Secretaria de Administração e Planejamento
Prefeitura de

Joinville

Ata da reuni ão para rece bime nto dos invó lucros e abe rtura do inv óluc ro n° 01 - Propo sta,
apresentados ao Chamamento Púb lico Municipal n ° 01112019/PMJ, que tem por objeto o
Cha ma mento Público de pessoas físicas, instituições privadas com fins lucrativos
e instituições privadas sem fins lucrativos reconhecidas como utilidade pública, domiciliadas
e localizadas no Município de Joinville, regularmente constituídas, que tenham interesse em
firmar com e sta Adminis tração Públi ca Municipa l Termo de Compromisso Cultural por meio
da sele ção de projet os, pa ra a e xecução de aç ões culturais no Municípi o de Jo inville, dos
quais procederão com a captação de recursos, autorizada junto aos contribuintes do ISSQN
e do IPTU. Ao s 14 dias de novembro 20 19, às 9h05mi n, reuniram-se na Sala de Licitações
da Secretaria de Admi nistraç ão e Planejame nto, os membro s da Co missão designa da pela
Portaria n° 226/2019, composta por Jéssica de Arruda de Carvalho, Simone Corrente Simas
e Ri ckso n Rodri gue s Ca rdo so s ob a presi dênc ia da prime ira para recebime nto e a bert ura
dos invólucros. Protocolaram invólucros: Associação Casa da Vó Joaquina (Música),
Associação Casa da Vó Joaquina (Artesanato e Cultura Popular), Instituto Festival de Dança
Joinville (Dança), Instituto Festival de Dança Joinville (Radiodifusão Cultural), Instituto Viva a
Cidade - IVC (Teat ro), Instit uto Cultura e Educação (Ediçõ es de livro s de a rte, literat ura e
humanidades), Sociedade Harmonia Lyra (Música e ó pe ra ), Fundação Educacional da
Região de Joinville (Música e ópe ra ), Essaé Produçã o e Casting (Teatro), Associação
Joinvilense de Teatro (Teatro), Escola do Teatro Bolshoi no Brasil (Dança), Teresa Godoz da
Silva (Artes Gráf icas e Plásti cas), Teresa Godo z da Silv a (Artes anat o e Cultura Popular),
Joyce Mates (Artes Gráfi cas e Plásticas), Joyce Mates (Artesanato e Cultura Popular),
Gessiel Duarte Farias (Cinema e Vídeo), Guilherme Bachtold (Artesanato e Cultura
Popular), Irislania Maria Lucio (Dança), Norberto Xavier Deschamps (Teatro), Luiz Coelho da
Silva Bett (Musica e Opera), Luiz Coelho da Silva Bett (Cinema e Video), Ricardo Kolb Filho
(Artes Gráfic as e Plástica s), Ricardo Kolb Filho (Ci nema e Video), Gabriel Ribeiro da Silva
(Musica e Ope ra), He ide Ca rla Zi sério (Artesa nato e Cultura Popular), Heide Carla Z isério
(Dança), Gustavo Yoshiaki Yamazaki (Cinema e Vídeo), Jocemar Ortiz Pinto (Música),
Jocemar Orti z Pinto (Te atro), Ivone do Nascimento (Artes anato e cultura popula r), Douglas
Ra fa e l de Ara újo (Mús i ca e ó pe ra), Scheila Alexsandra Pereira (Ci ne ma e Vídeo ), José
Henri que W ieme s (Cinema e Vídeo ), Cristi ano da Co sta Mora es (Cinema e Vídeo ), F ahya
Kury Cass ins (Cine ma e Víde o), Lucas Alvares de Trinca do Hevia ( Ci nema e Vídeo ),
Michelle do Ca rmo Alve s Silva (Música e ópe ra ), Henriquette Hillbrecht (Artesanato e
Cultura Popular), Henriquette Hillbrecht (Música), Guilherme Bachtold (Música), Clark Cesar
Prawutzki (Cine ma e Ví deo), F ernanda Luiza Godinho (Cinema e Víde o), Zélio Hermínio da
Rosa de Freitas (Artesanato e Cultura Popular), Zélio Hermínio da Rosa de Freitas (Música),
