
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  

 

 

UNIVERSID ADE ESTADUAL DO PAR ANÁ  

CAMPU S DE CURIT I BA I  -  EM BAP  

 

PROTOCOLO Nº 18.824.403-3                                     EDITAL CREDENCIAMENTO Nº 01/2022 

 

 
1 

 

Ata de Abertura, Habilitação, Julgamento de Chamamento Público para 
credenciamento de pessoa física para eventual participação como “Modelo-Vivo”. 
 
 
Aos vinte e dois  dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às dez horas, na 
sala de reuniões do Gabinete da Direção da Escola de Música e Belas Artes do 
Paraná, sito à Rua Barão do Rio Branco, 370, centro Curitiba-PR, reuniram-se os 
seguintes membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeados pela  sua 
Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 257/2022-
REITORIA/UNESPAR, publicada em 18/02/2022, no Diário Oficial do Estado nº 
11121: Eloi Vieira Magalhães, Mauro Cândido dos Santos e Solange Garcia 
Pitangueira, para deliberar sobre os trabalhos referentes à modalidade Chamamento 
Público para credenciamento de pessoa física para eventual participação como 
“Modelo-Vivo”, sobre protocolo nº 18.824.403-3, edital credenciamento nº 01/2022. 
Até a data estipulada e conforme previsto no edital foram recebidas pelo e-
1protocolo digital do Paraná as seguintes propostas:  
19.183.456-9 - BIANCA PEREIRA DE LIMA 
19.209.101-2 - BEATRIZ MARÇAL DE MELO 
19.214.847-2 - BRUNO EDUARDO FRANCO 
19.258.044-7 - LUCAS FELIPE OLIVEIRA DA SILVA 
O Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Embap, agente Eloi Vieira 
Magalhães, deu início à sessão, constatando a presença de Lucas Felipe Oliveira da 
Silva. Os demais interessados, cujas propostas foram protocoladas, não estavam 
presentes. Na sequência foram abertas as propostas para verificação dos 
documentos solicitados no item 3.3. do Edital de Credenciamento 01/2022 e 
constatou o seguinte: Apenas a proposta 19.258.044-7 de Lucas Felipe Oliveira da 
Silva estava em conformidade com o edital. As demais apresentaram as seguintes 
ocorrências: 
19.214.847-2 - BRUNO EDUARDO FRANCO – não apresentou nenhum documento 
exigido no item 3.3 do Credenciamento 01/2022. 
19.209.101-2 - BEATRIZ MARÇAL DE MELO – não apresentou a certidão negativa 
municipal exigida na alínea “c” do item 3.3 do edital 01/2022. 
19.183.456-9 - BIANCA PEREIRA DE LIMA - não apresentou os documentos 
exigidos na alínea “a, b, c, d, e, f, g” do item 3.3 do edital 01/2022. 
Diante disso, fica classificado Lucas Felipe Oliveira da Silva, estando apto para 
assinatura do termo de credenciamento a partir da publicação da homologação. 
Conforme item 5.6.1 do edital 01/2022, após o encerramento desta reunião, novos 
interessados poderão apresentar novas propostas, nos mesmos moldes 
determinados no item 3 do edital 01/2022 a partir desta data. 
Nada mais a analisar, encerrou-se os trabalhos e esta ata, após redigida, lida e 
aprovada será assinada pelos integrantes da Comissão Permanente de Licitação da 
Escola de Música e Belas Artes do Paraná – EMBAP. 


