
Secretaria de Administração e Planejamento
Prefeitura de
Joinville

Ata da reunião para recebimento dos invólucros e abertura do invólucro no 01 -

Proposta, apresentados ao Chamamento Público Municipa l n° 00612019/PMJ,

des tinado a prestação de serv iços na área da educação especial , v isando o

atendimento de 300 (trezentos ) alunos com deficiênc ia inte lectual , deficiência

física , deficiência auditiva - surdez , def iciênc ias cegueira - baixa

v isão , def iciênc ias - surdo cegueira , def iciênc ias - múltiplas , transtorno espectro

autista , Síndrome Asperger , Pautas Aut istas e Al t a s Habilidades - Superdotação.

Aos 12 dias de setembro 2019, às 9h05min, reuniram-se na Sala de Lic itações da

Secretaria de Adminis tração e Planejamento, os membros  da Comissão designada pela

Portaria n° 186/2019,  composta por Silvia Mello  Alves,  Jéss ica de Arruda de Carvalho e

Grasie le  Wandersee Philippe sob a presidência da primei ra  para recebimento e abertura

dos invó lucros. Protocolou invó lucro a seguinte Instituição: Assoc iação de Pais e  Amigos

dos Excepc ionais de Joinv ille - APAE. Deu-se prosseguimento a sessão com o

credenc iamento,  conforme i tem 4.1 do edi ta l. Inst ituição part ic ipante e seu respect ivo

representante:  Assoc iação de Pais e  Amigos  dos  Excepc ionais  de Joinv i lle  -  APAE -

Helo isa W alter de Olive i ra  -  CPF 923.440.549-87. Esteve acompanhando a sessão:

Alexandra Caro lina de Meio -  CPF 008.411.909-84. Após,  os invólucros  foram vis tados

pelos membros da Comissão de Licitação e pelo representante credenciado. A

Comissão de Licitação realizou a abertura do invólucro n° 01 - Proposta, vistou os

documentos e disponibilizou ao representante para vistas. Por fim, Comissão de

Licitação dec ide suspender a sessão para procedimentos administra tivos de

encaminhamento à Comissão de Seleção Técnica, que procederá a análise e

julgamento,  conforme i tem 5.3. 1, alínea "a", do edital. Nada mais  a tra tar, foi encerrada

a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.

Silvia Mello Alves
Presidente da Comissão

rruda ide ,arvalho
Membro de Comissão

rasiele Wànd
Membro de Comissão

Representante credenciado na sessão:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Joinville - APAE.
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