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PROJETO RUAR: Ciclo
Talyta Elen
onde Estudos
Coletivos
Ferreira
1699440936
Introdutórios às Artes
Teodoro
de Rua e ao Artivismo
PEDRO
ANTONIO
onPessoa HIP HOP VOZ ATIVA: CALDEIRA
1088948623 Física
JUVENTUDE VIVA
DE
CARVALHO
BARBINI
PS ON Luísa
onPessoa
CONECTANDO A
Pereira
1490371384 Física
DANÇA COM VOCÊ
Jordan
onPessoa
carnaval e outros
Vagner
1794401511 Física
Batuques
Nogueira
Otávio
onPessoa oficinas de carnaval e Henrique de
1074217176 Física
cultura popular
Azevedo
Macedo

81,5

Sexta-feira, 8 de outubro de 2021

Artes de Rua

Classificado

77

Hip Hop

Desclassificado, pois não foram apresentadas as cartas de
anuência e currículos dos oficineiros/artistas indicados no
projeto, conforme exigência do item 6.1."c" do Edital. O
documento poderá ser encaminhado no prazo de recurso, de
acordo com o item 8.13.1 e 10.4 do Edital.

77

Dança

Classificado

73,5

Música

Classificado

71,5

Cultura
Integrada e
Popular

Classificado

onPessoa
Charlene Pamella Reis
226254919 Física

Charlene
Reis

71

Música

Desclassificado, pois não foi apresentada a carta de préreserva da Instituição Pequena Missão para Surdos,
conforme exigência do item 6.1."g" do Edital. O documento
poderá ser encaminhado no prazo de recurso, de acordo com
o item 8.13.1 e 10.4 do Edital.

onPessoa
194334261 Física

ELAINE
ALTINI

69

Teatro

Classificado

Oficinas de Teatro
Musical

onPessoa
739655462 Física

Oficina de Teatro
Atoran

Ayme
Neumann de
Oliveira

68

onPessoa
567878134 Física

Libero Cenart

Marcelo
Correa
Junior

66

HISTÓRIAS DA
IRENE
HISTÓRIA DE
FRANCO
LONDRINA
Polear – Aulas de Pole
Adriana
onPessoa
Dance para todas,
Nunes
1662331884 Física
todos e todes
Felgar
onPessoa
CORAÇÃO
michel abdo
2077499482 Física
FLAMENCO
cassin
onPessoa
314574422 Física

Desclassificado, pois não foram apresentadas cartas de
anuência ou apoio da Comunidade Indígena, uma vez que as
ações junto a esta comunidade são imprescindíveis para a
Patrimônio realização do objeto proposto, sendo análogo à exigência do
Cultural e item 6.1."g". Também, por não ter apresentado Portfólio com
Natural
informações suficientes para análise da comissão, conforme
item 6.1."e". Os documentos poderão ser encaminhados no
prazo de recurso, de acordo com o item 8.13.1 e 10.4 do
Edital.
Desclassificado, pois não foi apresentada a carta de préreserva do Museu de Arte de Londrina, espaço citado no
Circo
projeto, conforme exigência do item 6.1."g" do Edital. O
documento poderá ser encaminhado no prazo de recurso, de
acordo com o item 8.13.1 e 10.4 do Edital.

66

Literatura

Classificado

60

Dança

Classificado

60

Dança

Classificado

onPessoa
179273006 Física

Oficinas de Teatro
Musical

ELAINE
ALTINI

0

onPessoa
2005285391 Física

AvÓa

Cristiane
Resende

0

Desclassificado, pois foi inscrita mais de uma proposta neste
edital, sendo esta desclassificada por duplicidade de
inscrição, conforme dispõe o item 4.3.1.1 do Edital.
Desclassificado, pois foi inscrita mais de uma proposta neste
Artesanato
edital, sendo esta desclassificada por duplicidade de
inscrição, conforme dispõe o item 4.3.1.1 do Edital.
Teatro

