
Secretaria de Administração e Planejamento
Prefeitura de
Joinville

Ata da reunião para recebimento dos i nvóluc ros e aber tura do i nvóluc ro n°  01 -  Proposta,  apresentados ao

Chama mento Público Municipal n° 00112020/PMJ , que tem por  objeto o Chama mento Públic o de

pessoas fí si cas,  i nsti tuiç ões pri vadas sem fi ns luc rativos r ec onhecidas como uti lidade públic a,  domic iliadas

e loc ali zadas no Munic ípio de J oinvi lle,  r egularmente c onstituídas,  que tenham interesse em f irmar  c om

esta Admini str aç ão Públi c a Munic ipal Termo de Compromisso Cultural para a  exec uç ão de projetos de

aç ões culturais.  Aos 14  d ia s de  a go sto de  2 02 0, às 9h05min, reunir am-se na Sala de Lic itações da

Sec retar ia de Administr ação e Planejamento, os membros da Comissão designada pela Portaria n°

079/2020, c omposta por  Si lvi a Mello Alves,  Patr í ci a Regina de Sousa e Ric kson Rodr igues Cardoso,  sob a

presidência da primei ra para rec ebimento e aber tura dos invólucros. Protoc olaram invóluc ros: Hi lton

Gor resen (Edições de Livros de Arte, Literatura e Humanidades) , Roseli Sar tori (Ar tes Gráfic as e

Plásticas) , Tay sson Vinic ius Bett (Cinema e Vídeo) , J osias de Oli veira (Edições de Li vros de Ar te, Literatura

e Humanidades) , Antonio Franci sc o Perei r a de Araujo (Cinema e Vídeo) ,  Antonio Franc i sc o Perei r a de

Araujo (Música e ópera) ,  Bernadete Costa (Artesanato e Cultura Popular ) ,  Bernadete Costa (Edições de

Livros de Ar te, Li teratura e Humanidades) ,  Jader  Rosa Pampinelli  (Cinema e Vídeo) ,  Fahya Kury  Cassins

(Cinema e Vídeo) , Fahy a Kury Cassins (Edições de Li vros de Arte,  Li teraruta e Humanidades) , Tania Mara

Mat tos  Rosa  (Mús ic a  e ópera) , Evanir a Maç aneir o (Ar tes Gráf i c as e Plástic a), Gessiel Duarte Farias

(Cinema e Vídeo) , Gi lmara Far ias (Ar tesanato e Cultura Popular ) ,  Zéli o Hermíni o da  Ro sa de F rei tas

(Música), Rosi lene G. Almeida Mates (Ar tes Gráfic as e Plástic a), Joy ce Mates (Artesanato e Cultura

Popular ),  Marc ela de Carvalho e Si lva Mendes de Almeida Brai tt Souza (Teatro) , J osé Henr ique W iemes

(Cinema e Vídeo) ,  J ac kson Lui z Amor im (Teatro) ,  J ac kson Lui z Amor im (Danç a) ,  Solange de Carvalho

(Danç a) , Thuani  Stolf  (Teatro),  Cássio Fernando Cor reia (Teatro),  Mar ia Cri stina Marques Dias (Ediç ões de

Livros de Ar te,  Li teratura e Humanidades) ,  Douglas Roberto Spec khahn (Música e ópera),  Douglas Rafael

de Araújo (Músic a e ópera) , Wellington Lui z Vojniek (Edições de Li vros de Ar te, Li teratura e Humanidades),

Leandro Manoel Mendes (Ar tes Gráf i c as e Plástic as) , Ezilda Maria Viei r a Momede (Ar tesanato e Cultura

Popular) , Andre João Mira (Circo), Naara Éldany Costa (Edições de Livros de Arte, Literatura e

Humanidades) , Evely n Cri sti na Mac hado (Dança), Magali  Aparec ida Laureano (Ar tesanato e Cultura

Popular) , Shei la Pérsia d o Prado Cardoso Melatti (Dança), Heide Car la Zibér io (Ar tesanato e Cultura

Popular) , Vi ctor Alberto Cohen Aronis (Ar tes Gráf ic as e Plásti cas) ,  Deivi son Maicon Garc ia (Artes Gráfi cas

e Plástic a), Marc o Antonio Gonç alves Junior  (Músic a e ó per a) , Ric ardo Kolb Fi lho (Ar tes Gráf i cas e

Plástic as) ,  Ri c ardo Kolb Fi lho (Cinema e Vídeo) ,  Marc o Antonio Gonç alves J unior (Edições de Li vros de

Ar te, Li teratura e Humanidades),  Nilton Santo Tir otti  (Ar tes Gráf ic as e Plásti cas) , Jonatthan Wi llians Vargas

Salguei ro (Cir co) , Lui z Henrique Schwanke (Artes Gráfi cas e Plásti cas),  Associação J oinvi lense de Teatro

(Teatro) , Insti tuto Viva a Cidade - IVC (Cinema e Vídeo) , Apae de Joinvi lle (Dança),  Fundação Padre Lui z

Fac hini  Pro Soli dar iedade e Vida (Danç a) ,  Soc iedade Harmonia Ly ra (Músic a e ópera) ,  Fundação Padre

Luiz Fac hini Pro Soli dariedade e V ida (Teatro), Insti tuto Esc ola do Teatro Bolshoi no Brasil (Dança),

Insti tuto Escola do Teatro Bolshoi  no Brasi l (Rádio Dif usão Cultural) , Fundaç ão Educ acional da Região de

Joinvi lle (Ar tes Gráfi cas e Plásti cas) , I nsti tuto Festival de Danç a de J oinvi lle (Danç a)  e Insti tuto Festival de

Danç a de Joinville (Ar tes Gráfi cas e Plásti c as).  Esti veram ac ompanhando a sessão : Mar iê Sousa Ribei ro -

CPF 081.640.439-90,  na quali dade de representante da Fundaç ão Educ ac ional da Região de J oinvi lle e

Maria Cr istina Marques Dias - CPF 019.458.257-40.  Após,  os i nvóluc ros foram vi stados pelos membros da

Comissão de Li ci taç ão. A Comissão de Lic itaç ão reali zou a aber tura do i nvólucro n° 01 -  Proposta e vistou

os doc umentos. Por fim, a Comissão de Lic itação decide suspender a sessão para procedimentos

admini str ativos de enc aminhamento à Comissão de Seleç ão Téc nic a, que proc ederá a análise e

julgamento,  c onforme item 6.3.1, alínea "a",  do edital. Nada mais a tr atar,  f oi  enc er rada a r eunião e lavrada

esta ata que vai assinada pelos presentes.
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