
  

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  

PARA REPASSE DE RECURSOS nº 001/2020 

 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 

 

OBJETO: Credenciamento e recebimento de proposta para a seleção de organizações da 

sociedade civil sem fins lucrativos, para entabulação de parceria com o Município de Mondaí para 

realização de atividades de decoração e iluminação natalina da Praça Diretor Faulhaber e vias 

públicas do Município de Mondaí, atendendo no mínimo as Avenidas Lajú (trecho da esquina com 

a Rua Alegre ate a esquina com a Rua Waldemar Ernesto Glufke), Avenida Porta Feliz (trecho da 

esquina com a Avenida do Engenho ate a Rua Ricardo Bruggemann). 

 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2020, a comissão de Seleção do chamamento 

público, designada pelo Decreto n° 4970/2017, reuniu-se para receber, analisar, avaliar e classificar 

os planos de trabalhos apresentados nos termos do Edital de Chamamento Público nº 001/2020.  

Ficando a classificação preliminar da seguinte forma: 

Classificado: 1º lugar – CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE MONDAI - CDL, 

inscrita no CNPJ sob nº 15.067.965/0001-79, com 80 pontos 

 

Chamamento público nº 001/2020 para seleção e formalização de parceria com 

Organizações da Sociedade Civil (OSC) objetivando a tabulação de parceria com o Município de 

Mondaí para realização de atividades de decoração e iluminação natalina da Praça Diretor 

Faulhaber e vias públicas do Município de Mondaí, atendendo no mínimo as Avenidas Lajú 

(trecho da esquina com a Rua Alegre ate a esquina com a Rua Waldemar Ernesto Glufke), 

Avenida Porta Feliz (trecho da esquina com a Avenida do Engenho ate a Rua Ricardo 

Bruggemann), para as festividades do Natal do ano de 2020, conforme Lei n° 13.019, de 31 de 

julho de 2014 e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital 

001/2020. Após deu-se prazo, nos termos do Edital, para que apresente os documentos de 

qualificação e credenciamento, junto com as respectivas propostas, sendo habilitadas atendendo as 

condições na integra do Edital. A selecionada caberá a assinatura do termo de colaboração. 

Encerrada a seleção pela comissão composta: presidente Sr. Ivalino de Oliveira, membros Sra. 

Lilia Nardi e Sr. Ghinter Otto Dreher. 
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