
Secretaria de Administração e Planejamento
Prefeitura de
Joinville

Ata da reunião para recebimento dos  invólucros  e abertura do invólucro n° 01 - Proposta,
apresentados ao Chamamento Público Municipal n ° 009/2019/PMJ, que tem por objeto o
Chamamento Público de instituições privadas que se jam comunitárias, filantrópicas e/ou

confessionais, sem fins lucrativos, regularmente constituídas, interessadas em firmar, com a
Administração Pública Municipal, Termo de Colaboração para a execução de projetos

voltados à área da infância e adolescência, para atuarem na garantia da promoção, proteção
e defesa dos  dire itos  da c riança e do adolescente, devendo contemplar ações de cunho

social, inovadoras ou complementares, por tempo determinado.  Aos  21 dias  de outubro
2019, às 9h05min, reuni ram-se na Sala de Lici tações da Secretaria  de Adminis tração e
Planejamento, os membros da Comissão des ignada pela Portaria  n° 186/2019, composta

por Silvia Mello Alves, Thiago Roberto Pereira e Grasiele Wandersee Philippe sob a
presidência da primeira para recebimento e abertura dos invólucros. Protocolaram

invólucros as seguintes Instituições: Fundação Padre Luiz Fachini Pró-Solidariedade e Vida,
APISCAE - Associação para Integração Social de Crianças a Adultos Especiais, Associação
Ecos de Esperança, Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville e Associação

de Síndrome de Down de Joinville. Não houve na sessão nenhum representante
credenciado. Estiveram acompanhando a sessão : Rickson Rodrigues Cardoso - CPF

064.894.159-09, Seije Andre Sanchez - CPF 223.941.898-27, Mônica Bublitz Monich - CPF
694.228.429-72. 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, Comissão de Licitação decide suspender a sessão para
procedimentos adminis tra tivos de encaminhamento à Comissão de Seleção Técnica, que

procederá a análise e julgamento,  conforme item 6.3.1,  alínea "a", do edita l. Nada mais a
tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.

Silvia Mello Alves
Presidente da Comissão
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