas  de 01 a 30 de junho de 2020.  Sem mais,  eu,  Cristian Rafael
Mendes, secretário  da Comissão Permanente de Seleção e Avaliação,  lavrei  a
presente ata, que será assinada por mim, pelo sr. presidente da comissão, pelo
sr.  Gabriel  Pereira  das  Neves  e pela  sra.  Soraia  Santos  de Campos Maurício,
membros integrantes presentes à reunião. Paranaguá, 08 de julho de 2020.
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