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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTAS DO

CHAMAMENTO PÚBLICO NO OO2/20í8

Data: 26 de abril de 2018

Horário: 09 horas

Processo: 20í 8.0000.600.2567

Objeto: Concessão de apoio da Administração Pública Estadual para execução do Projeto

)ü Edição do FICA - FESTIVAL TNTERNACIONAL DE GINEMA E VíDEO AMBTENTAL, que

tem por finalidade a divulgação, a exibição e a premiação de obras audiovisuais de longa,

média e curta metragens, em filme ou vídeo, com proietos de formato educacional no

segmento de arte e fotografia e seminários no decorrer do ano de 2018.

Aos 26 dias do mês de abril de 2018, na sala da Gerência de Licitações,

situada na Av. Anhanguera no 7.171, Setor Oeste, Goiânia - Goiás, reuniram-se, a partir

das 09 horas, em sessão pública, a Comissão de Seleção, composta por: José Eduardo

Siqueira de Morais, Tatiana Marcelli Faria, Sacha Eduardo Witkowiski Ribeiro de

Mello, Grazielle Paiva Teixeira e Leandro Bezerra Cunha, sob a presidência do primeiro,

abaixo assinados, incumbidos de dirigir o procedimento licitatório do Chamamento Público

no 00212018, que visa a seleção de entidade, qualíficada como Organização da Sociedade

Civil (OSC), para execução do projeto da XX Edição do FICA - Festival lnternacional de

Cinema e Vídeo Ambiental, na cidade de Goiás, observadas as especificações técnicas

e a descrição das atividades estabelecidas no Edital e Anexos, a fim de receberem os

invólucros contendo os documentos para seleção das propostas relativas ao certame,

como previsto no ato convocatório correspondente. Apos 15 (quinze) minutos de tolerância

do horário previsto paru a abertura da sessão, a Comissão de Seleção iniciou os trabalhos

de abertura da licitação retro mencionada, com o credenciamento das entidades presentes,

lnstituto de Desenvolvimento Econômico e Socioambiental - IDESA, representada por

Paulo D'Avila Ferreira, e, Elysium Sociedade Gultura, representada por Giulyane C

Nogueira Gomes. Em seguida, dando prosseguimento ao certame, abriu-se os invót t"r:", <
contendo os documentos, os quais foram examinados e rubricados pela
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Seleção e presentes. O lnstituto de Desenvolvimento Econômico e Socioambiental -

IDESA, CNPJ no 04.936.953/0001-17, ofertou proposta no valor total de R$ 2.976.600,00,

e, Elysium Sociedade Cultura, CNPJ no 81 .907.55210001-80, ofertou proposta no valor

total de R$ 2.827.675,00. Em seguida, abriu-se para os participantes apresentarem

observaçÕes quanto as Propostas apresentadas, sendo assim, o lnstituto de

Desenvolvimento Econômico e Socioambiental - IDESA informou que devido o tempo

curto para realização do Festival, as autorizaçôes pertinentes, inclusive parecer do IPHAN

e pareceres técnicos para uso do espaço já constam da documentaçâo do IDESA; que a

Elysium Sociedade Cultural apresentou Contrato de Gestâo e não finalizou a gestão do

contrato, o processo encontra-se suspenso, e, ainda a exigência de apresentação de

Termo de Parceria, ferindo o item/ordem "a" do Anexo V; que a mesma não possui

exclusividade/experiência na área de cinema; que encontra-se impedida conforme ltem 5.1

(alínea "e"); a Elysium Sociedade Cultura informou que não consta no Edital a exigência

de apresentação de autorizaçôes para uso do espaço, nesta fase, não podendo ser

utilizado como critério de pontuação; que o Contrato de Gestão não pode deixar de ser

considerado, pois foi firmado; que o representante do IDESA ignora entendimento da

própria alínea do Edital que a experiência pode ser por natureza semelhante. Ato contínuo,

com base no item 7.5 do Edital, a Comissão de Seleção informa que analisará as propostas

apresentadas pelas OSCs concorrentes. O pruzo estabelecido para conclusão do

julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de seleçâo ^
será dia 03r05rí8, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma justificada. O resultado

preliminar do processo de seleção será divulgado na página do sítio oficial da Secretaria de

Estado de Educação, Cultura e Esporte e no Diário Oficial do Estado de Goiás, abrindo-se,

o prazo de 05 (cinco) dias corridos para eventuais recursos. Nada mais havendo a relatar,

o Presidente eneerrou a presente reunião, com a lavratura desta ata, que foi lida, aprovada

e assinada pela Comissão e pelas entidades presentes.

Goiânia, 26 de abril de 2018
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Tatiana Marcelli Faria
Membro

Bezerra Cunha
Membro
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Membro
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