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Ata da reunião para abertura do invólucro n° 02 - Documentos de Habilitação, apresentados

ao Chamamento Público Municipal no 001/2021 /PMJ, que tem por objeto o
Chamamento Público de Instituições e/ou suas Mantenedoras de Instituições
Educ ac io na is P riva da s que  s e ja m Co munit á ria s , F ila nt ró pic a s e  Co nf e s siona is,  S e m

Fins Lucrativos , regularmente const ituídas neste município , interessadas em firmar
Termo de Colaboração com a Administração Pública para o atendimento de crianças

de c inco meses a cinco anos , onze meses e v inte e nove dias, na Educação Infantil.
Aos 10 dias de novembro de 2021 às 9h00, reuniram-se na Sala de Licitações da Secretaria
de Administ ração e Planejamento, os  membros da Comissão designada pela Portar ia  n°
276/2021, composta por Seije Andre Sanchez, Marcos Antonio Dallabarba e Sandra

Rodrigues, sob a presidência do primeiro, para abertura dos invólucros n° 02. Inicialmente,

destaca-se que foram tomadas todas as medidas de prevenção e enfrentamento ao
coronavírus (COVID-19),  conforme Decretos  Municipa l e Estadual, como a disponibilidade

de álcool em gel na entrada da sala de licitações e na mesa principal. Registra-se ainda, que
esta sessão está sendo transmi tida em vídeo e áudio por meio do s i te  da Prefeitura,
conforme Lei Municipal n° 7.672/2014. Após análise das propostas pela Comissão de
Seleção Técnica e conforme o julgamento do realizado pela mesma, em 30 de setembro de
2021, foi CLASSIFICADO o seguinte proponente: Centro Educacional Conde Modesto Leal,
Protocolado Sob N° 025832. Desta forma, conforme previsto no item 8.5 do edital: A

Comissão de Seleção de Habilitação analisará e julgará os documentos apresentados.
Ass im, deu-se prosseguimento a abertura dos invólucros n° 02. Os documentos foram
vistados pelos membros da Comissão de Licitação. Presentes na sessão: Noemi

Schlickmann, CPF n° 471.282.919-20, como ouvinte. Por fim, Comissão de Licitação decide

suspender a sessão para análise e julgamento dos  documentos. Nada mais  a  t ra tar,  foi
encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.
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