
 
 

CREDENCIAMENTO – CHAMAMENTO PÚBLICO nº.  006/2017 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às nove horas, reuniram-

se na sala de Auditório Municipal, do prédio da Prefeitura Municipal, sito a Av. Vitória, nº 167, 

Bairro Centro, a Presidente da Comissão de Licitações, Sr(a) Vera Maria Benzak Krawczyk e 

membros da Equipe de Apoio, Sr(a) Lilian Maciel de Oliveira e Sr(o) Nivaldo Budin para a 

sessão pública do processo de credenciamento de profissionais autônomos para prestação de 

serviços de um instrutor de música, um instrutor de dança de salão e balé contemporâneo e um 

instrutor de dança de balé clássico e jazz, para atuarem junto ao Barracão das Artes da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste Município.   

Aberta a sessão a presidente e a Comissão e membros da equipe de apoio, efetuaram 

o recebimento dos envelopes dos documentos habilitatórios exigidos para o credenciamento, 

verificou-se a documentação das seguintes pessoas: 

 Ana Rita Fialek, CPF: 091.748.519.00 

 Edenilson Leodonio Alves, CPF: 883.438.809-78 

 Guilherme Nakalski, CPF: 095.549.959-38 

 Alexandro Rodrigues, CPF: 023.859.309-60 

 Paulo Guilherme Bueno da Silva, CPF: 071.219.399-59 

  

             As documentações apresentadas foram conferidas e rubricadas pelo presidente da 

CPL, e demais membros, encontram-se em conformidade com o edital, sendo a seguinte 

ordem de classificação: 

INTSRUTOR DE MÚSICA: 

 1º: Edenilson Leodonio Alves 

 2º: Alexandro Rodrigues 

INSTRUTOR DE DANÇA DE SALÃO E BALÉ CONTEMPORÂNEO 

 1º Guilherme Nakalski 

INSTRUTOR DE DANÇA DE BALÉ CLÁSSICO E JAZZ: 

 1º: Paulo Guilherme Bueno da Silva  

Deve constar ainda que a participante Ana Rita Fialek foi desclassificada, tendo em 

vista que a mesma não apresentou certificado especifico na área pretendida. O resultado será 

publicado no sitio da prefeitura municipal www.pmcm.pr.gov.br, será concedido o prazo 

recursal de 05 (cinco) dias úteis a contar desta data. 

Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo 

presidente membros da Equipe de Apoio e profissionais presentes. 

http://www.pmcm.pr.gov.br/


 
 

 

 

_______________________________ 

                                                      Presidente da CLP 

 

 

______________________________                 ______________________________  

                  Membro da CLP                                                        Membro da CLP   