EDITAL Nº 004/2021 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
Art. 1º A Secretaria Municipal da Cultura torna público o Resultado Final de seleção do Edital nº 004/2021 de Projetos Estratégicos, que visa
selecionar projetos culturais a serem beneficiados pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura – PROMIC.
Art. 2º Após publicação do edital de resultado preliminar foram interpostos recursos para reconsideração da Comissão de Análise de Programas e
Projetos Estratégicos (CAPPE) e nos casos de manutenção da decisão, os recursos foram encaminhados ao titular da pasta para decisão final,
conforme item 14.4 do Edital.
Art. 3º O Anexo I deste edital exibe o resultado das decisões quanto aos recursos apresentados.
Art. 4º No Anexo II constam os projetos selecionados, suplentes e desclassificados por linha.
Art. 5º No Anexo III constam os documentos para formalização do termo de fomento.
Art. 6º De acordo com o item 19 do Edital n º 004/2021, os selecionados terão 15 dias corridos e improrrogáveis, a contar da data de publicação
deste edital, para apresentação dessa documentação necessária à celebração do Termo de Fomento descrita no Anexo III através da plataforma
Londrina Cultura pelo link https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/oportunidade/291/. O não cumprimento desta condição, no prazo estipulado,
implicará na perda do direito à celebração da parceria, conforme item 19.4 do Edital. Os documentos não serão recebidos presencialmente, ou por
qualquer outro meio.
Art. 7º Cumpre ressaltar que, para celebração do termo de fomento, o proponente deverá estar cadastrado como Usuário Externo no sistema SEI,
conforme itens 18.1.1 e 18.1.2 do Edital 004/2021, que poderá ser feito através do
link https://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_gerar_senha&id_orgao_
acesso_externo=0 e seguir as instruções.
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Art. 8º Os projetos não selecionados e seus anexos serão retirados da plataforma Londrina Cultura após a publicação do edital de resultado final.
Londrina, 8 de outubro de 2021. Bernardo José Pellegrini, Secretário Municipal de Cultura
ANEXO I - Resultado dos Recursos
Projetos Estratégicos de Festivais
Valor
Inscrição
Proponente
Nome Projeto
Valor
Pontuação
Recurso
Aprovado
Não reconsiderado. A
proponente apresentou
recurso sobre a pontuação
obtida. A Comissão analisou
os fatos e argumentações
onFestival Literário de
aduzidas e não reconsiderou
AARPA
100.000,00 90.400,00
77
1014236333
Londrina - Londrix
ressaltando que “o trabalho de
avaliação e seleção se deu
dentro dos critérios
estabelecidos no edital e no
conjunto dos projetos
apresentados.
Não reconsiderado. A
proponente apresentou
recurso sobre a pontuação
Instituto do
obtida. A Comissão analisou
Movimento de
36ª
os fatos e argumentações
onEstudos da MOSTRA/FESTIVAL
aduzidas e não reconsiderou
79.000,00 71.300,00
74
1429175026 Cultura AfroCULTURAL AFRO
ressaltando que “o trabalho de
Brasileira BRASILEIRA
avaliação e seleção se deu
IMECAB
dentro dos critérios
estabelecidos no edital e no
conjunto dos projetos
apresentados".
Reconsiderado. A proponente
apresentou recurso sobre a
pontuação obtida. A Comissão
analisou os fatos e
argumentações aduzidas e
Associação dos
reconsiderou a pontuação
Profissionais de Extensão 19ª Edição
atribuída no critério de
onDança de
Festival de Dança
100.000,00
72
Capacidade Executiva de 4
1712150076
Londrina e
de Londrina Convida
para 5, passando o projeto à
Região Norte do
à Vida
72 pontos. E ressalta que “o
Paraná
trabalho de avaliação e
seleção se deu dentro dos
critérios estabelecidos no
edital e no conjunto dos
projetos apresentados".
Não reconsiderado. A
proponente apresentou
recurso sobre a pontuação
obtida. A Comissão analisou
os fatos e argumentações
Associação
onXVII Festival de
aduzidas e não reconsiderou
Londrinense de
100.000,00
62
503390547
Circo de Londrina
ressaltando que “o trabalho de
Circo
avaliação e seleção se deu
dentro dos critérios
estabelecidos no edital e no
conjunto dos projetos
apresentados".

Inscrição

Proponente

Projetos Estratégicos de Oficinas de Criação Cultural e outras Ações Formativas
Valor
Nome Projeto
Valor
Pontuação
Recurso
Aprovado

BANDA MARCIAL
APMF-COLÉGIO MARCELINO
onESTADUAL
CHAMPAGNAT
66.720,00 60.920,00
484067547 MARCELINO
ATIVIDADES
CHAMPAGNAT PEDAGÓGICAS II
I EDIÇÃO

Associação
Educação Musical
onCultural Um
Através do Canto
80.000,00 72.141,00
1606946816 Canto em Cada Coral “um canto
Canto
em cada canto”

Decisão
Recurso não acatado. Após
analisado o recurso, levandose em consideração o Edital,
a legislação pertinente e as
ponderações e argumentos
aduzidas pelos proponentes e
pela comissão, mantém-se a
decisão da Comissão de
Análise de Programas e
Projetos Culturais (CAPPE)
quanto ao recurso
apresentado.
Recurso não acatado. Após
analisado o recurso, levandose em consideração o Edital,
a legislação pertinente e as
ponderações e argumentos
aduzidas pelos proponentes e
pela comissão, mantém-se a
decisão da Comissão de
Análise de Programas e
Projetos Culturais (CAPPE)
quanto ao recurso
apresentado.

Recurso acatado.

Recurso não acatado. Após
analisado o recurso, levandose em consideração o Edital,
a legislação pertinente e as
ponderações e argumentos
aduzidas pelos proponentes e
pela comissão, mantém-se a
decisão da Comissão de
Análise de Programas e
Projetos Culturais (CAPPE)
quanto ao recurso
apresentado.

