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Quarta-feira, 30 de dezembro de 2020
horas = 2 pontos por
certificado

Atuação enquanto tutor na PML
(mínimo de 25 horas)
Atuação enquanto tutor em outras
instituições (mínimo de 25 horas)

Declaração/certificado emitido pela Escola de
Governo com a indicação da carga horária
efetivada no exercício da tutoria
Declaração/certificado emitida pela instituição com
a indicação da carga horária efetivada no exercício
da tutoria

10 pontos

10 pontos

5 pontos

5 pontos

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 109503 /2020
Despacho Administrativo
Assunto: Descredenciamento Edital 002/2020
O Secretário Municipal de Cultura, no uso das suas atribuições, decide pelo descredenciamento de Ylahna Dantas inscrição on-2066623571 do
Edital 002/2020 Categoria Pessoa Física com resultado final publicado em 15/12/2020 pelo motivo a seguir exposto:
A Comissão Especial, instituída pela Portaria 17/2020 para análise da fase de habilitação, em ata do dia 30/12/2020 (4923533) reviu seu
posicionamento com relação à inscrição on-2066623571 em nome de Ylahna Dantas, considerando que esta não reúne as condições de
habilitação e validação da inscrição pela não apresentação de extrato bancário de acordo com as regras do Edital 002/2020. Esta constatação foi
feita durante os processos de contratação. E, baseado no disposto nos itens do Edital 12.4 e 3.12 "É de inteira responsabilidade do interessado a
correta inserção dos arquivos, bem como a conferência dos documentos e dados informados" a Comissão encaminhou a inabilitação da inscrição
pela não apresentação do extrato bancário (item 3.1.14 Anexo I).
Desse modo, torna-se público o descredenciamento de Ylahna Dantas inscrição on-2066623571 do Edital 002/2020 pelos motivos elencados,
conforme previsão do Edital item "12.4 Eventuais irregularidades na documentação ou nas informações enviadas no ato da inscrição, constatadas a
qualquer tempo, quando for o caso, excluirá o interessado do credenciamento, sem prejuízo da aplicação das medidas legais cabíveis", com
abertura de prazo de recurso de 05 dias úteis, nos termos do item 6 do Edital, que poderá ser interposto através do email
edital002.lei.aldirblanc@londrina.pr.gov.br.
Londrina, 30 de dezembro de 2020. Caio Júlio Cesaro, Secretário(a) Municipal de Cultura
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 109497 /2020
Despacho Administrativo
Assunto: Descredenciamento do Edital 006/2020
O Secretário Municipal de Cultura, no uso das suas atribuições, decide pelo descredenciamento do Coletivo Tiro Williams & The Wild
Cowboys inscrição on-881544866 do Edital 006/2020 com resultado final publicado em 24/12/2020 pelos motivos a seguir expostos:
A Comissão Especial, instituída pela Portaria 20/2020 para análise da fase de habilitação, em ata do dia 30/12/2020 (4923558) reviu seu
posicionamento com relação à inscrição on-881544866 Tiro Williams & The Wild Cowboys considerando que esta não reúne as condições de
habilitação e validação da inscrição, uma vez identificado no presente momento que a certidão negativa municipal foi apresentada com a validade
vencida e emitida para o CNPJ e não para o CPF do representante do Coletivo, já no ato inscrição, contrariando as regras do Edital 006/2020. Desse
modo, a Comissão encaminhou a inabilitação da inscrição pela não apresentação de certidão negativa municipal válida, (o documento apresentado
estava com validade vencida) e emitida para o CNPJ e não para o CPF do representante do Coletivo, contrário aos itens 3.1.11, 3.2 (A não
apresentação dos documentos ou apresentação em desacordo com o solicitado neste edital, em especial no item 1 do Anexo I e itens 3.1.1 a3.1.13
deste Edital, importará na inabilitação ou descredenciamento do agente cultural.) e 3.3 (A aceitação das certidões, quando emitidas através da
Internet, fica condicionada à verificação de sua validade e dispensam a autenticação e deverão ser emitidas pelo CPF do representante.).
Ademais, conforme prevê o Edital 006/2020 "3.12 É de inteira responsabilidade do interessado a correta inserção dos arquivos, bem como a
conferência dos documentos e dados informados".
Desse modo, torna público o descredenciamento do Coletivo Tiro Williams & The Wild Cowboys inscrição on-881544866 do Edital 006/2020 pelos
motivos elencados, conforme previsão do Edital item " 12.4 Eventuais irregularidades na documentação ou nas informações enviadas no ato da
inscrição, constatadas a qualquer tempo, quando for o caso, excluirá o interessado do credenciamento, sem prejuízo da aplicação das medidas legais
cabíveis", com abertura de prazo de recurso de 05 dias úteis, nos termos do item 6 do Edital, que poderá ser interposto através do email
edital006.lei.aldirblanc@londrina.pr.gov.br.
Londrina, 30 de dezembro de 2020. Caio Júlio Cesaro, Secretário(a) Municipal de Cultura

EXTRATOS
ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº SMGP- 0031/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº. PAL/SMGP - 1021/2019.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. TP/SMGP - 0012/2019.
CONTRATADA:UNIVERSO EMPREENDIMENTOS.
REPRESENTANTE: Humberto Machado Filho
CNPJ: 03.446.513/0001-19
OBJETO DO CONTRATO: Execução das obras para a revitalização do Fundo de Vale Lagoa Dourada, localizada na Rua Adriano Marino Gomes
com a Rua Deputado Agnaldo Pereira Lima, em Londrina - Pr.
OBJETO DO ADITIVO: É objeto do presente aditamento a prorrogação do prazo de execução contratual por mais 70 (setenta) dias, contados a partir
de 19/12/2020 passando a vencer em 26/02/2021 conforme inciso VI, §1º. Art. 57 da Lei 8666/1993.
VALOR DO CONTRATO: R$1.120.381,57 (um milhão, cento e vinte mil trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos
PROCESSO SEI Nº: 19.008.160928/2020-52
DATA DE ASSINATURA: 04/12/2020
O Aditivo estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº SMGP-0037/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N° PAL/SMGP-0719/2019

