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ATA DE ABERTURA CREDENCIAMENTO 03-2019 - CREDENCIAMENTO ÁRBITROS 

ESPORTIVOS 
 
Aos 05 (cinco) dias do mês de julho do ano de 2019, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal 
de Muqui, situada à Rua Satyro França, 95 - Centro, reuniu-se, a partir das 10:00h, em sessão 
pública, a Comissão de Licitação do Município, constituída pelos servidores Miguel Montozo Neto, 
Marina Batista Muchuli Silva e Paula Dutra Jerônimo, e também integrantes da Secretaria 
Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, abaixo assinados, integrantes da Comissão 
incumbida de dirigir o procedimento de abertura do chamamento ao credenciamento nº 03/2019, 
proveniente da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, sendo o procedimento 
destinado ao credenciamento e cadastramento de pessoas físicas interessadas e especializadas 
em prestar serviço de arbitragem para atuação em campeonato municipal de futebol de campo e 
futsal, zona rural e urbana. Cumpridas todas as prévias disposições, instaurou-se a sessão em 
que houve por recepcionados os envelopes devidamente lacrados, encaminhados pelos 
interessados. Abertos e analisados os documentos apresentados, sob cotejo com o edital regente, 
constatou-se que os participantes atendem ao requerido, sendo considerados habilitados, pelo 
que realizamos o pertinente registro, listando-se conforme segue: 
-ADRIANO LOUZADA FERREIRA, CPF 042.324.147-89; 
-ALERRANDRO MOTA DIAS, CPF: 121.400.037-13; 
-DEYVID ANTÔNIO SARTÓRIO REZENDE, CPF: 086.666.027-59; 
-ELDER BIANCARDI GALVÃO, CPF: 098.191.287-73; 
-ELDER DA SILVA BARONI, CPF: 100.495.237-67; 
-JADSON PASCHOAL BRITES, CPF: 058.300.667-18; 
-JORGIMAR DE SOUZA, CPF: 915.646.117-87; 
-JOSÉ WILIAM BUROCK VENTURA, CPF: 092.466.727-39; 
-MARQUIELES ALVES SILVA, CPF: 054.890.237-24; 
-RILDO DE OLIVEIRA, CPF: 005.301.307-77; 
-ROSANA MARTINS, CPF: 075.807.287-29; 
-ROSIMAR DA SILVA NASCIMENTO, CPF: 043.810.057-32; 
-VAGNER REGIANI, CPF: 099.678.517-59. 
Assim nesta data concluído o trabalho, encontram-se os participantes aptos, no que pertine ao 
credenciamento, ao futuro desempenho das atividades de arbitragem, o que será realizado sob os 
auspícios da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, conforme cronograma a 
ser fixado de campeonato(s). Nada mais havendo a registrar, encerrou-se a reunião, sendo 
lavrada a presente ata para o pertinente registro, e encaminhamento à autoridade superior sob 
análise da Assessoria Jurídica, para os procedimentos subsequentes.     
 
Prefeitura Municipal de Muqui, 05 de julho de 2019. 
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