
 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 – PROCESSO Nº 3066/2022 

 

Extrato da Ata da Abertura e Julgamento da Proposta apresentada ao Chamamento 

Público nº 01/2022, cujo objeto é a Permissão de Uso Onerosa de espaço público 

“Terreno designado de área D situado no lado ímpar da Avenida Theotônio Vilela”: 

localizado no perímetro urbano desta cidade com área de 76.566,23 m2, dentro das 

seguintes divisas, medidas e confrontações: inicia-se na confrontação do mesmo com a 

Área da Fundação Pio XII (matrícula 35.192) a partir do marco M-5; daí, segue 

confrontando com a referida Avenida Theotônio Vilela, medindo 214,18 metros e rumo 

de 04º58’36’’ NW até o marco 1; deflete à direita e segue confrontando com a referida 

avenida medindo 149,68 metros e rumo 01º 34’ 59’’ NE, até o marco 2; daí, deflete à 

esquerda e segue confrontando com área remanescente, designada de parte B medindo 

248,13 metros no rumo de 81º 59’ 47’’ SW até o marco 2-A; daí, deflete à direita e segue 

confrontando com a área remanescente, designada de parte C medindo  359,97 metros 

e rumo de 07º 35’ 36’’ SE até o marco M-4; daí, deflete à esquerda e segue confrontando 

com a propriedade da Fundação Pio XII (matrícula 35.192) medindo 200,48 metros e 

rumo de SW 82º 25’ 46’’ NE até o marco M-5, ponto onde teve início essa descrição, ou 

seja, terreno localizado ao lado do Parque de Feiras, Exposições e Lazer “Dr. Percy Waldir 

Semeghini”, a título precário e por prazo determinado, pelo período de 05 (cinco) anos, 

para uso comercial. A CPL, por unanimidade de seus membros, decide HABILITAR e 

CLASSIFICAR a empresa participante deste certame FRANCIELE SILVA FERNANDES 

40762810807, CNPJ Nº 37.935.677/0001-21, com nome fantasia “PARANA EVENTOS E 

ESTACIONAMENTOS”, pelo valor mensal de R$ 1.010,00 (um mil e dez reais). Fica 

concedido o prazo previsto no artigo 109, I, “b” da Lei 8.666/93 às empresas, caso 

queiram interpor recurso.  

Fernandópolis 09 de maio de 2022. 

 

- Alessandra Soares Zanardi – 

Presidente da CPL 

 

Certifico que a cópia deste documento  
foi afixada em lugar de costume e en-
caminhada para publicação na Impren- 
sa Oficial do Instituto. 
Data: 09/05/2022. 
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