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ATA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA OFERTA DE COTAS DE PATROCÍNIO
DESTINADAS AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO DESPORTIVA (PID)/SECRETARIA DE

ESPORTES — SESPORTE
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2017

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às nove horas da manhã, na Sala de Reunião da
Secretaria de Esportes, situada à Rua Inácio Bastos, 1084, Joinville/SC, reuniu-se a Comissão de Seleção
Técnica e Habilitação do Edital de Chamamento Público n" 001/2017/SESPORTE, nomeada pela Portaria n°
034/2017, composta pelos seguintes membros: Vanesa Cristine Kõhler, Alice Hitomi Suzuque Nakashima,
Marilda Morais da Costa, Jamile Jeremias de Oliveira e Rossana da Silva Cunha, sendo esta última, naquele
momento, como Secretária da Comissão, para o Chamamento Público n° 001/2017, destinado a captação de
patrocínio para o desenvolvimento do Programa de Iniciação Desportiva (PID) que dará em contrapartida o
direito a divulgação da marca do patrocinador, de acordo com o Anexo 3 do Edital. A sessão foi iniciada às
9h00. Constatou-se que apenas uma empresa apresentou os envelopes, contendo "Ofertas/Propostas". A
Comissão deu início a abertura do envelope 01, às 9h05min, para análise da Proposta de Patrocínio, de
acordo com os protocolos de recebimento. A empresa Instituto Carlos Roberto Hansen, inscrita no CNPJ n°
05.792.647/0001-17, apresentou a proposta Cota Ouro, com quantitativo de 4.452 (quatro mil, quatrocentos e
cinquenta e duas) unidades de camisetas. Dando continuidade aos trabalhos, a Comissão constatou que,
durante a análise do documento a empresa ora mencionou Fundação de Esportes, Lazer e Eventos de
Joinville - Felej, ora Secretaria de Esportes. Conforme a Lei n° 8363, datada de 25 de janeiro de 2017, onde
se lê Fundação de Esportes, Lazer e Eventos de Joinville - Felej, leia-se Secretaria de Esportes. No
documento não constou a validade da proposta, porém, a empresa afirmou, no mesmo documento, a
concordância nos termos do Edital supra identificado, cuja a validade da proposta será de 60 (sessenta) dias,
conforme o Edital. Dando continuidade aos trabalhos, a Comissão abriu o envelope 2, analisou os
documentos da empresa, única interessada. Todos os documentos apresentados nos envelopes 1 e 2 foram
devidamente rubricados pelos membros da Comissão. Após análise, a Comissão constatou que a empresa
Instituto Carlos Roberto Hansen atendeu aos requisitos de habilitação exigidos no Edital, portanto a mesma
foi considerada HABILITADA para o Chamamento Público n" 001/2017. Conforme o Edital, no Item 7.12, a
Comissão abrirá prazo para recurso administrativo de até 5 (cinco) dias úteis, após a divulgação aos
interessados. Os envelopes da empresa ficam sob a guarda da Comissão até ser encerrada a fase recursal,
onde a Comissão encaminhará para a autoridade competente da Secretaria de Esportes, a qual caberá a
homologação da Chamada Pública. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 10h45min, com a
leitura da ata e achada conforme, assinada pelos membros da Comissão.

Alice Hitomi Suzuque Nakashima:

Vanesa Cristine Kõhler:

Marilda Morais da Costa: 

Jamile Jeremias de Oliveira:

Rossana da Silva Cunha:
Secretária

Secretaria de Esportes - SESPORTE
Rua Inácio Bastos, 1084 — Bucarein — Cep: 89202-310

Fone: (47) 3433-1160 - www.joinville.sc.gov.br


