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Às 14h do diaa 16 de ouutubro de 2020,
2
a Co
omissão Perrmanente dde Licitação
o - CPL daa
Fundação Catarinense
C
e de Culturaa - FCC, innstituída peela Portaria nº 024 de 08 de junh
ho de 20200,
finalizou a análise da
d documenntação com
mplementar das inscriçções realizaadas nos editais
e
FCC
C
019/2020, FCC
F
020/20020 e FCC 021/2020
0
– Prêmio Elisabete Anderle de Estímulo à Culttura 2020.
Foraam feitas ass análises daas documenntações com
mplementarees dos classificados, co
ontempladoss
e suplentess, na fase de
d avaliaçãoo, conformee lista publlicada a qual constam nas fls 1338-1408 doo
processo FCC
F
970/22020. Tambbém foram
m analisadaas as docuumentações complemeentares doss
suplentes suubsequentes aos conteemplados quue tiveram sua documeentação com
mplementarr invalidadaa.
A lista das Proponentees e dos ressultados enccontram-se anexas a essta ata e serrá publicadaa, conformee
prevê o Ediital, nos cannais de divuulgação da FCC. Uma vez dada publicidade
p
ao resultado da análisee
dos documeentos compplementares abre-se o prazo
p
de cin
nco dias úteiis para recuursos, conforrme prevê o
cronogramaa do Edital, à partir dass 00h01 de 19 de outub
bro de 2020. A CPL tam
mbém aguarrda da COA
A
a lista de novos suplentes que poderão passar
p
a co
ontempladoss conformee o remaneejamento dee
premiaçõess de categorrias que ficaaram sem coontemplados.
O seegundo assuunto em pauuta foi com relação à denuncia
d
feiita à Ouvidooria do Estaado de Santaa
Catarina, em
e anexo, sob
s o núm
mero 22886//2020, ondee o denuncciante afirm
ma que houv
ve falha dee
análise da admissibilidade de insscrição de uma Propo
onente pessooa jurídica inscrita sob
b o númeroo
9201803 e contempladda no Editaal FCC 019//2020 - Artes - do quaal contraria o item 3.1 inciso II doo
Edital por não
n possuir dois anos de
d registro e estabelecim
mento no Estado
E
de Saanta Catarin
na. De fato a
Proponentee tinha sidoo inadmitidda em 24 de
d agosto de
d 2020. Diiante do R
Recurso imp
petrado pelaa
Proponentee a CPL motivou
m
se contrária à acatar o Recurso mas
m selecioonou erroneamente naa
plataforma digital a oppção "acataar". Nesta data,
d
portan
nto, depois de
d reanalisaados os doccumentos daa
Proponentee e verificaddo que a meesma NÃO HAVIA
H
SID
DO CONTE
EMPLADA
A, foi conclu
uído que suaa
admissão fooi inválida já
j que o seuu Cadastro Nacional
N
daa Pessoa Juurídica teve data de abeertura em 033
de Março de
d 2020. Assim esta Coomissão resolveu retroaagir em suaa decisão e iinadmitir a inscrição daa
Proponentee motivada pelo item 3.1
3 inciso II
I do Editall. Esta deciisão será puublicada no
os canais dee
divulgação da FCC e desta
d
forma respondidoo à Ouvidoriia do Estadoo de Santa C
Catarina.
Nadda mais havvendo a trattar, deu-se por encerraada a reuniião. E, paraa constar, fo
oi lavrada a
presente ataa assinada pelos
p
particiipantes.
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