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CREDENCIAMENTO no 00912022 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos dezesseis 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, 
no  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 
instrutores de informática, natação, música e dança, para desenvolver atividades junto 
ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, através do Centrod e 
Atividades desta. Aberta a sessão a presidente e a Comissão, efetuaram o recebimento dos 
envelopes dos documentos habilitatórios exigidos para o credenciamento, verificou-se a 
documentação do seguinte interessado: 

Alexandre Pereira da Silva 

A documentação apresentada foi conferida e rubricada pela presidente da CPI- e 
membros da Comissão. Durante a conferência dos documentos de habilitação 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 - Oficina de instrutor de Informática 

Não houve nenhum credenciado 
Item 02 —Oficina de Instrutor de dança 

Não houve nenhum credenciado 
Item 03 - Instrutor para oficina de Música 

10 colocado: Alexandre Pereira da Silva - com 10 pontos 

Item 04 - Oficina Instrutor de natação e hidroginástica 
Não houve nenhum credenciado 

Foi constado pela Comissão que o proponente Alexandre Pereira da Silva, já está 
habilitado no credenciamento 00812022 (Secretaria de Educação). Será verificado junto as 
Secretarias de Educação e Secretaria de Assistência Social, se há compatibilidade das cargas 
horárias, para as duas funções, caso contrário, o proponente deverá optar por somente um 
credenciamento. 

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. 
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PORTARIA N° 294/2022 
DATA: 18 DE AGOSTO DE 

2022. 

SÚMULA: Concede licença 
especial a título de prêmio 
para a servidora Neusa Piro-
qek Okopna. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CRUZ MACHADO, ESTADO 
DO PARANÁ, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE: 

A servidora. Neusa Pirogek 
Okopna (matr. n 2 1197), CTPS 
n 9  1153143/0010-PR e RG n 
9.183.811-7/PR, admitida em 
04/08/2010, em conformida-
de com a Lei Complementar 
n° 00 1/2006, art. 94, seção 
V!li, Licença Especial à Título 
de Prêmio, período aquisiti- 

16/09/2022. 

Registre-se e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Munici-
pal de Cruz Machado/PR, em 
18 de agosto de 2022. 

ANTONIO LUIS 
SZAYKOWSKI 

Prefeito Municipal 
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Aos dezesseis dias do mês de 
agosto de dois mil e vinte e 
dois, às nove horas, reuniram-
-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- 

Equipe de Apoio. Sr(a) Lilian 
Maciel de Oliveira e o S'(o 
Luiz Fernando Soae.s Gaoe-
lini para a sessão pubca cL 
processo de credenciame.-
to de pessoas físicas, seac 
profissionais autônomos para 
prestação de serviços de iris 
trutores de informática, na--
tação. música e dança. para 
desenvolver ativ'daaes JL.flto 
ao Serviço de Convivência 
Fortalecimento ae Vínculos 
- SCFV. através do Ce'trod 
e Atividades desta. ADe. 

ta a sessão a presidente e a 
Comissão, efetuaram o rcn-
bimento dos envelooes co 
documentos hahtóo-,•. 
exigidos para o crecer - c'a-
mento, verificou-se a Ooç:i, 

mentação do seguinte nte-
ress ad o: 

Alexanare Pereira ca 
Silva 

A documentação aprese 
tada foi conferida e ubnca-
da pela presucente da CPI- 
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membros da Comissão. Du-
rante a conferência dos do-
cumentos de habilitação dos 
documentos de habilitação 
do proponente Alexandre Pe-
reira da Silva, verificou-se a 
,alta 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 
classificação com base nos 
documentos analisados: 

«—item 01 - Oficina de instrutor 
de Informática 
No houve nenhum creden-
ciado 

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 presiden-
te membros da Equipe de 
Apoio. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente da CPL 

Lílian Maciel de Oliveira 
Membro da CLP 

Luiz Fernando Soares 
Gabelini 

Membro da CLP 
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tem 02 -Oficina de Instrutor 
de dança 
Não houve nenhum creden-
ciado 

Item 03 - Instrutor para ofici-
na de Música 
12 colocado: Alexandre Perei-
ra da Silva - com 10 pontos 

Item 04 - Oficina Instrutor de 
natação e hidrogínástica 
Não houve nenhum creden-
ciado 

Foi constado pela Comissão 
que o proponente Alexan-
dre Pereira da Silva, já está 
habilitado no credenciamen-
to 008/2022 (Secretaria de 
Educação). Será verificado 
junto as Secretarias de Edu-
cação e Secretaria de Assis-
tência Social, se há compati-
bilidade das cargas horárias, 
para as duas funções. caso 
contrário, o proponente de-
verá optar por somente um 
credenciarnento. 
0 resultado será publicado 


