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                                              Ata de Habilitação 
Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte a comissão de avaliação 

de projetos referentes às Chamadas Publicas 04/2020 e 05/2020 esteve reunida, onde os   

mesmos resolvem, Habilitar e Inabilitar as propostas abaixo relacionadas de acordo com as 

considerações elencadas: 

Edital 04/2020 

Proponente: Lazaro Redu Krolow – MEI 

Projeto: Morro Redondo Terra do Doce Colonial 

Considerações: Habilitado  

 

Proponente: Sabrina Esteves Waltzer - MEI  

Projeto: 2° Mercado de Natal de Morro Redondo 

Considerações: Habilitado 

 

Proponente: Flávio Lilge 

Projeto: Live do Grupo de Stiepen de Morro Redondo 

Considerações: Necessidade de adequar o Projeto para que contemple no mínimo 02 

Lives, com os temas de musicalidade das diversas culturas e idades onde devem ser 

priorizados os públicos da rede escolar, com duração mínima de 1 hora e outra de 30  

minutos à apresentação, onde o horário de transmissão deverá ocorrer entre as 20h e 21h 

devendo o cronograma de execução das Lives estar presente no referido projeto. 

 

Proponente: CTG Cancela Grande 

Projeto: Renascer da Cultura Gaúcha 

Considerações: Adequar projeto para que o mesmo seja executado de forma online 

onde apresente meios de instruir, treinar e apresentar a cultura gaúcha, seja por meio das 

danças, causos, lendas, costumes, culinária e outras que resgatem e difundam a cultura 

gaúcha aos alunos da rede municipal de ensino. 

 

Edital 05/2020 

 

Proponente: CTG Cancela Grande  

Considerações: Valor habilitado ao proponente de R$ 5.000,00 

 

Proponente: Waltzer Musik (Sabrina Esteves Waltzer – MEI) 

Considerações: Inabilitado, proposta apresentada contem investimentos de capital e 

não de custeio conforme previsto no edital. 

 Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de recursos contra a 

habilitação e ou inabilitação e reapresentação dos projetos com as correções necessárias 



para a homologação, sendo que a não correção dos mesmo impede a homologação final e 

sua contratação. 

 

Membros da Comissão: 

 

Fabris Cardoso Prestes 

 

Luiz Fagner dos Santos  

 

Anderson da Rocha Guths  

 


