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ATA DE REUNIÃO 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 

EDITAL Nº 026/2022 

 

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, em Sala e 

Reunião, reuniu-se a Comissão Organizadora do Chamamento Público para 

Credenciamento de Professor de Bateria, nomeada pela Portaria nº 393/2022, 

composta pelos Srs. Luciana Silva Castro, Diretora de Departamento, Everson 

Candido Alves, Diretor de Departamento, Sergio Ribeiro da Silva, Chefe de 

Divisão, para sob a presidência da primeira, proceder aos trabalhos de abertura e 

julgamento dos documentos apresentados para o Chamamento Público nº 

002/2.022, noticiado pelo Edital nº 026/2022, que tem por objeto o 

credenciamento de interessados em apresentar propostas para prestação de 

serviços técnicos em ministrar aulas de Bateria. Apresentou envelope o 

interessado Gustavo Galvão Noronha, protocolado sob o nº 31320/2022. 

Iniciados os trabalhos, o envelope foi vistado pela Comissão que constatou a 

regularidade dos mesmos. Após, foi aberto o envelope, sendo seus conteúdos 

apreciados e rubricados. Em ato contínuo, foi realizada a análise da 

documentação apresentada pelo proponente e, de acordo com o item 7.2.4. do 

Edital, o participante obteve a pontuação de 80 (oitenta) pontos. A Comissão 

declara credenciado o Sr. Gustavo Galvão Noronha, haja vista o atendimento 

das exigências editalícias constantes nos itens 5.3. e 5.4., o credenciado está apto 

para firmar contrato com a municipalidade. A Comissão procederá ao envio de 

comunicado ao participante, para que apresente a documentação solicitada no 

item 9 – das condições de contratação, e posteriormente será convocado para 

assinatura do Termo Contratual. Nada mais havendo encerrou-se a reunião 
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lavrando-se a presente ata que lida e achada conforme segue assinada pelo 

presentes. 

 

 

LUCIANA SILVA CASTRO 

Presidente 

 

 

EVERSON CANDIDO ALVES 

Membro 

 

 

SERGIO RIBEIRO DA SILVA 

Membro 

 


