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CRUZ MACHADO 

CREDENCIAMENTO n° 00812022 
	

00010'. 
ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniram-se 
na sala de Auditório Municipal, do prédio da Prefeitura Municipal, sito a Av. Vitória, n° 251, 
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 o Sr(o) Luiz Fernando Soares 
Gabelini para a sessão pública do processo de credenciamento de pessoas físicas, sendo 

profissionais autônomos para prestação de serviços de professor de dança, música, 
artesanato, instrutor cultural e instrutor de informática, para desenvolver atividades 
junto ao Barracão das Artes e Secretaria de Educação desta municipalidade. Aberta a 
sessão a presidente e a Comissão, efetuaram o recebimento dos envelopes dos documentos 
habilitatórios exigidos para o credenciamento, verificou-se a documentação dos seguintes 
interessados: 

Adriane Mara Pigatto 
Alexandre Pereira da Silva 

A documentação apresentada foi conferida e rubricada pela presidente da CPL e 
membros da Comissão. Durante a conferência dos documentos de habilitação da proponente 
Adriane Mara Pigatto, verificou-se que os documentos não foram autenticados em 
conformidade com o item 5.2 do edital. A proponente deverá realizar a complementação com a 
autenticação da documentação caso futuramente seja convocada para formalização de 
contrato, em conformidade com o Art. 11 do Decreto Estadual 450712009. 

Durante a conferência dos documentos de habilitação do proponente Alexandre Pereira 

da Silva, verificou-se a falta dos Anexos II, III, IV, V e VI. O proponente deverá realizar a 
complementação, encaminhando os documentos faltantes em conformidade com o Art. 11 do 
Decreto Estadual 450712009. 

Diante disso, informamos a classificação com base nos documentos analisados: 
Item 01 - Professor de Dança Jazz 

Não houve nenhum credenciado 
Item 02 - Professor de Balé Classico ou contemporâneo 

Não houve nenhum credenciado 
Item 03 - Professor de Música 

1 1  colocado: Alexandre Pereira da Silva - com 10 pontos 

Item 04 - Professor de Dança folclórica polonesa 
Não houve nenhum credenciado 

Item 05 - Instrutor de Artesanato 
1a colocada: Adriane Mara Pigatto - com 70 pontos 

Item 06 - Instrutor Cultural 
Não houve nenhum credenciado 

Item 07 - Instrutor Cultural 
Não houve nenhum credenciado 

Item 08 - Instrutor de Informática 
Não houve nenhum credenciado 
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O resultado será publicado no sitio da prefeitura municipal www.pmcm.pr.qov.br , e 
concedido prazo recursal conforme prazos estipulados na legislação vigente. 

Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo 
presidente membros da Equipe de Apoio e profissionais presentes. 

Vera Maria Benzak KrawCzyk 

Presidente da CPL 
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Lilian Maciel de Oliveira 
	

Luiz Fernando Soares Gabelini 

Membro da CLP 	 Membro da CLP 
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-se na sala de Auditório Muni-
cipal, do prédio da Prefeitura 
Municipal, sito a Av, Vitória, 
n 2  251, Bairro Centro, a Pre-
sidente da Comissão de Lici-
tações. Sr(a) Vera Maria Ben-
zak Krawczyk e membros da 
Equipe de Apoio, Sr(a) Lilian 
Maciel de Oliveira e o Sr(o) 
Luiz Fernando Soares Gabe-
mi para a sessão pública do 
processo de credenciamento 
de pessoas físicas, sendo pro-
fissionais autônomos na área 
de Educação Física (Profes-
sor Bacharel), para atuarem 
om treinamento desporti-

'.-o para escolinhas de base 
(Ginásio Luis Otto, Ginásio 
Valdomiro Apolinário. Qua-
dra de Esportes do Conjun-
to habitacional Palmeirinha), 
treinamento esportivo com a 
Melhor Idade, jogos da juven-
tude, jogos abertos e even-
tuais competições regionais, 
obedecidas às especificações 
e normas constantes do pre-
sente Edital. 
Aberta a sessão a presiden-
te e a Comissão, efetuaram o 
recebimento dos envelopes 

os documentos habilitató-
'r'os exigidos para o creden-
ciamento, verificou-se a do-
cumentação dos seguintes 
interessados: 

Lucas Pasa Dziurkowski 

Everton Zwierzykowski 

A documentação apresen-
tada foi conferida e rubrica-
da pela presidente da CPL 
e membros da Comissão. 
Durante a conferência dos 
documentos de habilitação 
do proponente Lucas Pasa 
Dzíurkowski, constatou-se a 
falta da cópia do RG e CPF, 
comprovante de endereço e 

certidão negativa municipal, 
o proponente deverá realizar 
a complementação da docu-
mentação caso futuramente 
seja convocado para forma-
lização de contrato, em con-
formidade com o Art.11 do 
Decreto Estadual 4507/2009. 
Ainda durante a conferência 
dos documentos de habili-
tação é de conhecimento da 
Comissão de Licitação que 
o proponente Lucas Pasa 
Dziurkowski possui parentes-
co com Secretária e Prefeito 
desta municipalidade, quan-
to a essa situação exposta, a 
Comissão encaminhará para 
parecer jurídico, para veri-
ficação da legalidade desta 
contratação, haja vista que 
a Comissão entende pela 
impossibilidade do creden-
ciamento deste em confor-
midade com a Súmula vin-
culante 13 do STF e Acórdão 
2745/2010 do TCE/PR. 
Diante disso, informamos a 
classificação com base nos 
documentos analisados: 

