MUNICÍPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

ATA DA SESSAO DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2019 - SMEL

Ata da sessão de recebimento da documentação de
habilitação e julgamento, em atendimento ao
Chamamento Público Nº 001/2019 - SMEL, que tem
por objeto, seleção de empreendedores de Food
Trucks, Food Bikes, Trailer ou assemelhados
interessados em participar dos Jogos da Aventura e
da Natureza, que acontecerá no Parque de Eventos
no dia 19 de outubro de 2019, das 13h às 23h.
Aos 11 (onze) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e dezenove (2019), as quatorze
(14) horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Guaratuba situada na Rua Dr. João Candido, nº.
380, reuniram-se a Comissão de Seleção para o Chamamento Público que tem por objeto a
seleção de empreendedores de Food Trucks, Food Bikes, Trailer ou assemelhados interessados
em participar dos Jogos da Aventura e da Natureza, com a finalidade de recebimento e
julgamento dos documentos de habilitação e sorteio para definição dos locais de comercialização
apresentou-se como interessados:
 Fabio Rogerio Farias – Protocolo nº 46462/2019
 Sandra Sparemberger dos Santos – Protocolo nº 46417/2019
 Karranka LTDA – Protocolo nº 46465/2019
Após análise dos documentos foram habilitadas todas as interessadas, e homologados os
cadastros. Os locais para comercialização serão conforme abaixo, de acordo com Croqui do
Evento.
 Fabio Rogerio Farias – Espaço nº 20
 Karranka LTDA – Espaço - nº 21
 Sandra Sparemberger dos Santos - Espaço nº 22
A decisão será publicada no Sítio Eletrônico do Município. Dou por encerrada a sessão de cujos
trabalhos eu, Valdir Nunes Filho, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada
por mim e pelos membros da comissão.
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