Decisão

87,5

Não reconsiderado. A
proponente apresentou recurso
sobre a pontuação obtida. A
Comissão analisou os fatos e
argumentações aduzidas e não
reconsiderou ressaltando que
“o trabalho de avaliação e
seleção se deu dentro dos
critérios estabelecidos no edital
e no conjunto dos projetos
apresentados".

Recurso não acatado. Após
analisado o recurso, levandose em consideração o Edital, a
legislação pertinente e as
ponderações e argumentos
aduzidas pelos proponentes e
pela comissão, mantém-se a
decisão da Comissão de
Análise de Programas e
Projetos Culturais (CAPPE)
quanto ao recurso
apresentado.

85

Reconsiderado. O projeto foi
desclassificado por não
apresentar por não apresentar
a carta de anuência e currículo
de Rafael Tulli, conforme

Recurso acatado.
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exigência do item 6.3.3 "b" do
Anexo I do Edital. Solicitou em
sede de recurso a
reconsideração acerca da
desclassificação e apresentou
os documentos. A comissão
reconsiderou a decisão e
alterou a situação para
Classificado.

Associação
onLondrinense de
1221800681
Circo

onAssociação
1202879185 Promusicando

Inscrição

on233335119

Proponente

Vila Cultural
Flapt!

Circo Escola

80.000,00 74.400,00

PROJETO
MUSICANDO NA
80.000,00
ESCOLA INSTRUMENTAL

Nome Projeto

Ocupa Palco
Flapt!

78

Não reconsiderado. A
proponente apresentou recurso
sobre a pontuação obtida. A
Comissão analisou os fatos e
argumentações aduzidas e não
reconsiderou ressaltando que
“o trabalho de avaliação e
seleção se deu dentro dos
critérios estabelecidos no edital
e no conjunto dos projetos
apresentados".

74

Não reconsiderado. A
proponente apresentou recurso
sobre a pontuação obtida. A
Comissão analisou os fatos e
argumentações aduzidas e não
reconsiderou ressaltando que
“o trabalho de avaliação e
seleção se deu dentro dos
critérios estabelecidos no edital
e no conjunto dos projetos
apresentados".

Projetos Estratégicos de Livres
Valor
Valor
Pontuação
Aprovado

79.290,00 71.750,00

81

Associação dos
Profissionais de BIBLIOCIRCUITO
onDança de
21/22 80.000,00 73.800,00
287452755
Londrina e
Modernismo e
Região Norte do
Antropofagia
Paraná

81

onProjeto Plantão Plantão Sorriso 1884962627
Sorriso
Ano 25

80

Associação dos
onProfissionais de
204570071
Arte de Londrina

Rolé

80.000,00 73.400,00

R$80.000,00

77

Recurso

Recurso não acatado. Após
analisado o recurso, levandose em consideração o Edital, a
legislação pertinente e as
ponderações e argumentos
aduzidas pelos proponentes e
pela comissão, mantém-se a
decisão da Comissão de
Análise de Programas e
Projetos Culturais (CAPPE)
quanto ao recurso
apresentado.
Recurso não acatado. Após
analisado o recurso, levandose em consideração o Edital, a
legislação pertinente e as
ponderações e argumentos
aduzidas pelos proponentes e
pela comissão, mantém-se a
decisão da Comissão de
Análise de Programas e
Projetos Culturais (CAPPE)
quanto ao recurso
apresentado.

Decisão

Recurso não acatado. Após
Não reconsiderado. A
analisado o recurso, levandoproponente apresentou recurso
se em consideração o Edital, a
sobre a pontuação obtida. A
legislação pertinente e as
Comissão analisou os fatos e
ponderações e argumentos
argumentações aduzidas e não
aduzidas pelos proponentes e
reconsiderou ressaltando que
pela comissão, mantém-se a
“o trabalho de avaliação e
decisão da Comissão de
seleção se deu dentro dos
Análise de Programas e
critérios estabelecidos no edital
Projetos Culturais (CAPPE)
e no conjunto dos projetos
quanto ao recurso
apresentados".
apresentado.
Recurso não acatado. Após
Não reconsiderado. A
analisado o recurso, levandoproponente apresentou recurso
se em consideração o Edital, a
sobre a pontuação obtida. A
legislação pertinente e as
Comissão analisou os fatos e
ponderações e argumentos
argumentações aduzidas e não
aduzidas pelos proponentes e
reconsiderou ressaltando que
pela comissão, mantém-se a
“o trabalho de avaliação e
decisão da Comissão de
seleção se deu dentro dos
Análise de Programas e
critérios estabelecidos no edital
Projetos Culturais (CAPPE)
e no conjunto dos projetos
quanto ao recurso
apresentados".
apresentado.
Recurso não acatado. Após
Não reconsiderado. A
analisado o recurso, levandoproponente apresentou recurso
se em consideração o Edital, a
sobre a pontuação obtida. A
legislação pertinente e as
Comissão analisou os fatos e
ponderações e argumentos
argumentações aduzidas e não
aduzidas pelos proponentes e
reconsiderou ressaltando que
pela comissão, mantém-se a
“o trabalho de avaliação e
decisão da Comissão de
seleção se deu dentro dos
Análise de Programas e
critérios estabelecidos no edital
Projetos Culturais (CAPPE)
e no conjunto dos projetos
quanto ao recurso
apresentados".
apresentado.
Não reconsiderado. A
Recurso não acatado. Após
proponente apresentou recurso analisado o recurso, levandosobre a pontuação obtida. A se em consideração o Edital, a
Comissão analisou os fatos e
legislação pertinente e as
argumentações aduzidas e não ponderações e argumentos
reconsiderou ressaltando que aduzidas pelos proponentes e
“o trabalho de avaliação e
pela comissão, mantém-se a
seleção se deu dentro dos
decisão da Comissão de
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TEMPORADA
ORQUESTRA DE
onInstituto José
METAIS
79.960,00
1301880516 Gonzaga Vieira
LONDRINA - II
EDIÇÃO

