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Ata da reunião para abertura dos envelopes apresentados ao Credenciamento n°

183/2021, destinado ao credenciamento de leiloeiros para a prestação dos serv iços de

avaliação e a lienação através de le ilão público presencial e/ou ele trônico de bens
móveis inserv íveis de propriedade da Administração Direta e Indireta do Município de
Joinv ille , com exceção da Companhia Águas de Joinv ille - CAJ. Aos  06 dias de outubro

de 2021, às 09h, reuniram-se na Sala de Licitações da Secretaria de Adminis tração e
Planejamento, os membros da Comissão de Licitação designada pela Portaria n° 275/2021,

composta por Thiago Roberto Pereira, Cláudia Fernanda Müller e lury Karran Xavier Rocha,
sob a presidênc ia do primeiro para abertura dos invólucros protocolados e relacionados no
comunicado n° 0010636103/2021. Participantes: Daniel Elias Garcia, Paulo Roberto Worm,
Michele Pacheco da Rosa Sandor, Aridina Maria do Amaral, Diórgenes Valério Jorge, Roger
Wenning, Marileia Mayl Sabrina da Silva Pereira Eckelberg, Marcus Rogério Araújo Samoel,
Osmar Sérgio Costa, Júlio Ramos Luz e Giancarlo Peterlongo Lorenzini Menegotto.
Inicialmente, destaca-se que foram tomadas todas as medidas de prevenção e
enfrentamento ao coronavírus (COVID-19), conforme Decretos Municipais e Estaduais,

como a disponibilização de á lcool em gel na entrada da sala de licitações  e na mesa
principal. Foi promovido o distanciamento entre os presentes, o uso obrigatório de máscara

e a realização da aferição de temperatura na entrada da sala . Regis tra-se a inda, que esta

sessão está sendo transmitida em vídeo e áudio por meio do site da Prefeitura, conforme Lei
Municipal n° 7.672/2014. Não houve na sessão nenhum participante presente. Esteve
acompanhando a sessão o servidor Cláudio Hildo da Silva da Secretaria de Administração e

Planejamento. Os invólucros foram vistados pelos membros da Comissão de Lici tação. Ato
contínuo, a Comissão de Licitação realizou a abertura dos invólucros, rubricou os

documentos de habilitação. Por fim, a Comissão decide suspender a sessão para análise e
julgamento dos documentos apresentados. Nada mais a tra tar,  fo i encerrada a reunião e

lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.
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