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MEMORANDO 12312022 - Opto de Licitações e Contratos 

Cruz Machado, 19 de agosto de 2022 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

Prezados: 

Encontra-se em andamento o credenciamento 00812022, cujo objeto é a contratação de 
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, bem como 
encontrasse-se em andamento o credenciamento 00912022m. cujo objeto é a contratação de 
profissionais autônomos para prestação de serviços de instrutores informática, natação, 

música e dança, para desenvolver atividades junto ao Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - SCVF. 

Para ambos os credenciamento o proponente Alexandre Pereira da Silva encontra-se 
habilitado, no entanto, a Comissão constou na Ata do credenciamento 00912022 que O 
proponente Alexandre Pereira Silva já está habilitado no credenciamento 008/2022 (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. case contrário o 
proponente deverá por somente um credenciarnento 

No edital do credenciarnento 008/2022. o proponente se credenciou para a seguinte 
função: 

No credenciamento 009/2022, o proponente está credenciado no seguinte tem 
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experiência ou capacitaço 

na modalidade pretendida. A ..-."' 
carga horária a ser cumprida 

será de até 30 horas 

Antes de encaminhar o Ofício para as Secretarias de Assistência Social e Secretaria de 
Educação para verificar a compatibilidade da carga horária, solicitamos parecer jurídico quanto 
a possibilidade e legalidade da contratação do proponente para as duas funções, oem como 
gerar dois contratos distintos para o proponente acima mencionado. 

Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários. 

Atenciosamente 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Setor de Licitações e Contratos 


