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Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 14:00 horas, em União da
Vitória/PR, na Sala de Licitaçôes, na Rua Dr. Cruz Machado, n.e 205, CEP: 84.600-900, no 4q

andar, Centro, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, conforme ATO de Designação,
publicado no dia 13 de ianeiro 2022, o(a) Presidente Senhor(a) Maria Celeste de Assunção
Mance e membros o Senhor Paulo Marcelo Scheid e o Senhor Wilmar Alexandre Domingos
Bieberbach, com a finalidade de analisar e julgar as propostas de manifestação de interesse
no Edital de Chamamento Público na 007 /2022, publicado em 15 de fevereiro de 2022, o
qual tem por objeto: A contratação de professores de música para prestarem serviços de
aulas, apresentações e formação de grupos para a Secretaria Municipal de Cultura de União
da Vitória - Paraná. Iniciada a sessão pelo(a) Senhor(a) Presidente, verificou-se que apenas

um proponente manifestou interesse, a saber: PAULO HENRIQUE KCHEVE DE SOUZA,
inscrito no CPF sob o n.a 064.301.189-75. Após a análise da documentação apresentada pelo
mesmo, nada se constatou de irregular. A Comissão Permanente de Licitação deliberou por
considerar habilitado e classificado o profissional PAUL0 HENRIQUE KCHEVE DE SOUZA
para o Chamamento Público ne 001/2022.O exlrato da ata da sessão pública será publicado
no Diário Oficial do Município. Após publicado o extrato, ficará aberto o prazo recursal. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, da qual foi lawada a presente ata,
que após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes
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