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J COMPRAS E 
LICITAÇÕES 

CRUZ MACHAN 

OFÍCIO CIRCULAR 13612022 - Dpto de Licitações e Contratos 

Cruz Machado. 02 de setembro de 2022 

À 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Prezados: 

Encontra-se em andamento o credenciamento 008/2022, 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 009/2022m, 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 009/2022 que "0 
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, caso contrário o 
proponente deverá por somente um credenciamento. 

No edital do credenciamento 008/2022, o proponente se credenciou para a seguinte 
função' 

No credenciamento 009/2022, o proponente está credenciado no seguinte item: 
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Solicitamos que as referidas secretarias verifiquem se no presente caso. há 
compatibilidade da carga horária. Aguardamos resposta para continuidade da contratação. 

Atenciosamente 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente CPL 

 


