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Ata de reunião da Comissão de Avaliação e Seleção – CAS, referente à Chamada 
Pública n°. 01/2020, que tem por objeto: “Repasse de recursos para até 10 (dez) espaços 
culturais previamente cadastrados, conforme critérios estabelecidos através da Lei 
Federal 14.017/2020, Art. 2º, inciso II - subsídio para manutenção de espaços artísticos 
e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições 
e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades parcial ou 
totalmente interrompidas por força das medidas de isolamento social, causadas pela 
Pandemia”. Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2020, às 09h20min (nove horas e 
vinte minutos), reuniu-se nas dependências da Sala de Reuniões de Licitação, sito a Rua 
Guiapó, 484, sala 04, com entrada pela Rua José Emiliano de Gusmão ao lado do número 
575, a Comissão de Avaliação e Seleção nomeada pela Portaria nº. 2875/2020, para 
apreciação dos recursos interpostos em razão do indeferimento das solicitações do benefício. 
Aberta a Reunião pela Senhora Presidente, foram analisados os referidos recursos, tendo a 
comissão decidido conforme abaixo exposto: 

Nome do espaço com a solicitação 
indeferida 

Despacho de decisão da Comissão de 
Avaliação e Seleção 

Albertini e Cia LTDA. – ME 
Indeferido, conforme item 11.2 e 11.4.1 do 
Edital. 

Rosangela Cristina da Veiga Marangoni - 
ME 

Indeferido, conforme item 5.2 e 11.2 do 
Edital. 

 

Após apreciação dos recursos e despacho de decisão, a CAS declarou SELECIONADOS, 
para o recebimento do subsídio objeto da referida chamada pública os espaços abaixo 
relacionados: 

1) Andressa Vitorinho Cerqueira - MEI; 
2) Cintia Grasiela Daneis - MEI; 
3) Felipe Pimentel de Oliveira - MEI; 
4) Roberto Carlos Rezende - MEI. 

Segue para publicação das empresas contempladas e demais providências. Nada mais a 
tratar, lavrou-se a presente Ata que segue por todos os presentes assinada. 

 

Regiane Moreira Barbosa 
Presidente 

 
 

Renato Hiran Ausek 
Membro 

 
 
 
 

Reginaldo Zauizio de Souza 
Membro 
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Marcos Roberto Torres Sanches 
Membro 

 
 
 

Elena Maria da Silva 
Membro 


