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Ata de Sessão Pública de Recebimento dos Envelopes e Abertura dos Envelopes 

n.º 01 - Plano de Trabalho 

 

Aos 30 dias do mês de junho de 2020, ás 09h15min (nove horas e quinze minutos), na 

Sala de Abertura de Licitações, no Edifício da Prefeitura Municipal, sito à Rua 

Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, reuniram-se os membros da 

Comissão de Seleção designados pela Portaria n.º 274/2020, que subscrevem a 

presente Ata, para promover o recebimento dos envelopes de Documentos de 

Habilitação e do Plano de Trabalho, referente ao Chamamento Público n.º 07/2020 – 

Processo n.º 08/2020, que tem por objeto a seleção de Organizações da Sociedade 

Civil, sem fins lucrativos, localizadas no território do Município de Pato Branco, visando 

celebrar parceria com esta Administração Pública, em regime de mútua cooperação, 

para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a 

execução de projetos a serem propostos em planos de trabalho e inseridos em termos 

de colaboração, destinados ao atendimento a Pessoas Idosas, com repasse de 

recursos provenientes do Fundo Municipal de Direito do Idoso, atendendo às 

necessidades do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Pato Branco e da 

Secretaria Municipal de Assistência Social. Encerrado o prazo para a entrega dos 

envelopes, verificou-se que apresentaram propostas as entidades: Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais de Pato Branco, inscrita no CNPJ n.º 

77.130.953/0001-07 sem representante; e, o Instituto Policlínica PB, inscrita no 

CNPJ n.º 12.651.010/0001-76 sem representante. Iniciou-se a Sessão, onde os 

participantes abaixo assinado verificaram a regularidade dos Envelopes nº 1 – Plano 

de Trabalho e nº 2 – Documentos de Habilitação, em seguida passou-se para a 

abertura dos envelopes de n.º 01 contendo os planos de trabalho. Seguidamente, a 

Comissão de Seleção informa que esta suspendendo a sessão para realizar a análise 

e seleção dos planos de trabalho apresentados ao presente edital, procedendo ao 

julgamento dos mesmos, conforme os critérios estabelecidos no Item 09 – Da 

Apresentação do Plano de Trabalho - Envelope n.º 01 e do Item 13 – Dos Critérios e 

Julgamento da Seleção, bem como os demais requisitos em edital. Os envelopes de 
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n.º 02 – Documentos de Habilitação foram rubricados no lacre pelos presentes e 

permanecerão inviolados em poder da Comissão de Seleção até que se proceda a sua 

abertura. Nada mais havendo a tratar, foi redigida a presente ata, que depois de lida e 

aprovada, vai assinada pelos participantes do ato. 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO - PORTARIA N.º 274/2020 

 

Maria Inês Balbinotti – Membro___________________________________________ 

 

Helena de Fátima Soares Ribas  – Membro _________________________________ 

 

Luciana de Oliveira Copatti  - Membro_____________________________________ 

 

Debora Fatini Ogliari  - Membro __________________________________________ 

 

Mariane Aparecida Martinello - Membro____________________________________ 

 

Rosangela Angeli Teixeira – Membro _____________________________________ 

 