73

“Série de
ASSOCIAÇÃO
onConcertos
GUARDA MIRIM
1979017208
Retreta na Praça
DE LONDRINA
– II Edição”

0

critérios estabelecidos no edital
Análise de Programas e
e no conjunto dos projetos
Projetos Culturais (CAPPE)
apresentados.
quanto ao recurso
apresentado.
Recurso não acatado. Após
Não reconsiderado. A
analisado o recurso, levandoproponente apresentou recurso
se em consideração o Edital, a
sobre a pontuação obtida. A
legislação pertinente e as
Comissão analisou os fatos e
ponderações e argumentos
argumentações aduzidas e não
aduzidas pelos proponentes e
reconsiderou ressaltando que
pela comissão, mantém-se a
“o trabalho de avaliação e
decisão da Comissão de
seleção se deu dentro dos
Análise de Programas e
critérios estabelecidos no edital
Projetos Culturais (CAPPE)
e no conjunto dos projetos
quanto ao recurso
apresentados".
apresentado.
Não reconsiderado. A
Recurso não acatado. Após
proponente apresentou recurso analisado o recurso, levandosobre a pontuação obtida. A se em consideração o Edital, a
Comissão analisou os fatos e
legislação pertinente e as
argumentações aduzidas e não ponderações e argumentos
reconsiderou mantendo a
aduzidas pelos proponentes e
desclassificação e ressaltando pela comissão, mantém-se a
que “o trabalho de avaliação e
decisão da Comissão de
seleção se deu dentro dos
Análise de Programas e
critérios estabelecidos no edital Projetos Culturais (CAPPE)
e no conjunto dos projetos
quanto ao recurso
apresentados".
apresentado.

Projetos Estratégicos memórias e organização do carnaval - Modalidade Carnaval dos Blocos 2
Valor
Inscrição
Proponente
Nome Projeto
Valor
Pontuação
Recurso
Decisão
Aprovado
Recurso acatado parcialmente.
Em análise ao recurso e ao
documento apresentado, após
Não reconsiderado. O projeto
realização de diligência, é
foi desclassificado porque não
possível considerar a
foi apresentada carta de prédeclaração como pré-reserva
reserva da APUEL, espaço
do espaço, uma vez que este
indicado no plano de trabalho
se encontra nas dependências
para a realização (item
da APUEL, e esta assinada
6.3.5."c", do Anexo I do Edital
pelo seu responsável. Desse
Instituto do
004/2021) e a carta de
Bloco Quilombo
modo, levando-se em
Movimento de
anuência de Agenor
EcoFolia consideração o Edital, a
onEstudos da
Evangelista. Solicitou em sede
Modalidade
25.000,00
67,5
legislação pertinente, as
322652330
Cultura Afrode recurso a reconsideração
Carnaval dos
ponderações e argumentos
Brasileira acerca da desclassificação,
Blocos 2
bem como documento
IMECAB
mas não apresentou a carta de
apresentado, acato o recurso
anuência ausente e a carta de
no tocante à apresentação da
pré-reserva da APUEL, local
carta e pré-reserva. Porém,
indicado no plano de trabalho,
como não foi apresentada a
apresentando apenas
carta de anuência ausente,
declaração de Bar Cultural sem
mantenha-se a decisão de
indicação do nome do
desclassificação
declarante.
pela Comissão de Análise de
Programas e Projetos Culturais
(CAPPE).
Reconsiderado. A proponente
foi desclassificada por não
apresentar a experiência prévia
exigida pelo item 6.2.2 do
BLOCO SEGURA
Anexo I do Edital. Solicitou em
A NAVE onInstituto Colméia
sede de recurso a
Modalidade de 25.000,00 24.850,00
60
Recurso acatado.
1661145698 de Cidadania
reconsideração acerca da
Carnaval dos
desclassificação e apresentou
Blocos 1
os documentos. A comissão
reconsiderou a decisão e
alterou a situação para
Classificado.

