
Secretaria de Administração e Planejamento
Prefeitura de
Joinville

Ata da reunião para abertura do envelope apresentado ao Credenciamento no 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 , semidomic iliados e errantes , no município de Jo inv i lle .  Aos 05
dias de janeiro de 2022, 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 Aline Mirany Venturi Bussolaro, Cláudia Fernanda Müller

e Fabiane Thomas, sob a presidência da primeira para abertura do invó lucro protocolado e
relac ionado no comunicado n° 0011525296/2022: Crist iane Ayumi Fujinaka. 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 álcool 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 . Regist ra-se ainda, que esta sessão es tá

sendo transmitida em vídeo e áudio por meio do si te da Prefeitura, conforme Lei Municipal
n° 7.672/2014. Não houve na sessão nenhum representante presente. O invólucro foi
vistado pelos membros da Comissão de Lic itação. Em seguida procedeu-se a abertura do

invólucro e os documentos  de habili tação foram rubricados pelos  membros da Comissão.
Por fim, a Comissão de Licitação 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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