
Secretaria de Administração e Planejamento
Prefeitura de
Joinville

Ata da reunião para abertura dos envelopes apresentados ao Credenciamento n°
001/2021, destinado ao credenciamento de Prestadores de Serv iços de Saúde

Especializados em Reabilitação de Deficiência Intelectual e/ou Transtorno do Espectro
Autista , incluindo diagnóstico , atendimento e acompanhamento , conforme Tabela de

Procedimentos , Medicamentos e OPM - SIGTAP/SUS. Aos 15 dias de dezembro de 2021,
às 14h30min, reuniram-se na Sala de Licitações da Secretaria de Administração e

Planejamento, os membros da Comissão de Licitação designada pela Portaria n° 324/2021,
composta por Eduardo Luiz Camargo, Cláudia Fernanda Müller e Cláudio Hildo da Silva, sob

a presidência do primei ro  para abertura dos  invó lucros protocolados e relacionados nos
comunicados n° 0011396636/2021 e n° 0011409829/2021: Instituto Dona Anna de
Reabilitação do Potencial Humano - IRPH e APAE - Assoc iação de Pais  e  Amigos  dos

Excepcionais. Inicialmente, destaca-se que foram tomadas todas as medidas de prevenção
e enfrentamento ao coronavírus (COVID-19), conforme Decretos Municipa is e Estaduais,

como a disponibilização de álcool em gel na entrada da sala de lici tações  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. Registra-se ainda, 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 representante presente. Os

invólucros foram vistados pelos membros da Comissão de Licitação. Ato contínuo, a
Comissão realizou a abertura dos invólucros e vistou 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 va i

assinada pelos presentes.
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