Inscrição

Proponente

on1376982234

Associação
Médica de
Londrina

Projetos Estratégicos para Preservação da Memória Histórica de Londrina
Valor
Nome Projeto
Valor
Pontuação
Recurso
Decisão
Aprovado
Não reconsiderado. A
Recurso não acatado. Após
proponente apresentou recurso analisado o recurso, levando-se
sobre a pontuação obtida. A
em consideração o Edital, a
Circulasons Comissão analisou os fatos e
legislação pertinente e as
Cine Teatro Ouro 80.000,00 70.500,00
82
argumentações aduzidas e não ponderações e argumentos
Verde 70 Anos
reconsiderou ressaltando que aduzidas pelos proponentes e
“o trabalho de avaliação e
pela comissão, mantém-se a
seleção se deu dentro dos
decisão da Comissão de
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A Umbanda na
terra do café:
entre trajetórias e
80.000,00
histórias para
construção da
tolerância
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critérios estabelecidos no edital
Análise de Programas e
e no conjunto dos projetos
Projetos Culturais (CAPPE)
apresentados"
quanto ao recurso apresentado.
Não reconsiderado. A
Recurso não acatado. Após
proponente apresentou recurso analisado o recurso, levando-se
sobre a pontuação obtida. A
em consideração o Edital, a
Comissão analisou os fatos e
legislação pertinente e as
argumentações aduzidas e não ponderações e argumentos
reconsiderou ressaltando que aduzidas pelos proponentes e
“o trabalho de avaliação e
pela comissão, mantém-se a
seleção se deu dentro dos
decisão da Comissão de
critérios estabelecidos no edital
Análise de Programas e
e no conjunto dos projetos
Projetos Culturais (CAPPE)
apresentados.
quanto ao recurso apresentado.

ANEXO II - Projetos Selecionados, Suplentes e Desclassificados

Inscrição

Proponente

on413606982

Kinoarte - Instituto de
Cinema de Londrina

on120600674

Instituto Cidadania

on526860806

Artis Colégium Ass.
Cultural

on1955354486
on1014236333

Grafatório
AARPA

Projetos Estratégicos de Festivais
Valor
Área
Valor
Pontuação
Aprovado
Primária
23º Festival Kinoarte de
100.000,00 93.000,00
88,5
Cinema
Cinema
11o. ECOH - Encontro
Cultura
de Contadores de
100.000,00 90.468,00
81,5
Integrada e
Histórias de Londrina
Popular
XI MOSTRA DE
MÚSICA DE CÂMARA
“DIÁLOGOS: A
99.990,00
91.490,00
81
Música
MÚSICA DO BRASIL E
DO MUNDO”
6º Festival DOBRA de
Artes
99.000,00
92.880,00
80
Arte Impressa
Gráficas
Festival Literário de
100.000,00 90.400,00
77
Literatura
Londrina - Londrix
36ª
MOSTRA/FESTIVAL
Artes
79.000,00
71.300,00
74
CULTURAL AFRO
Plásticas
BRASILEIRA
Extensão 19ª Edição
Festival de Dança de
100.000,00 100.000,00
72
Dança
Londrina Convida à
Vida
Nome Projeto

Instituto do Movimento
onde Estudos da Cultura
1429175026
Afro-Brasileira IMECAB
Associação dos
onProfissionais de Dança
1712150076 de Londrina e Região
Norte do Paraná
AlmA - Associação
onIntercultural de Projetos
Palco AlmA
100.000,00
548876210
Sociais
onAssociação Londrinense XVII Festival de Circo
100.000,00
503390547
de Circo
de Londrina

10.000,00

66

Música

10.000,00

62

Circo

on894973430

AARPA

Festival Literário de
Londrina - Londrix

0

Literatura

on1512864495

Grafatório

6º Festival DOBRA de
Arte Impressa

0

Artes
Gráficas

on1090939516

AARPA

Festival Literário de
Londrina - Londrix

0

Literatura

Situação
Selecionado
Selecionado

Selecionado

Selecionado
Selecionado

Selecionado

Suplente

Suplente
Suplente
Desclassificado, pois foi inscrita
mais de uma proposta neste
edital, sendo esta
desclassificada por duplicidade
de inscrição, conforme dispõe o
item 8.1.1 do Edital 004/2021
Desclassificado, pois foi inscrita
mais de uma proposta neste
edital, sendo esta
desclassificada por duplicidade
de inscrição, conforme dispõe o
item 8.1.1 do Edital 004/2021
Desclassificado, pois foi inscrita
mais de uma proposta neste
edital, sendo esta
desclassificada por duplicidade
de inscrição, conforme dispõe o
item 8.1.1 do Edital 004/2021

