
                                                                                                                                                 

     FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E CULTURA

ATA DE JULGAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E DOCUMENTAÇÃO, CONSOANTE A CHAMADA 
PÚBLICA Nº 004/2017 – PROCESSO 21.006/2017.

Aos cinco dias do mês de julho de  2017,  na sala II da FEAC – (Fundação Esporte, Arte e Cultura), situado à
Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 – 4º andar -  Bairro Parque Francal, perante a presença dos
membros da Comissão Especial   de Seleção e Avaliação composta dos membro Wellington Cesar Verissimo,
Maristela de Oliveira Carreira Barcarollo e Vânia Cintra, instalou-se em ato público a sessão de seleção referente
ao  Processo   nº  21.006/2017,  conforme  edital  acima,  que  tem como objeto   a  seleção  de  Organização  da
Sociedade Civil para o estabelecimento de parcerias com a Administração Pública Municipal, através da Fundação
Esporte, Arte e Cultura na modalidade Termo de colaboração, visando à execução de projetos conforme descritivo
na área da cultura , no município de Franca.  Após análise de todos os planos de trabalho e a documentação
apresentada  pelas  Organizações  da  Sociedade  Civil,  ficam inabilitadas  as  organizações  relacionadas  abaixo,
conforme definido: Associação Educacional do Samba descumprimento do item 8.1.1 letras “b “, e sem devida
autenticação item 7.2 letras “a”, item 8.1.1 letras “c” ata de eleição da diretoria atual sem autenticação, letra “e” RG
e CPF sem autenticação  1º; Sociedade Espirita Legionários do Bem - descumprimento do item 8.1.1 letras “b “
do edital alterações e adequações do estatuto conforme determina a Lei 13.019/2014, e sem devida autenticação
item 7.2 letra “a”, item 8.1.1 letra “c” ata de eleição da diretoria atual sem autenticação , letra “e” RG e CPF sem
autenticação; Associação Cultural da Região da Alta Mogiana -  descumprimento do item 8.1.1 letras “b “ do
edital alterações e adequações do estatuto conforme determina a Lei 13.019/2014, e sem devida autenticação item
7.2 letras “a”,  item 8.1.1 letras “c”  ata  de eleição da diretoria atual  sem autenticação letra “e”  RG e CPF do
Dirigente responsável  pela  entidade, item “f”  comprovante de endereço da sede da entidade e item 8.1.1  “n”
certidão negativa de debito municipal; Mulher Dinâmica de Franca – SP - descumprimento do item 8.1.1 letras “b “
do edital alterações e adequações do estatuto conforme determina a Lei 13.019/2014, e sem devida autenticação
item 7.2 letras “a”, ”, item 8.1.1 letras “c” ata de eleição da diretoria atual sem autenticação, letra “e” RG e CPF sem
autenticação, sem o item 8.1.1 letra “n” Certidão Negativa de Débito Municipal, comprovante de endereço não está
no nome da sede item 8.1.1 letra “f”, e com ausências documentos requisitados no Edital, anexo II, anexo III, anexo
IV, anexo V; Obra Social da Igreja Evangélica o Brasil Para Cristo sem devida autenticação item 7.2 letras “a”,
item 8.1.1 letras “c” ata de eleição da diretoria atual sem autenticação, letra “e” RG e CPF sem autenticação;,
Instituição Espirita  Amor e Caridade José Pedro de Freitas -  a finalidade do estatuto  da Organização da
Sociedade Civil  não atende ao exigido no objeto da parceria no item 8.3.  Ficam habilitadas com adequações
necessárias do Plano de Trabalho as seguintes Organizações da Sociedade Civil:  Instituto Espirita Joanna de
Angelis, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca, Associação Cultural Casa do Hip Hop
de Franca,  Centro de Integração da Terceira Idade Lions Clube Franca Sobral,  Associação Educacional e
Cultural Amigos Solidários. Não havendo mais nada a ser tratado a reunião foi encerrada, sendo acertado que a
Comissão de Seleção fará a publicação do julgamento na forma da Lei. Em Franca\SP, 05 de julho de 2017. 
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