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CREDENCIAMENTO no 00712022 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos cinco 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 na área de Educação Física (Professor Bacharel), para atuarem com 
treinamento desportivo para escolinhas de base (Ginásio Luís Otto, Ginásio Valdomiro 
Apolinário, Quadra de Esportes do Conjunto habitacional Palmeirinha), treinamento 
esportivo com a Melhor Idade, jogos da juventude, jogos abertos e eventuais competições 
regionais, obedecidas às especificações e normas constantes do presente Edital. 

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: 

Lucas Pasa Dziurkowski 
Everton Zwierzykowski 

A documentação apresentada foi conferida e rubricada pela presidente da CPL 
e membros da Comissão. Durante a conferência dos documentos de habilitação do proponente 
Lucas Pasa Dziurkowski, constatou-se a falta da cópia do RG e CPF, comprovante de endereço e certidão 
negativa municipal, o proponente deverá realizar a complementação da documentação caso 
futuramente seja convocado para formalização de contrato, em conformidade com o Art. 11 do 
Decreto Estadual 450712009. Ainda durante a conferência dos documentos de habilitação é de 
conhecimento da Comissão de Licitação que o proponente Lucas Pasa Dziurkowski possuí 
parentesco com Secretária e Prefeito desta municipalidade, quanto a essa situação exposta, a 
Comissão encaminhará para parecer jurídico, para verificação da legalidade desta contratação, 
haja vista que a Comissão entende pela impossibilidade do credenciamento deste em 
conformidade ccm a Súmula vinculante 13 do STF e Acórdão 274512010 do TCE/PR. 

Diante disso, informamos a classificação com base nos documentos analisados: 
Item 01 - Professor de Educação Física - Bacharel 

1 1  colocado: Everton Zwierzykowski, com 40 pontos 
Item 02 - Professor de Educação Física - Bacharel 

1 1  colocado: Lucas Pasa Dziurkowski, com 10 pontos 

O resultado será publicado no sitio da prefeitura municipal 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. 
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Diversos 
ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

PUBLICAÇÕES DE CARÁTER 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO N 2 : 3912/2022 

DATA: 07 de agosto de 2022 

DECLARA LUTO OFICIAL EM 
CRUZ MACHADO, ESTADO 
DO PARANÁ PELO FALECI- 

ENTO DO SENHOR LUIZ 
MÁRIO KOTESKI, EX-SERVI-
DOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CRUZ MACHADO, Estado do 
Paraná, no uso das atribui-
ções que lhe confere no Art. 
77 e 120 da Lei Orgânica Mu-
nicipal. 

CONSIDERANDO o faleci-
mento do ex - servidor LUIZ 
MÁRIO KOTESKI deste muni-
cípio; 
CONSIDERANDO os precio-
sos trabalhos dedicados à co-
munidade Cruzmachadense 
no decorrer de sua vida como 

cidadão e funcionário; 
CONSIDERANDO o conster-
namento geral da comunida-
de Cruzmachadense e o sen-
timento de solidariedade, dor 
e saudade que emerge pela 
perda de um cidadão. 
CONSIDERANDO, finalmente, 
que é dever do Poder Públi-
co Cruzmachadense render 
justas homenagens àqueles 
que com o seu trabalho, seu 
exemplo e sua dedicação, 
contribuíram para o bem-es-
tar da Coletividade, 

DECRETA: 

Art. 12  Fica decretado Luto 
Oficial em todo território do 
Município de Cruz Machado, 
por 03 (Três) dias a iniciar 
nesta data até 09/08/2022 
pelo falecimento do Senhor 
LUIZ MÁRIO KOTESKI. ex-ser-
vidor municipal que em vida, 
prestou inestimáveis serviços 
prestados ao município de 
Cruz Machado - PR. 
Art. 22  Este decreto entra em 
vigor nesta data no átrio do 

Poder Executivo Municipal. 
e publicação simultânea no 
órgão de imprensa oficial do 
Município, aos moldes do Art. 
77 e 120 da Lei Orgânica Mu-
nicipal. 

Art. 39  Revogam-se as Dispo-
sições em contrário. 

Edifício da Prefeitura Munici-
pal de Cruz Machado, em 07 
de agosto de 2022. 

ANTÔNIO LUIS 
SZAYKOWSKI 

Prefeito Municipal 

- 

CREDENCI.AMENTO no- 

007/2022 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos cinco dias do mês de 
agosto de dois mi e vinte e 
dois, às nove horas, reuniram- 
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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-
uni 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 
com treinamento desporti- 

" para escolinhas de base 
'inásio Luís 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 
dos documentos habilitató-

'»s 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 
Dziurkowski, 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 

19  colocado: Everton Zwier-
zykowski, com 40 pontos 

Item 02 - Professor de Edu-
cação Física - Bacharel 

1 9  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. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente da CPL 

Luiz Fernando Soares 
Gabelini 

Membro da CLP 

CREDENCIAMENTO n 9  
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 

Lilian Maciel de Oliveira 
Membro da CLP00 
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