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Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas, na sala de reuniões
da Escola de Música e Belas Artes do Paraná situada à rua Comendador Macedo, nº 254 – Centro –
Curitiba – Paraná, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações - CPL designada através da Portaria
n° 01/2015, estando presentes os seguintes membros: Mauro Cândido dos Santos como presidente, Eloi
Vieira Magalhães e Mirelle Frigo G. Santana da Silva membros da CPL, se reuniram para os trabalhos
referentes a abertura dos envelopes e conferência da documentação conforme previsto no edital. Dando
prosseguimento aos trabalhos, o Presidente procedeu a conferência dos envelopes, estando todos
devidamente lacrados, tendo sido rubricado por ele e demais membros, deu continuidade à abertura dos
envelopes dispondo os documentos para conferência e rubrica pelos demais membros. Após a análise da
documentação, a Comissão julgou como HABILITADOS os interessados Leonardo Camargo Soares da
Cruz, Ana Lúcia Fior e Isis I. O. C. Gomes tendo eles apresentado toda a documentação em
conformidade com o exigido no edital. Para os interessados Franciane de Sousa Rocha, Shana
Bielkin e Filipe Salgado foi aberto prazo de cinco dias úteis a partir da publicação desta ata, para
entrega de documentos sendo que Filipe Salgado e Franciane de Sousa deverão entregar o comprovante
de experiência solicitados na alínea “e” item 3 do artigo 3.3 do edital e Shana Bielkin deverá entregar a
certidão de débitos municipais e certidão de quitação eleitoral solicitados nas alíneas “c” e “d” do artigo 3.3
do edital. Vencido este prazo, tendo entregado os documentos e sendo considerados válidos os
interessados serão posicionados, no placar dos sorteios, logo após o(s) credenciado(s) com menor
número de demandas conforme item 5.7.1 do edital. Dando prosseguimento o Presidente iniciou o sorteio
dos classificados. Para o item 1 classificou-se a interessada Ana Lúcia Fior em primeiro lugar pois foi a
única candidata a este item, para o item 2 foi realizado o sorteio sendo classificados em primeiro lugar, por
ordem do sorteio Ana Lúcia Fior, em segundo lugar Isis I. O. C. Gomes e em terceiro lugar Leonardo C.
S. da Cruz, para o item 3 foi realizado o sorteio sendo classificados em primeiro lugar, por ordem do
sorteio, Isis I. O. C. Gomes e em segundo lugar Leonardo C. S. da Cruz. Após o Presidente fixou o prazo
máximo de dez dias, conforme definido no edital para assinatura dos Termos de Credenciamento no
Gabinete da Direção, por parte dos candidatos classificados. Nada mais havendo a tratar o Presidente deu
por encerrada a sessão que vai assinada pelos membros da Comissão e demais presentes. Curitiba, 26
de outubro de 2015.
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