
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE 
ESTADO DO PARANÁ 

8ª ATA DE SESSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2021 

Aos 05 (quatro) dias do mês de Janeiro de 2023, às 09h 00min, na sala de licitações da 
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, sob presidência da Senhora 
Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira, membro Milton Mitsuo Misuguchi e membro suplente 
Mauro Antônio Pedroso, reuniu-se a Comissão Permanente de Credenciamento designada pela 
Portaria nº 294/2021 para realizar a sessão de análise de documentação do Chamamento 
Público nº 09/2021, a qual tem por objeto o "Credenciamento de Instituições Financeiras 
para prestação de serviços de arrecadação de Tributos Municipais, Contribuições de 
Melhoria a Taxas Diversas, através de documentos com código de barras e transações via 
internet". A Presidente iniciou a sessão portando o envelope da instituição financeira 
BANCO BRADESCO S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12. Não houve 
nenhum participante presente. Em seguida a Presidente e Membros da Comissão Permanente 
de Credenciamento após verificarem que o envelope estava devidamente lacrado, rubricaram o 
envelope. A Presidente abriu o envelope, analisou os documentos e passou aos membros para 
análise e rubrica. Após a análise minuciosa da documentação, a comissão constatou a ausência 
do alvará de funcionamento do município de Fazenda Rio Grande, exigência prevista no item 
5.4.2 do edhal, em ato contínuo, prezando o princípio da eficiência e celeridade, a comissão 
diligenciou junto ao banco a fim de suprir a documentação faltante, sendo encaminhado o 
documento em questão através do e-mail licitacoesfazendariogrande@hotmail.com. Após 
realizada a diligência, a Comissão deeclarou que a Instituição Financeira Banco Bradesco S.A 
apresentou suas documentações em conformidade com o edital do Chamamento Público nº 
09/2021, sendo considerado, portanto, pela Comissão Permanente de Credenciamento, apta 
para credenciamento. Concluídos os procedimentos, a Presidente informou que a presente Ata 
será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município. Nada mais havendo para 
acrescentar, encerra-se esta ata da sessão pública contendo a assinatura dos participantes. 
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