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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

DECRETO MUNICIPAL 1212/2019 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA – RECEBIMENTO ENVELOPES 

 

ATA Nº 001/2020  

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 - SMAP 

OBJETO: Credenciamento para autorização de empresas para processar os serviços, a serem 

ofertados aos terceiros contribuintes, de solução de meios de pagamentos por cartão de crédito e 

débito, para parcelamento e pagamentos eletrônicos de débitos tributários, débitos não tributários e, 

obrigações devidas junto ao Município de Curitiba, com posterior repasse dos valores recebidos aos 

cofres Municipais., conforme especificações que constam no edital de embasamento do 

Credenciamento do Chamamento Público nº 001/2020 - SMAP. 

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às nove horas reuniu-se a Comissão 

Especial de Chamamento Público, designada pelo Decreto Municipal nº 1212/2019, com a 

participação dos membros Leandro Vergara Raimundi (Presidente), Paulo Celso Pereira Vianna 

Júnior, Mariliz da Luz Borba Sóppa e Sandra Terezinha Pereira dos Santos, para dar início aos 

procedimentos referentes ao recebimento dos envelopes, contendo a documentação exigida em Edital 

das empresas participantes. Entregaram os envelopes com a documentação, conforme consta na lista 

de presença em anexo. O Presidente da Comissão Especial de Chamamento Público e os membros 

efetuaram nesta data o recebimento dos envelopes devidamente lacrados. O término do prazo para a 

entrega dos envelopes pelas empresas foi até as 12h (doze horas). Após este prazo não houve o 

recebimento de outros envelopes. Fica confirmado o horário de 14:30h deste mesmo dia 30/06/2020 

para os procedimentos de abertura dos envelopes entregues. Serão rubricados os documentos 

entregues pelos membros da Comissão Especial de Chamamento Público e facultativamente pelos 

representantes presentes. Nesta ocasião será marcada a data para a divulgação do resultado das 

empresas credenciadas, após a análise da documentação entregue. Foi perguntado se alguém 

desejaria se manifestar e fazer constar alguma observação na presente ata, porém não houve 

manifestação. 

 

 

Leandro Vergara Raimundi 

Presidente 

 

 

Paulo Celso Pereira Vianna Jr                                                Mariliz da Luz Borba Sóppa 

Membro                                                                                   Membro 

 

 

Sandra Terezinha Pereira dos Santos  

Membro 


