
Secretaria de Administração e Planejamento
Prefeitura de
Joinville

Ata da reunião para abertura do envelope apresentado ao Credenciamento n° 354/2021,
destinado ao Credenciamento de clínicas e /ou hospitais veterinários para prestação de
serv iços de castração cirúrgica e microchipagem , em animais das espécies caninas e

felinas , domiciliados , semidomiciliados e errantes , no município de Jo inv i lle .  Aos 30

dias  de junho de 2022, às 14h30min, reuniram-se na Sala de L ici tações da Secretaria  de
Administração e Planejamento, os membros da Comissão de Licitação designada pela
Portaria n° 040/2022, composta por Aline Mirany Venturi Bussolaro, Cláudio Hildo da Silva e

Richard Delfino de Araújo, sob a presidência da primeira, para abertura do invólucro
protocolado e relac ionado no comunicado n° 0013405662/2022. Part icipante: Agro Shop

Paraíso Serviços Veterinários Eireli. Informa-se que a empresa Agro Shop Paraíso Serviços
Veterinários Eireli, registrou equivocadamente o número do processo no invólucro, no
entanto, a referida empresa informou via e-mail que se trata do certame em questão.

Destaca-se a disponibilização de álcool em gel na entrada da sala de licitações e na mesa
principal como medida de prevenção e enfrentamento ao coronavírus (COVID-19). Registra-

se ainda,  que esta sessão es tá sendo transmit ida em vídeo e áudio por meio do s ite da
Prefeitura, conforme Lei Municipal n° 7.672/2014. Não houve na sessão nenhum

representante presente. O invólucro foi v istado pelos membros  da Comissão de Lici tação.
Ato contínuo, a Comissão realizou a abertura do invólucro e vis tou os documentos de
habilitação. Por fim, a Comissão decide suspender a sessão para análise e julgamento dos

documentos  apresentados. Nada mais  a tratar,  foi encerrada a reunião e lavrada esta ata
que vai assinada pelos presentes.
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