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FOLHA DE ATA Nº 058/2021 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA REALIZADA PARA 
RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES DO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021 – OBJETO: 
Credenciamento de pessoas jurídicas e pessoas físicas, 
para prestação de serviços na realização de terapias 
alternativas (auriculoterapia, acupuntura, práticas manuais 
e reiki), para atendimento aos profissionais de saúde da 
Prefeitura Municipal, pelo período de 3(três) meses. 
 

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas 
e trinta minutos, na sala de reuniões da Prefeitura de Francisco Beltrão-PR, esteve 
reunida a Comissão Permanente de Licitações designada através da Portaria nº 
151/2020 de quinze de maio de dois mil e vinte, com os integrantes NILEIDE T. 
PERSZEL como presidente e membros da Comissão PRISCILA ALVES DE LUCA e 
DANIELA RAITZ, para recebimento de envelopes de documentos ao 
credenciamento do Chamamento Público em questão. A divulgação do ato deu-se 
por Aviso de Licitação, publicado nos seguintes meios: Diário Oficial do Estado do 
Paraná edição nº 10913 do 15/04/2021 página 25; Jornal de Beltrão edição nº 7181 
do dia 15/04/2021 página 8; Diário Oficial dos Municípios do Paraná/AMP nº 2243 do 
dia 15/04/2021 página 102 e ainda disponibilizados no site do Município de 
Francisco Beltrão www.franciscobeltrao.pr.gov.br e do Tribunal de Contas do Estado 
www.tce.pr.gov.br/ Mural de Licitações Municipais. A Convocação para esta sessão, 
foi publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná/AMP nº 2247 do dia 
22/04/2021 página 114. Aberta a sessão, a comissão Permanente de Licitação 
recebeu via protocolo os envelopes de: 01 – DAIANA ELIS MARTELLO TOMAZINI, 
CPF nº 048.502.569-88; 02 – LARISA ANTONELA KRILOW, CPF nº 090.171.389-
98; 03 – PAULA SIMONE MENGER, CPF nº 031.364.229-02; 04 – PATRÍCIA 
MISTURINI DALLA COSTA, CPF nº 083.150.369-63; 05 – DANIELE LORENZI, CPF 
nº 071.533.429-82 e 06 – ANDREIA ARAÚJO ZONTA, CPF nº 026.380.639-16; não 
representadas na sessão. A Comissão procedeu à abertura dos envelopes, e 
primeiramente realizou a consulta no site do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná de impedidos de licitar/contratar com a Administração Pública, por CPF 
informado, que resultou em nenhum impedimento encontrado das proponentes 
acima elencadas.  A seguir foi analisada a documentação contida do envelope 
confrontando com o exigido no item 8.1.2 do edital, os quais foram rubricados pelos 
membros da comissão, folha a folha, os documentos apresentados.  
- A proponente, Pessoa Física 01 - DAIANA ELIS MARTELLO TOMAZINI 
apresentou ofício Anexo II com proposta para o item 3 (Práticas manuais de 
massagem terapêutica), sendo atendidas as condições de habilitação conforme 
edital, foi declarada habilitada e apta ao credenciamento. 
- A proponente, Pessoa Física 02 – LARISA ANTONELA KRILOW apresentou ofício 
Anexo II com proposta para o item 3 (Práticas manuais de massagem terapêutica), 
sendo atendidas as condições de habilitação conforme edital, foi declarada 
habilitada e apta ao credenciamento. 
- A proponente, Pessoa Física 03 – PAULA SIMONE MENGER apresentou ofício 
Anexo II com proposta para o item 4 (Reiki), sendo atendidas as condições de 
habilitação conforme edital, foi declarada habilitada e apta ao credenciamento. 
- A proponente, Pessoa Física 04 – PATRÍCIA MISTURINI DALLA COSTA 
apresentou ofício Anexo II com proposta para os itens 1 e 2 (Auriculoterapia e  
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FOLHA DE ATA Nº 059/2021 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA REALIZADA PARA 
RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES DO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021 – OBJETO: 
Credenciamento de pessoas jurídicas e pessoas físicas, 
para prestação de serviços na realização de terapias 
alternativas (auriculoterapia, acupuntura, práticas manuais 
e reiki), para atendimento aos profissionais de saúde da 
Prefeitura Municipal, pelo período de 3(três) meses. 

 
Acumpuntura), sendo atendidas as condições de habilitação conforme edital, foi 
declarada habilitada e apta ao credenciamento. 
- A proponente, Pessoa Física 05 – DANIELE LORENZI apresentou ofício Anexo II 
com proposta para o item 1 (Auriculorerapia), sendo atendidas as condições de 
habilitação conforme edital, foi declarada habilitada e apta ao credenciamento. 
- A proponente, Pessoa Física 06 – ANDREIA ARAÚJO ZONTA apresentou ofício 
Anexo II com proposta para os itens 1 e 2 (Auriculoterapia e Acumpuntura), sendo 
atendidas as condições de habilitação conforme edital, foi declarada habilitada e 
apta ao credenciamento.  
Concluídos os trabalhos, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e 
lavrada a presente ata que segue assinada pelos membros da comissão. 
 
 

NILEIDE T. PERSZEL 
Presidente da Comissão  
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Membro da Comissão Membro da Comissão 

 


