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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
SMAA-GC/SMAA-Gerência de Comercialização

Ata de Reunião Ordinária / Extraordinária
2/2022
No dia 21 de Julho de 2022 reuniram-se os membros da Comissão de Seleção nomeada através da Portaria Municipal nº 9 de 20 de Julho de 2022, referente
ao Chamamento Público para participação na Feira do Produtor do Município de Londrina, para realizar a abertura dos envelopes e a análise das
documentações de inscrições apresentadas pelos interessados. Foram abertos os envelopes referentes as Feiras localizadas na Rua Benjamin Constant e Av.
Saul Elkind, e analisadas as documentações para as vagas do GRUPO 1 item 2.1.1.1 comércio de pastelaria, frituras em geral, água e refrigerantes, item
2.1.1.3 conservas, compotas e doces em geral e item 2.3 comércio de pastelaria, frituras em geral, água e refrigerantes - Cadastro de reserva. Sendo
considerados INAPTOS: Juliana dos Santos Silva - Feira da rua Benjamin Constant (vaga pretendida 2.1.1.1): no item Comprovante de residência, não
apresentou a comprovação de vinculação relacionada ao nome que constava no documento e a Licença Sanitária apresentada está vencida. Pedro Shoiti
Yamamoto - Feira da Rua Benjamin Constant e Av. Saul Elkind (vagas pretendidas 2.1.1.1 e 2.3): não apresentou a Licença Sanitária. Karine Carla de Freitas Feira da Rua Benjamin Constant e Av. Saul Elkind (vagas pretendidas 2.1.1.1 e 2.3): não apresentou a Licença Sanitária, o Certificado de Curso de
Manipulação de Alimentos e a Certidão da Fazenda Municipal. Cássio Alves dos Santos - Feira da Rua Benjamin Constant e Av. Saul Elkind (vagas
pretendidas 2.1.1.3 e 2.3): no item Comprovante de residência, não apresentou a comprovação de vinculação relacionada ao nome que constava no
documento e apresentou o protocolo de requerimento de Licença Sanitária 8167504, porém de acordo com o item 5.2.1 - IV do Edital, para as vagas
informadas deve-se apresentar a Licença Sanitária válida. Após a conferência descrita nos itens acima, foram abertos os envelopes e analisadas as
documentações para as vagas do GRUPO 2 item 2.1.1.5 e item 2.2.4 - hortifruti comércio de produtos alimentícios IN NATURA. Foram considerados
INAPTOS: Shigueo Ueno - Feira da Rua Benjamin Constant (vaga pretendida 2.1.1.5): não apresentou a matrícula atualizada do imóvel, ou contrato de
arrendamento, comodato, parceria ou meação, se não for proprietário do imóvel, desde que tenha firma reconhecida e validade jurídica conforme item
5.2.2-IV do Edital. Luiz Ferdinando Kuchenbecker Junior - Feira da Av. Saul Elkind (vaga pretendida 2.2.4): não apresentou a matrícula atualizada do imóvel,
ou contrato de arrendamento, comodato, parceria ou meação, se não for proprietário do imóvel, desde que tenha firma reconhecida e validade jurídica
conforme item 5.2.2-IV do Edital. Foi considerado APTO: Jennifer Maria dos Santos - Feira da Rua Benjamin Constant (vaga pretendida 2.1.1.5). Em relação
ao item 6.7 referente ao sorteio no dia 22/07/2022, esta Comissão relata que não será realizado, visto que apenas um interessado foi classificado como
apto.
Documento assinado eletronicamente por Viviane Fernandes, Gerente de Comercialização, em 22/07/2022, às 12:40, conforme horário oficial de Brasília,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.
https://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9288960&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000059&infra_hash=…
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Documento assinado eletronicamente por Maria Inez Passini Lima, Tecnico(a) de Gestão Pública, em 22/07/2022, às 12:42, conforme horário oficial de
Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.
Documento assinado eletronicamente por Osvaldo de Souza Campos Júnior, Gestor(a) de Engenharia e Arquitetura Serviço de Engenharia Agronômica, em
22/07/2022, às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de
15/12/2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8208098 e o código CRC 23BD2B79.
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