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FOLHA DE ATA Nº 061/2021 
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 três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, 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 02 para esta sessão, foi publicada no Diário Oficial 
dos Municípios do Paraná/AMP nº 2254 do dia 03/05/2021 página 375. Aberta a sessão, a 
comissão Permanente de Licitação recebeu via protocolo os envelopes de: 01 – Patrícia 
Michelle Steffens CPF nº 075.706.149-41; 02 – Greisse Camile da Silva Goralski CPF nº 
069.465.539-26; 03 – Elaine de Lima de Moraes CPF nº 020.825.599-04; 04 – Leidi Daiane 
Heckler CPF nº 056.716.499-35; 05 – Carpe Diem Estética e Saúde – Sandra dos Santos 
Estética - ME CNPJ nº 27.732.921/0001-03; 06 – Suzana Petrikowski CPF nº 078.509.939-
50; 07 – Tiago Pertile CPF nº 044.687.119-22; 08 – Priscila Kruhs Wein Fortner CPF nº 
053.657.529-02; 09 – Felipe Guerios CPF nº 075.080.929-96; 10 – Lucilene Moreschi CPF 
nº 035.176.769-00; 11 – Géssica Dalberto CPF nº 071.940.789-37; 12 – Vanderli Maria 
Casali Madruga CPF nº 041.720.489-27; 13 – Josiane Alessi CPF nº 010.060.789-67; 14 – 
Maiara Aline Ferretto Sai CPF nº 063.512.289-80; 15 – Sirlei Teresa Chaves Jotti CPF nº 
617.982.319-72; 16 – DM Spazio Zen Psicologia e Terapias Integradas Ltda CNPJ nº 
23.522.536/0001-72; 17 – Tacyana Boris CPF nº 084.692.469-25; 18 – Franciela Bednarski 
CPF nº 056.488.859-11; 19 – Roberta Vendrame Gritti Martinazzo CPF nº 082.426.719-23; 
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 – Patrícia Michelle Steffens 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 02 – Greisse Camile da Silva Goralski apresentou ofício Anexo 
II com proposta para o item 1 (Auriculoterapia) e para o item 3 (Práticas Manuais), sendo 
atendidas as condições de habilitação conforme edital, foi declarada habilitada e apta ao 
credenciamento. - A proponente, Pessoa Física 03 – Elaine de Lima de Moraes 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 – Leidi Daiane Heckler 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 Jurídica 05 – 
Sandra dos Santos Estética - ME apresentou ofício Anexo II com proposta para o item 3 
(Práticas Manuais) e item 4 (Reiki), sendo atendidas as condições de habilitação conforme 
edital, foi declarada habilitada e apta ao credenciamento. 
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 - A proponente, Pessoa Física 06 – Suzana Petrikowski 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. - O proponente, Pessoa Física 07 – 
Tiago Pertile apresentou ofício Anexo II com proposta para o item 3 (Práticas Manuais), 
sendo atendidas as condições de habilitação conforme edital, foi declarada habilitada e apta 
ao credenciamento. - A proponente, Pessoa Física 08 – Priscila Kruhs Wein Fortner 
apresentou ofício Anexo II com proposta para o item 3 (Práticas Manuais), sendo atendidas 
as condições de habilitação conforme edital, foi declarada habilitada e apta ao 
credenciamento. - O proponente, Pessoa Física 09 – Felipe Guerios 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 10 – Lucilene Moreschi apresentou ofício Anexo II com proposta para o item 1 
(Auriculoterapia), sendo atendidas as condições de habilitação conforme edital, foi declarada 
habilitada e apta ao credenciamento. - A proponente, Pessoa Física 11 – Géssica Dalberto 
apresentou ofício Anexo II com proposta para o item 1 (Auriculoterapia),  3 (Práticas 
Manuais) e item 4 (Reiki), sendo atendidas as condições de habilitação conforme edital, foi 
declarada habilitada e apta ao credenciamento. - A proponente, Pessoa Física 12 – 
Vanderli Maria Casali Madruga 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 13 – Josiane Alessi 
apresentou ofício Anexo II com proposta para o item 4 (Reiki), porém consta no cadastro de 
servidores do quadro municipal, impedida portanto a participação no processo (artigo 9º, III, 
da Lei nº 8.666/93, e em desacordo com o item 4 da Declaração de idoneidade (anexo III) 
integrante da proposta apresentada. - A proponente, Pessoa Física 14 – Maiara Aline 
Ferretto Sai apresentou ofício Anexo II com proposta para item 1 (Auriculoterapia) e item 3 
(Práticas Manuais), sendo atendidas as condições de habilitação conforme edital, foi 
declarada habilitada e apta ao credenciamento. - A proponente, Pessoa Física 15 – Sirlei 
Teresa Chaves Jotti apresentou ofício Anexo II com proposta para item 1 (Auriculoterapia), 
item 2 (Acupuntura) e item 3 (Práticas Manuais), atendeu as condições de habilitação para 
os itens 02 e 03, sendo declarada habilitada e apta ao credenciamento para estes, porém 
não comprovou habilitação para o item 1 (Auriculoterapia). - A proponente, Pessoa Jurídica 
16 – DM Spazio Zen Psicologia e Terapias Integradas Ltda quanto ao documento 
apresentado para atendimento ao item 8.1.1.6 consta certidão negativa de imóvel urbano 
em nome da titular, sendo que a comissão procedeu a consulta no sitio da prefeitura 
municipal em nome da empresa, pelo número de inscrição municipal empresa fácil consta 
certidão positiva com pendências, em desacordo com o edital, sendo portanto declarada 
inabilitada. - A proponente, Pessoa Física 17 – Tacyana Boris apresentou ofício Anexo II 
com proposta para o item 3 (Práticas Manuais), sendo atendidas as condições de 
habilitação conforme edital, foi declarada habilitada e apta ao credenciamento. - A 
proponente, Pessoa Física 18 – Franciela Bednarski apresentou ofício Anexo II com 
proposta para o item 1 (Auriculoterapia) e item 4 (Reiki), sendo atendidas as condições de 
habilitação conforme edital, foi declarada habilitada e apta ao credenciamento. - A 
proponente, Pessoa Física 19 – Roberta Vendrame Gritti Martinazzo apresentou ofício 
Anexo II com proposta para o item 3 (Práticas Manuais), 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. 
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