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COMUNICADO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-027007/2020 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO SMELJ Nº 011/2020. 

 

O Município de Curitiba comunica aos interessados, alterações e inclusões no 

Chamamento Público para seleção de organizações da sociedade civil para celebrar 

acordo de cooperação. 

- Alteração no item 4.1 alterando as datas, com a seguinte redação: 

4.1 O projeto, plano de trabalho e a documentação pertinente deverão ser entregues 

na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude – Departamento de Esporte 

- situada na Rua Solimões, 160, São Francisco, CEP 80.510-325, Curitiba – PR, a 

partir das 10 horas do dia 14/05/2020 até às 17 horas do dia 18/05/2020, em 

horário comercial das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00. 

- Alteração no item 6.1 e 6.3 alterando as datas, com a seguinte redação: 

6.1 O período de análise da documentação será de 20/05/2020. 

6.3 A lista provisória contendo a relação das entidades habilitadas e inabilitadas será 

divulgada no site da PMC (http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/equipe-smelj/110 no 

menu “editais” / “chamamento público” / “2020”) em 22/05/2020. 

- Alteração no item 7.1 e 7.2 alterando as datas, com a seguinte redação: 

7.1 As entidades poderão, até às 17h00 do dia 26/05/2020 realizar a interposição de 

recursos, apresentando a documentação necessária junto à SMELJ. 

7.2 O resultado dos recursos será divulgado no site da PMC no dia 27/05/2020. 

- Alteração no item 10.2 e 10.3 alterando as datas, com a seguinte redação: 

10.2 A entidade será convocada para assinar o termo de cooperação, conforme 

minuta (anexo VIII) a partir de 04/06/2020. 

10.3 A listagem com todas as entidades que firmarem o termo de cooperação, será 

devidamente publicada em Diário Oficial, em 06/07/2020. 

 

- Alteração no ANEXO I. Cronograma de execução alterando as datas, com a seguinte 

redação: 

DESCRITIVO DATA LOCAL 

Publicação deste edital 
11/03/2020 Diário oficial e site da PMC 

http://www.curitiba.pr.gov.br/
http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/equipe-smelj/110
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Entrega da documentação 
14/05/2020 a 

18/05/2020 

Secretaria Municipal de 

Esporte, Lazer e Juventude 

– SMELJ - Rua Solimões, 

160 

Período de análise da 

documentação 

20/05/2020 a 

22/05/2020 
SMELJ 

Divulgação da lista provisória 

contendo a relação das entidades 

habilitadas e inabilitadas 

22/05/2020 Site da PMC-SMELJ 

Data limite para  

interposição de recursos 
26/05/2020 

Entrega da documentação 

faltante na SMELJ 

Divulgação do resultado dos 

recursos 
27/05/2020 Site da PMC-SMELJ 

Período para assinatura dos 

termos de cooperação das 

entidades aprovadas 

04/06/2020 SMELJ 

Divulgação da lista final dos 

habilitados 
06/07/2020 Site PMC e Diário oficial 

 

 

 

Curitiba, 27 de março de 2020. 

http://www.curitiba.pr.gov.br/