Projetos Estratégicos de Oficinas de Criação Cultural e outras Ações Formativas
Valor
Inscrição
Proponente
Nome Projeto
Valor
Pontuação Área Primária
Aprovado
BANDA MARCIAL
APMF-COLÉGIO
MARCELINO
onESTADUAL
CHAMPAGNAT
66.720,00 60.920,00
87,5
Música
484067547
MARCELINO
ATIVIDADES
CHAMPAGNAT
PEDAGÓGICAS II I
EDIÇÃO
onKinoarte - Instituto de
OFICINAS KINOARTE 80.000,00 74.400,00
87,5
Cinema
936194038
Cinema de Londrina
onAssociação Cultural Um
Educação Musical
80.000,00 72.141,00
85
Música
1606946816 Canto em Cada Canto Através do Canto Coral

Situação

Selecionado

Selecionado
Selecionado
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“um canto em cada
canto”
onAssociação Londrinense
1221800681
de Circo

Circo Escola

80.000,00 74.400,00

78

Circo

Selecionado

74

Música

Suplente

70,5

Cultura
Integrada e
Popular

Suplente

Área
Primária

Situação

on1202879185

Associação
Promusicando

PROJETO MUSICANDO
NA ESCOLA 80.000,00 80.000,00
INSTRUMENTAL

on1260405669

Vila Cultural Flapt!

Livros, jogos e saberes 80.000,00 80.000,00
VI

Inscrição

Proponente

AlmA - Associação
onIntercultural de Projetos
1094143005
Sociais
ASSOCIAÇÃO
onGUARDA MIRIM DE
1869427419
LONDRINA
on233335119

Vila Cultural Flapt!

Projetos Estratégicos de Livres
Valor
Nome Projeto
Valor
Pontuação
Aprovado
AlmA Londrina Rádio
Web

80.000,00

75.200,00

93

Mídia

Selecionado

RETRETA NAS
PRAÇAS - II EDIÇÃO

32.080,00

29.680,00

87

Música

Selecionado

Ocupa Palco Flapt!

79.290,00

71.750,00

81

Cultura
Integrada e
Popular

Selecionado

73.800,00

81

Literatura

Selecionado

73.400,00

80

Circo

Selecionado

21.200,00

78,5

Fotografia

Selecionado

80.000,00

77

Artes de Rua

Suplente

80.000,00

76

Música

Suplente

80.000,00

75,5

Cinema

Suplente

79.960,00

73

Música

Suplente

80.000,00

72

Teatro

Suplente

56.000,00

67

Teatro

Suplente

58.879,00

64

Música

Suplente

80.000,00

60

Cultura
Integrada e
Popular

Suplente

Associação dos
BIBLIOCIRCUITO 21/22
onProfissionais de Dança
- Modernismo e
80.000,00
287452755 de Londrina e Região
Antropofagia
Norte do Paraná
onProjeto Plantão Sorriso Plantão Sorriso - Ano 25 80.000,00
1884962627
XXII BIENAL DE ARTE
FOTOGRÁFICA
onFOTO CLUBE DE
BRASILEIRA EM
21.900,00
1317356864
LONDRINA
CORES - produção do
material gráfico
Associação dos
onProfissionais de Arte de
Rolé
R$80.000,00
204570071
Londrina
ASSOMAR
onASSOCIAÇÃO DOS
CHORO NA PRAÇA
80.000,00
141433812
MORADORES DO
JARDIM MARINGÁ
“LONDRINA
MULTIÉTNICA:
onI Bravissimi
Reminiscências do
80.000,00
827344851
Passado | Olhares para
o Futuro”
TEMPORADA
onInstituto José Gonzaga
ORQUESTRA DE
79.960,00
1301880516
Vieira
METAIS LONDRINA - II
EDIÇÃO
BRISA: Saraus
onFundação Cultura
Artísticos - 4ª
80.000,00
869929377 Artística de Londrina
Temporada
Formação Livre: Curso
onUsina Cultural
de Teatro da Usina
56.000,00
1731605906
Cultural
onAssociação
CAMERATA DE
58.879,00
499714977
Promusicando
CORDAS MUSICANDO
on2085700962

on1979017208

on1571497227

Instituto Colméia de
Cidadania

Colmeia em Cena

80.000,00

ASSOCIAÇÃO
GUARDA MIRIM DE
LONDRINA

“Série de Concertos
Retreta na Praça – II
Edição”

0

Música

I Bravissimi

“LONDRINA
MULTIÉTNICA:
Reminiscências do
Passado | Olhares para
o Futuro”

