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ATA DE CHAMADA PÚBLICA DESERTA  
 

Aos dezesseis dias do mês de maio do corrente ano, às 14:00hs, reunidos na sala de 

licitações da sede da Prefeitura Municipal de União da Vitória, localizada Rua Dr. Cruz 

Machado, n.º 205, 4º andar, Sala de Licitações, Bairro Centro, reuniu-se na condição de 

presidente o(a) Senhor(a) Maria Celeste de Assunção Mance e os membros Senhor Paulo 

Marcelo Scheid e a Senhora Melissa Banhuk Ribeiro, para realizar os procedimentos 

relativos a CHAMADA PÚBLICA Nº. 03/2019, cujo objeto é a Seleção de Associações e/ou 

Cooperativas de catadores para a prestação de serviço público de processamento de 

resíduos sólidos urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de 

características domiciliares, provenientes dos serviços de coleta seletiva no Município de 

União da Vitória/PR. A presente Chamada Pública teve sua divulgação realizada através 

de publicação nos jornais: Jornal O Comércio, Edição 6232 do dia 04/04/2019; Diário 

dos Municípios do Paraná, Edição do dia 04/04/2019; Diário Indústria & Comércio, 

Edição do dia 04/04/2019; no Portal Oficial da Prefeitura, no dia 04/04/2019; e no 

mural de avisos da Prefeitura. Destarte, tendo em vista o não comparecimento de 

interessados nesta Chamada Pública, a Comissão Permanente de Licitação declara o 

presente processo DESERTO.  Nada mais havendo a relatar, esta Comissão encerra os 

trabalhos com a lavratura desta ata que vai assinada pelos membros, ficando desde já os 

autos com vistas franqueados aos interessados. Esta ata será afixada no quadro próprio 

de avisos dos procedimentos licitatórios desta Comissão, para conhecimento dos 

interessados e para que surta os efeitos de publicação conforme determina a lei. 
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MEMBRO SUPLENTE 

 