Thais Ama ro (Cultura Popular/artesanato), Alice Mercedes de Oliveira Stupp (Cultura
Popular/Artes anato), Crist iano da Cost a Moraes (Art esanato e Cultura Popular), Bernadete
Costa (Artesanato e Cultura Popular), Bernadete Costa (Edições de livros de arte, literatura
e humani da des ), Medely Meiste r Dib (Dança), Nathalia Gallucci (Artes Plásticas), Maria
Joani nha Marque s de Almei da (Música ), Abelardo Perseke Junio r (Música), Ana nias Alves
de Alme ida (Músi ca), W illian Robert a de Moura (Mús ica e ópera), Aliss on Felipe da Si lva
(Dança), Janis Ellye Brito Silva Quaresma (Dança), Gilberto Ziemer (Múscia e ópera), Arthur
Langemann Bandt (Música e ópera ), Tobia s Cosme Alexandre de Ba rros (Música e ópera),
Luís Felipe Rodrigues Pinto (Música e ópe ra ), Amanda Cristina dos Santos Rit zma nn
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(Mús ic a e ópera), Luiz Amo ri m (Mús ic a e ópera), Luiz Amo ri m (Tea tro), Ester Rodrigues
Pereira Martins (Músi ca e ópera ), Li vânia Cêga Santa na (Música e ópera), Ange la Fi nardi
(Teatro), Angela Finardi (Música), Hilton Gõrresen (Ediçõe s de Livros de Arte, Lite ratura e
Humanidades), Alena Rizi Marmo Jahn (Artes Plásticas), Ebner Maciel Gonçalves (Cinema e
Vídeo), Dei vison Maico n Garcia (Dança), Dei vison Maico n Garc ia (Cinema e Vídeo), Vitor
Suss ai Regis (Músi c a e ópera), Anto ni o Fra nc isc o Perei ra de Araújo (Cine ma e Ví deo ),
Antonio Francisco Pereira de Ara újo (Musica e Opera), So lange de Carvalho (Dança),
Helei ne Maria de Silva (Dança), Gilmara Farias (Artes ana to e Cultura Popular), Evanira
Maçaneiro (Artes Gráficas e Plásticas), Jucimara Sequinel (Dança), Carlos Eduardo Virmond
Viei ra L inzmeye r (Músi ca e Opera), Dayane Crist ina Gomes (Art es Gráfi cas e Plás tica s),
Dayane Cristina Gomes (Teatro), Nathielle Bragagnolo Wougies (Teatro), Katia Aparecida de
Siqueira (Music a e Opera), Fabi o Siqueira Mart ins (Musi ca e Opera). Regis tra-se, que a
Comis são de Lic itaçã o não acei tará a participação da propone nte Vaness a Lourenci Piaz
(Música), por protocolar os invólucros 1 e 2 , aos 14 di as de novembro às 09:0 1h e 09:02h
respectivamente. Deste modo, considerando o disposto no item 4.2 do edital "4.2 Os
env el o p es d e n°s 1 e 2, deverão ser protocolados, devidamente lacrados, no protocolo

eletrônico da Secretaria de Administra ção e Planej amento, de se gunda a sexta-feira, das
08:00 às 14:00h, até as 09:00 horas do dia 14/11/2019, na Secretaria de Administração e
Planejamento, Av. Hermann August Lepper, 10 - Centro, Joinville - SC", os invólucros foram
protocolados fora do prazo determinado Não houve na sessão ne nhum representante
credenciado. Estiveram acompanhando a sessão : Seije Andre Sanche z - CPF 223.941.89827. Após, os invólucros foram vistados pelos membros da Comissão de Licitação. A
Comissão de Licitação realizou a abertura do invólucro n° 01 - Proposta e vistou os
documentos. Por fim, a Comissão de Licitação decide suspender a sessão para
proc edi mentos administrati vos de encaminhamento à Comi ssã o de Se leç ão Téc nic a, que
proc ederá a aná lise e julgamento, conf orme it em 6 .3. 1, a líne a "a ", do e dita l. Nada mai s a
tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.
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