0

Cinema

Desclassificado porque a
mesma entidade apresentou
mais de um projeto na mesma
linha e, conforme item 8.1.1 do
Edital, no caso de inscrição de
mais de um projeto por linha,
será considerada apenas a
última inscrição. Dessa forma foi
considerado apenas o projeto
on-1869427419 Retreta nas
Praças - II Edição.
Desclassificado, pois foi inscrita
mais de uma proposta neste
edital, sendo esta
desclassificada por duplicidade
de inscrição, conforme dispõe o
item 8.1.1 do Edital 004/2021
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AlmA Londrina Rádio
Web

0

Mídia

TEMPORADA
onInstituto José Gonzaga
ORQUESTRA DE
1927954209
Vieira
METAIS LONDRINA – II
EDIÇÃO

0

Música

"TEMPORADA
onInstituto José Gonzaga
ORQUESTRA DE
911871289
Vieira
METAIS LONDRINA - II
EDIÇÃO"

0

Música

Desclassificado, pois foi inscrita
mais de uma proposta neste
edital, sendo esta
desclassificada por duplicidade
de inscrição, conforme dispõe o
item 8.1.1 do Edital 004/2021
Desclassificado, pois foi inscrita
mais de uma proposta neste
edital, sendo esta
desclassificada por duplicidade
de inscrição, conforme dispõe o
item 8.1.1 do Edital 004/2021
Desclassificado, pois foi inscrita
mais de uma proposta neste
edital, sendo esta
desclassificada por duplicidade
de inscrição, conforme dispõe o
item 8.1.1 do Edital 004/2021

Projetos Estratégicos memórias e organização do carnaval - Modalidade Carnaval dos Blocos 2
Valor
Inscrição
Proponente
Nome Projeto
Valor
Pontuação Área Primária
Situação
Aprovado
Londrina pede samba Cultura
onEscola de samba
Modalidade de Carnaval 30.000,00 29.500,00
77
Integrada e
Selecionado
1409613917
Explode Coração
dos Blocos 1
Popular
BLOCO SEGURA A
Cultura
onInstituto Colméia de
NAVE - Modalidade de 25.000,00 24.850,00
60
Integrada e
Selecionado
1661145698
Cidadania
Carnaval dos Blocos 1
Popular
Desclassificado, pois não foi
Instituto do Movimento Bloco Quilombo EcoFolia
Cultura
apresentada a carta de anuência
onde Estudos da Cultura - Modalidade Carnaval 25.000,00
67,5
Integrada e de Agenor Evangelista, conforme
322652330
Afro-Brasileira - IMECAB
dos Blocos 2
Popular
exigência do item 6.3.5"b" do
Anexo I do Edital 004/2021.
Projetos Estratégicos para Preservação da Memória Histórica de Londrina
Valor
Inscrição
Proponente
Nome Projeto
Valor
Pontuação Área Primária
Aprovado
Preservação de
ASAM - Associação dos Coleções da Prefeitura
Patrimônio
oonAmigos do Museu
Municipal de Londrina no 80.000,00 78.720,00
92
Cultural e
632956664
Histórico de Londrina
Museu Histórico da
Natural
cidade
Patrimônio
onAssociação Médica de Circulasons - Cine Teatro
80.000,00 70.500,00
82
Cultural e
1376982234
Londrina
Ouro Verde 70 Anos
Natural
A Umbanda na terra do
Patrimônio
oncafé: entre trajetórias e
AARPA
80.000,00 80.000,00
75
Cultural e
1991445501
histórias para construção
Natural
da tolerância
Patrimônio
onMAE - Meio Ambiente Exposição Biblioteca 70
78.000,00 78.000,00
67
Cultural e
401412577
Equilibrado
Anos
Natural
Preservação de
ASAM - Associação dos Coleções da Prefeitura
onAmigos do Museu
Municipal de Londrina no
743775036
Histórico de Londrina
Museu Histórico da
cidade

0

Patrimônio
Cultural e
Natural

Situação

Selecionado

Selecionado

Suplente

Suplente
Desclassificado, pois foi inscrita
mais de uma proposta neste
edital, sendo esta desclassificada
por duplicidade de inscrição,
conforme dispõe o item 8.1.1 do
Edital 004/2021

