
Ata de reunião da Comissão de Seleção, referente ao Processo de Seleção Pública n.º 
001/2022 - PMS que tem por objeto: “1.1. Apresentação de propostas por Entidades 
Fechadas  de  Previdência  Complementar  interessadas  em  administrar  plano  de 
benefícios previdenciários dos servidores titulares de cargos de provimento efetivo 
da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder  Legislativo do 
Município  de  Sarandi,  Estado  do  Paraná.  1.2.  O  presente  Processo  objetiva  o 
encaminhamento  de  propostas  e  implicará  seleção  de  Entidade  Fechada  de 
Previdência  Complementar  e  futura  assinatura  de Convênio  de  Adesão.”.  Aos  08 
(oito) dias do mês de agosto de 2022, às 08h:30 min., reuniram-se nas dependências 
da Sala de Reuniões de Licitação, sito a Rua Guiapó, 484, sala 04, com entrada pela rua 
José Emiliano de Gusmão ao lado do número 575, a Comissão de Seleção, nomeada 
pelo  Decreto  nº.  957/2022,  para  deliberar  sobre  o  referido  Processo  de  Seleção 
Pública. Ausente à sessão o Sr. Marcelo Rodrigues de Lima, por motivos de saúde e o 
SR. Roberto Vagner Sant Ana Junior, por motivos particulares. Retomada a sessão foi 
dada  a  continuidade  da  análise  da  documentação  prevista  no  item  5  do  Edital, 
referente à empresa FUNDAÇÃO SANEPAR DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
FUSAN.  Sendo uma única empresa a apresentar documentação e proposta técnica, 
além de atender todos os requisitos de habilitação, a Comissão de Seleção considerou 
a  proposta  classificada.  Neste  ato  fica  declarada  vencedora  da  Seleção  Pública  a 
empresa  FUNDAÇÃO  SANEPAR  DE  PREVIDÊNCIA  E  ASSISTÊNCIA  SOCIAL  –  FUSAN. 
Segue para publicação do vencedor e abertura de prazo recursal. Nada mais a tratar  
encerrou-se a presente Ata que segue por todos presentes assinada.
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