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ATA SEI

Ata da Reunião de Julgamento da Comissão de Seleção Técnica do Edital de Chamamento Público
Municipal nº 002/PMJ/2018

 

Reuniram-se na sede da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente – SAMA em
25/04/2018 às 10h 30min os membros da Comissão de Seleção Técnica designada pela Portaria SEMA nº
049/2018, composta por Paulo Cesar Lourenço da Silva, matrícula nº 48.324, Agente Administrativo,
Milene Gilda Dalsasso, matrícula nº 44.941, Médica Veterinária e Fernanda Haritsch, matrícula nº 49535,
Coordenadora I.

Paulo fez a leitura do item 6.2.1, do Edital de Chamamento Público Municipal nº
002/PMJ/2018, salientando que a Comissão de Seleção Técnica terá a atribuição de abrir e julgar os
documentos apresentados no envelope n.º 1, e realizar as análises e julgamento dos requisitos descritos no
Relatório de Vistoria In Loco, Anexo VII deste Edital, visando a classificação das instituições
participantes e a realização da distribuição das vagas entre os interessados e explicou aos presentes de que
forma seria realizada a abertura do envelope e a avaliação dos itens 5.3 e 7.1 conforme edital.

Fernanda procedeu a abertura do Envelope n° 01 - Proposta da instituição/entidade
"Abrigo Animal" recebido por meio do MEMORANDO SEI Nº 1760678/2018 - SAP.UPL.ART em
20/04/2018 para análise da Comissão de Seleção Técnica e conferiu com os demais membros da comissão
que o mesmo estava externamente identificado conforme item 5.3 do edital em nome da entidade Abrigo
Animal – Organização . Na sequencia os itens 7.1.1 Proposta, 7.1.2 Relatório de Atividades, 7.1.3
Documento de identidade e 7.1.4 Comprovação de poderes foram devidamente analisados pelos membros
da Comissão e foram atendidos em sua integralidade. Desta forma, a entidade foi considerada classificada
quanto a parte documental às 11h 30min e os membros da Comissão de Seleção Técnica definiram que à
Visita Técnica in loco seria no dia 26/04/2018 às 11h.

A visita técnica in loco foi realizada no dia 26/04/2018 às 11h 20min na
instituição/entidade "Abrigo Animal" pelos membros da Comissão de Seleção Técnica e foi acompanhada
por Mayara Cristina, representando a instituição/entidade. Após análise de todos os itens constantes no
Relatório de Visita Técnica in loco Anexo VII do edital supracitado, a instituição/entidade obteve
pontuação de 381 pontos. Após atendimento ao item 8.6 do edital, a instituição/entidade foi considerada
CLASSIFICADA pela Comissão de Seleção Técnica.

Desta forma, abre-se o prazo para interposição do recurso administrativo nos termos do
edital.

 

Documento assinado eletronicamente por Milene Gilda Dalsasso, Servidor (a)
Público (a), em 26/04/2018, às 14:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863,
de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Cesar Lourenco da Silva, Servidor
(a) Público (a), em 26/04/2018, às 14:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Haritsch, Coordenador (a), em
27/04/2018, às 09:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
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Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 1796004 e o código CRC 7FD6DD9C.
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