
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
ESTADO DO PARANÁ 

ATA DE ABERTURA DE ENVELOPES 
CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2022 

Aos trinta dias do mês . de agosto do ano de 2022, às 09 h e 30 min, na sala de licitações da Prefeitura 
Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, a Comissão Permanente de Licitações, nomeada por 
meio da Portaria nº 242/2022, estava à disposição para a abertura do envelope da proponente interessada no 
processo de Chamamento Público nº 02/2022, com o objeto "Credenciamento de empresas para a 
realização de serviços socioassistenciais de proteção social especial de acolhimento institucional, 
conforme solicitação da secretaria municipal de assistência social". A Presidente iniciou a sessão 
recebendo o envelope de habilit 
ação da empresa proponente: Fundação Educacional Meninos e Meninas de Rua Profeta Elias inscrita 
no CNPJ nº 40.284.796./0001-76, a Presidente passou envelope de habilitação, devidamente lacrado, aos 
membros da Comissão. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes contendo a documentação de 
habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação. A seguir, a comissão de licitação 
examinou detalhadamente a documentação do envelope e constatou-se que: 

Está Habilitação da seguinte Proponente: 

Fundação Educacional Meninos e Meninas de Rua Profeta Elias CNPJ nº 40.284.796/0001 -76 

Conforme informado pela proponente no anexo III - Proposta de atendimento: "Acolhimento de Crianças e 
Adolescentes do sexo masculino da faixa etária de 08 a B ianos, 11 meses e 29 dias, na modalidade 
abrigo institucional. Sendo 10 vagas para o lote I e 8 vagas para o lote II", atendendo com o objeto deste 
chamamento, após realizada a visita "in loco", e aprovação da PSE -Proteção Social Especial Alta 
Complexidade da SMAS. 

Nada mais havendo para acrescentar, encerra-se esta ata de recebimento de documentos. 
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