Secretaria de Administração e Planejamento
Prefeiturade

Joinville

Ata da reunião para abertura do invólucro, conforme ata de deliberação, realizada em 19 de
novembro de 2019, referente ao edital de Chamamento Público Municipal n°
011/2019/PMJ, que t em po r objeto o Chama mento Público de pes soas f ísica s, instituições
privadas com fins lucrativ os e institui ções privadas sem fins luc rativos reconhecidas como
utilidade pública, domiciliadas e localizadas no Município de Joinville, regularmente
constituídas, que t e nha m int eres se em f irma r com e st a Adminis traç ão Públic a Munic ipal
Termo de Compromisso Cultural por meio da seleção de projetos, para a execução de ações
culturais no Muni cípi o de Joi nville, do s quai s proc ede rão com a ca pt aç ão de recursos,
autorizada junt o aos contribuintes do ISSQN e do IPTU. Aos 21 dias de nov embro 2019, às
11 h30min, reuniram-se na Sala de Licitações da Secretaria de Administração e
Pla nejame nto , o s membros da Co mis são de si gna da pela Port ari a n° 2 26/ 201 9, compos ta
por Jéssica de Arruda de Ca rva lho, Grasiele W andersee Phili ppe e Rickson Rodrigues
Cardoso sob a presidência da primeira para abertura do invólucro n° 02, contendo o projeto,
das proponentes: Bernadete Costa (Edições de Livros de Arte, Literatura e Humanidades) e
Alice Mercedes de Oliveira Stupp (Cultura Popular/Artesanato). Inicialmente, registra-se que
foi citado na ata de delibera ção, rea li zada em 19 de no ve mbro de 20 19 , o número do
Cha mamento Públi co Muni cipal n° 0 01/ 20 19/ PMJ , onde o c orret o é Cha mamento Públi co
Municipal n° 011/2019/PMJ. Conforme ata de deliberação, realizada em 19 de novembro de
2019, após a abertura do invólucro n° 01, a Comissão de Licitação verificou que as
proponentes Bernadete Costa (Edições de Livros de Arte, Literatura e Humanidades) e Alice
Merce des de Olive ira Stupp (Cultura Po pula r/Art esanato), protoc olara m o invó lucro n° 01,
contendo os do cument os de habilit ação. Deste modo, os documentos de habi litação foram
lacrados e os envelopes renumerados. Após, a Comissão de Licitação realizou a abertura do
invólucro n° 02, contendo o projeto de venda das proponentes Bernadete Costa (Edições de
Livros de Art e, Literatura e Huma ni da de s ) e Alic e Mercedes de Olive ira Stupp (Cultura
Popular/Artesanato) e vistou os projetos. Não houve na sessão ne nhum representante
credenciado. Por fim, a Comissão de Licitação decide suspender a sessão para
proc edi mentos administ rat ivo s de e nca minhament o à Co mis são de Se leç ão Téc nic a, que
proc ederá a aná lis e e julgame nto, co nforme item 6. 3.1, alínea "a", do edita l. Nada mai s a
tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.
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