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Ata no02l202'1.

Aos vinte e cincos do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às th (

nove horas) reuniram-se o Comitê Municipal da Lei Aldir Blanc fins de verificar
os cadastro e em ato contínuo verificar a adequação aos editais. Constatou-se
o cadastramento de uma empresa que a princípio não apresentou
documentação. Entretanto, tal empresa pelo que se constata trata-sê de uma
MEI e na forma do edital não podêria fazer os três eventos programados pela
Comissão, eis que exige a participação de diversas pessoas nos eventos, o que
ficaria impossível por uma MEl. Dessa forma, a empresa VAREL DA SILVA,
CNPJ no 27.943.1431000147 Íoi comunicada e dispensada de apresentar o
PROJETO por questões inerentes a inexequibilidade de projeto por parte da
empresa nos termos editalícios. Essas questões foram informadas ao
participante, que após náo aceitar as questões saiu da sala e retornou para
pedir para entregar o projeto. A Comissáo entendeu não ter condições de
receber o p§eto em face de que a empresa não atende o plano de ação
publicado em portaría pela comissão e as rêgras editalícias, mormente quanto a
concentração de recursos em uma mesma empresa, cujo impedimento de
contratações regulares implicaria se ocorresse através de uma aprovação de um
projeto de uma MEl. Ainda, a Comissão consultou a Famurs, através de técnico
via telefone e manifestação da Assessora Jurídica integrante da Comissão.
Todos os integrantes da Comissão Aldir Blanc estavam presentes. Presente o
único proponente Varel da Silva.O proponente informou que pediu o cadastro
junto ao Município, na secretaria e refere que na ocasião náo foram solicitados
documentos. Com o pedido do proponente qq deixar o projeto a comissão
reapreciou o pedido e entendeu por bem
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