ANEXO III - Documentação necessária à celebração do Termo de Fomento, conforme item 19 do Edital
19.1 Os projetos selecionados no Edital de Convocação terão, a contar da data de sua publicação, 15 (quinze) dias corridos para a apresentação da
documentação indicada neste item 19, necessária à celebração do Termo de Fomento com o Município de Londrina.
19.2 Para a celebração do Termo de Fomento deverão ser apresentados os seguintes documentos, sem prejuízo do que dispõe art. 31 e seguintes
do Decreto Municipal 1210/2017:
1. Do representante legal e do tesoureiro da pessoa jurídica: Cópia do RG e do CPF (será válida a apresentação de Carteira Nacional de Habilitação,
modelo com foto; de carteiras de identificação profissional - CRM, OAB, CREA, CRC, entre outras - que contenham foto e números de RG e CPF; ou
de Carteira de Identidade na qual esteja discriminado o número do CPF);
2. Cópia do Estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no artigo 29 do decreto n. 1210/2017 e nos termos
do item 7.1.4;
3. Cópia da Inscrição no CNPJ, com no mínimo 1 ano de sua existência;
4. Cópia da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
5. Cópia da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Estaduais e à Dívida Ativa Estadual;
6. Cópia da Certidão Negativa Unificada – Prefeitura do Município de Londrina (mobiliária e imobiliária);
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7. Cópia da Certidão Liberatória da Controladoria-Geral do Município;
8. Cópia do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;
9. Cópia da Certidão Liberatória do Tribunal de Contas do Estado;
10. Cópia da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
11. Plano de Trabalho devidamente readequado, nos termos da aprovação da comissão e também quanto ao seu cronograma de execução e
desembolso, quando for o caso;
12. Cópia da Ata de eleição e/ou do termo de posse da atual diretoria da pessoa jurídica, no qual conste o nome da diretoria completa;
13. Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme o estatuto, com endereço completo (logradouro, número,
complemento, bairro, CEP), telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles;
14. Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo ou
contrato de locação; alvará ou CPNJ com o mesmo endereço;
15. Cópia do Contrato de locação do imóvel, somente quando para cumprimento do objeto for indicado a locação de um imóvel de forma permanente
durante a execução do projeto e se os custos de locação estiverem previstos no Plano de Trabalho;
15.1 No caso do projeto indicar a locação futura de imóvel, a cópia do contrato de locação deverá ser apresentada em até 30 dias após a assinatura
do termo de fomento;
15.2 Para os projetos que se enquadrem no item 19.2.15.1 anterior, o pagamento da primeira parcela do Termo de Fomento fica condicionado à
apresentação e entrega da cópia do contrato de locação;
16. Cópia do Alvará de Licença (estabelecido ou não estabelecido) que autorize a organização da sociedade civil a realizar o tipo de atividade prevista
no Plano de Trabalho.
17. No caso de projetos de vilas culturais, deverá ser apresentada, no prazo estabelecido no Anexo I, a cópia do Alvará de Licença (estabelecido)
que autorize a entidade a realizar o tipo de atividade proposta no endereço mencionado.
18. Declaração do representante da entidade informando se possui direito à imunidade tributária constitucional, contida no Anexo IX e Declaração de
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal;
19. Apresentar a Declaração do Anexo IX assinada pelo representante legal da organização da sociedade civil, nos termos da Lei 13.019/2014 e do
Decreto 1210/2017.
20. Cópia da Lei de Declaração de utilidade pública municipal;
21. Cópia da Declaração de Vigência da lei de utilidade pública;
19.4 A não apresentação dos documentos solicitados neste item 19.1 ao 19.2.19 no prazo solicitado, importará na perda do direito à celebração da
parceria.
19.5 Deverá ainda o proponente apresentar extrato com o número da conta bancária e conta poupança da caixa econômica federal, que seja de
utilização exclusiva do projeto, para realização dos repasses.
19.6 No caso de haver sido disponibilizado ao proponente a apresentação dos documentos por meio de plataforma digital, os documentos deverão
ser digitalizados e anexados ao processo digital no mesmo prazo, conforme instruções estabelecidas no edital de convocação.

EXTRATOS
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº SMGP-0013/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO PAL/SMGP Nº. 0605/2020.
TOMADA DE PREÇOS Nº. TP/SMGP-0016/2020.
CONTRATADA: SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI.
REPRESENTANTE: Adriano Giuseppe Lecce.
CNPJ: 11.871.864/0001-03.
OBJETO DO CONTRATO: Constitui objeto da presente contratação a execução das obras de Revitalização do Bosque Central (Marechal Cândido
Rondon), em Londrina-PR, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas.
OBJETO DO ADITIVO: É objeto do presente aditamento a prorrogação do prazo de execução contratual por mais 15 (quinze) dias, a contar de
22/09/2021, passando a vencer em 06/10/2021, conforme o inciso I, §01º, do Art. 57 da Lei 8666/1993. Parágrafo único: Ficam convalidados os atos
praticados desde 22/09/2021 até a data de assinatura do presente termo aditivo (6340881).
PROCESSO SEI Nº: 19.008.123216/2021-33.
DATA DE ASSINATURA: 07/10/2021.
O Aditivo estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº SMGP-0013/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO PAL/SMGP Nº. 0605/2020.
TOMADA DE PREÇOS Nº. TP/SMGP-0016/2020.
CONTRATADA: SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI.
REPRESENTANTE: Adriano Giuseppe Lecce.
CNPJ: 11.871.864/0001-03.
OBJETO DO CONTRATO: Constitui objeto da presente contratação a execução das obras de Revitalização do Bosque Central (Marechal Cândido
Rondon), em Londrina-PR, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas.

