SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
ASSUNTO: EDITAL PECS 001/2021
COMUNICADO DE INABILITAÇÃO DE PROPONENTE E CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES DO EDITAL 001/2021
Considerando o parecer publicado na Ata de Resposta aos Recursos da Análise de Documentação, a Secretaria de Cultura, Esporte e
Turismo de Serrana decidiu INABILITAR o projeto “Festival de Apoio e Incentivo à Cultura LGBTQI+”, conforme segue:
O recorrente SILVIO CARLOS MISSÃO, proponente da proposta “FESTIVAL DE APOIO E INCENTIVO À CULTURA LGBTQI+”,
apresentou documentação e projeto para participação no Edital de Concurso nº 001/2021, foi INABILITADO pela ausência de documentação
exigida no item 6.2 “f” do referido edital. Apresentou recurso em relação a sua inabilitação, com base no item 10.2 do edital que permitia o
saneamento de falha no caso específico. Em sessão realizada em 07 de janeiro de 2021, lhe foi concedido o prazo de 10 dias, em virtude de
que a Prefeitura Municipal, no período recursal, não estar emitindo a documentação necessária ao proponente.
Entretanto, até a presente data, o recorrente não apresentou a documentação exigida.
Assim sendo, diante dos fatos acima narrados, nego provimento ao recurso apresentado por Silvio Carlos Missão, mantendo sua
inabilitação.
Serrana/SP, 03 de fevereiro de 2022
PAULO RICARDO ROZARIO, Secretário de Cultura, Esporte e Turismo

Em razão da Inabilitação da proposta “Festival de Apoio e Incentivo à Cultura LGBTQI+” e em atendimento ao disposto no subitem 11.4
e 11.4.1 do Edital de concurso 001/2021;
A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, vem por meio deste, convocar o(s) suplente(s) listado(s) abaixo para que compareçam, no
prazo de até 5 dias úteis contados da publicação deste comunicado, na sede da Divisão Municipal de Cultura, na Rua: Barão do Rio Branco,
339, como condição para efetivar o contrato com esta Secretária para a realização do projeto inscrito no Edital de Concurso PECS 001/2021,
com a documentação indicada no subitem 11.2 do referido edital.
Nº Inscrição
014012021

Nome da Proposta
Festival de arte moda da
diversidade de Serrana

Proponente
Mateus da Silva Coelho

Modalidade
1.1.1 – Festival de Artes
Integradas

Serrana/SP, 03 de fevereiro de 2022

PAULO RICARDO ROZÁRIO
Secretário de Cultura, Esporte e Turismo

Valor da
Proposta

Nota Final

R$ 25.000,00

7,42