Item 01 - Professor de Educa-
ção Física - Bacharel 

1 2  colocado: Everton Zwier-
zykowski, com 40 pontos 

Item 02 - Professor de Edu-
cação Física - Bacharel 

1 2  colocado: Lucas Pasa 
Dziurkowski, com 10 pontos 

O resultado será publicado 
no sitio da prefeitura muni-
cipal www.pmcm.pr.gov.br , 
e concedido prazo recursal 
conforme prazos estipulados 
na legislação vigente. 
Nada mais havendo tratar, foi 
encerrada a sessão. cuja ata 
vai assinada pelo presidente 

membros da Equipe de Apoio 
e profissionais presentes. 

LiIian Maciel de Oliveira 
Membro da CLP 

Luiz Fernando Soares 
Gabelini 

Membro da CLP 

CREDENCIAMENTO n 
008/2022 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos oito dias do mês de agos-
to de dois mil e vinte e dois, 
às nove horas, reuniram-se na 
sala de Auditório Municipal, 
do prédio da Prefeitura Muni-
cipal, sito a Av. Vitória, n 2 251. 
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 o Sr(o) Luiz Fer-
nando Soares Gabelini para 
a sessão pública do processo 
de credenciamento de pesso-
as físicas, sendo profissionais 
autônomos para prestação 
de serviços de professor de 
dança, música, artesanato. 
instrutor cultural e instrutor 
de informática, para desen-
volver atividades junto ao 
Barracão das Artes e Secre-
taria de Educação desta mu-
nicipalidade. Aberta a sessão 
a presidente e a Comissão. 
efetuaram o recebimento dos 
envelopes dos documentos 
habilitatórios exigidos para o 
credenciamento, verificou-se 
a documentação dos seguin-
tes interessados: 

Adriane Mara Pigatto 

0  103 
Vera Maria Benzak K awczyk 

Presidente da CPL 
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Alexandre Pereira da Silva 

A documentação apresen-
tada foi conferida e rubrica-
da pela presidente da CPL e 
membros da Comissão. Du-
rante a conferência dos do-
cumentos de habilitação da 
proponente Adriane Mara 
Pigatto, verificou-se que os 
documentos não foram au-
tenticados em conformidade 
com o item 5.2 do edital. A 
proponente deverá realizar a 
complementação com a au-
tenticação da documentação 
caso futuramente seja con- 

ocada para formalização de 
contrato, em conformidade 
com o Art.11 do Decreto Esta-
dual 4507/2009. 
Durante a conferência dos 
documentos de habilitação 
do proponente Alexandre Pe-
reira da Silva, verificou-se a 
falta dos Anexos II, III, IV, V e 
VI. O proponente deverá rea-
lizar a complementação, en-
caminhando os documentos 
faltantes em conformidade 
com o Art.11 do Decreto Esta-
dual 4507/2009. 
Diante disso, informamos a 

assificação com base nos 
documentos analisados: 
tem 01 - Professor de Dança 

Jazz 
Não houve nenhum creden-
ciado 

Item 02 - Professor de Balé 
Classico ou contemporâneo 
Não houve nenhum creden-
ciado 

Não houve nenhum creden-
ciado 

Item 05 - Instrutor de Arte-
sanato 
V colocada: Adriane Mara Pi-
gatto - com 70 pontos 

Item 06 - Instrutor Cultural 
Não houve nenhum creden-
ciado 

Item 07 - Instrutor Cultural 
Não houve nenhum creden-
ciado 

Item 08 - Instrutor de Infor-
mática 
Não houve nenhum creden-
ciado 

O resultado será publicado 
no sitio da prefeitura muni-
cipal www.pmcm.pr.gov.br , 
e concedido prazo recursal 
conforme prazos estipulados 
na legislação vigente. 
Nada mais havendo tratar, foi 
encerrada a sessão, cuja ata 
vai assinada pelo presidente 
membros da Equipe de Apoio 
e profissionais presentes. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente da CPL 

Lilian Maciel de Oliveira 
Membro da CLP 

Luiz Fernando Soares 
Gabelini 

Membro da CLP 
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Item 03 - Professor de Mú-
sica 
12 colocado: Alexandre Perei-
ra da Silva - com 10 pontos 

Item 04 - Professor de Dança 
folclórica polonesa 


