
Secretaria de Administração e Planejamento
Prefeitura de
Joinville

Ata da reunião para abertura do envelope apresentado ao Credenciamento n° 168/2022,
destinado ao Credenciamento de Instituições financeiras ou bancárias e cooperativas,
legalmente autorizadas , interessadas na concessão de crédito consignado em folha

de pagamento , aos serv idores da Adminis tração Dire ta e Indireta do Munic íp io de
Joinv ille , exceto Companhia Águas de Joinv ille . Aos 27 dias de janeiro de 2023, 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° 24/2023, composta por

Cláudia Fernanda Müller, Fabiane Thomas e Patrícia Cantuário da Silveira, sob a
presidência da primeira, para abertura do invólucro protocolado e relacionado no

comunicado n° 0015682629/2023. Empresa participante: ABSPUB - Associação Beneficente
dos Servidores Públicos do Brasil . Registra-se que esta sessão está sendo transmitida em
vídeo e áudio por meio do site da Prefeitura, conforme Lei Municipal n° 7.672/2014. Informa-

se inic ialmente,  que o envelope protocolado em 25 de janeiro de 2023, sob o n° 027515,
direcionado a Unidade de Processos, sem identificação do seu conteúdo, após  realizada a

abertura do envelope, também não constava dentro do mesmo informação a qual processo
fazia referência. Então foi solicitada a interessada a informação do processo licitatório de

destino, que enviou e-mail identificando o presente processo. Ass im, a Comissão lacrou o
envelope,  permanecendo sob sua guarda até a presente abertura. Não houve na sessão
nenhum representante presente. O invólucro foi  vistado pelos membros  da Comissão de
Licitação. Ato contínuo, a Comissão realizou a abertura do invólucro e vistou os documentos

de habilitação. Por fim, a Comissão dec ide suspender a sessão para análise e julgamento
dos documentos apresentados. Nada mais  a tra tar, foi encerrada a reunião e lavrada esta

ata que vai assinada pelos presentes.
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