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ATA DA REUNIÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DA CHAMADA 

PÚBLICA Nº 005/2020 de 12 de maio de 2020 
 

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte, às 08:30 horas, na sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, reuniram-se os 

servidores municipais, ELIANE BRUM, ELIONETE KUELEM DA SILVA CASTIGLIONI E LUANA 

SEBEN FIORENTIN, membros que integram a Comissão de Licitações nomeada pela Portaria 
nº 20.285/2019,  para sob a presidência do primeiro, receber, protocolar e posteriormente 

abrir e julgar  documentação de que trata a CHAMADA PÚBLICA DE Nº 005/2020, de 
12/05/2020, que tem por objeto, Credenciamento de leiloeiros oficiais, pessoas físicas, 

devidamente matriculados na Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR, visando a prestação de 
serviços de alienação de bens móveis e imóveis e ainda sucatas em geral, de propriedade do 

município, nas modalidades presencial e eletrônico. Após iniciada a reunião foi verificado pela 
Comissão de Licitações que houve cinco interessados até o horário estabelecido no edital 

11:30 horas, sendo:  
Nome do proponente CPF do responsável pelo proponente Matrícula Leiloeiro 

FÁBIO GONÇALVES BARBOSA 036.503.789-30 12/042L 

DANIEL OLIVEIRA JUNIOR 051.262.019-99 12/243L 

AFONSO MARANGONI 214.675.019-72 12/046L 

JOACIR MONZON POUEY 007.917.900-29 18/295L 

HELCIO KRONBERG 085.187.848-24 653 

Estas apresentaram os envelopes "Documentos de Habilitação". Nenhuma proponente 
permaneceu para abertura dos envelopes. Inicialmente, foram rubricados os envelopes 

contendo os documentos de habilitação, após abertos os envelopes constatando-se que a 
documentação estava em conformidade com o solicitado no edital, pela observação feita pela 

Comissão, foram considerados habilitados. Não havendo mais nenhum interessado será 
realizado a classificação conforme item 9.1 do edital e em seguida o processo de 

INEXIGIBILIDADE. Nada mais havendo a constar eu, ELIONETE KUELEM DA SILVA 
CASTIGLIONI, Secretária desta Comissão de Licitação, lavrei a presente ATA a qual será 

assinada por mim, pelos demais membros desta Comissão de Licitações. 
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