
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 Munic ipa l n° 00112021/PMJ, que tem por objeto o
Chamamento Público de instituições e/ou mantenedoras de instituições educacionais
privadas que sejam comunitárias, filantrópicas e confessionais, sem fins lucrativos,
regularmente constituídas, localizadas no Município de Joinville, interessadas em firmar com

a Administração Pública Municipal Termo de Parceria/Termo de Colaboração para o
atendimento de crianças de cinco meses a cinco anos, onze meses e vinte e nove dias, na

Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica. Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de
Agosto do ano de 2021, às 09:00 horas, reuniram-se na Sala de Licitações da Secretaria de
Administração e Planejamento, os membros da Comissão designada pela Portaria n°

089/2021, composta por Seije Andre Sanchez, Marcos Antonio Daliabarba e Andrea Cristina
Leitholdt, sob a presidência do primeiro para recebimento e abertura dos invólucros.
Protocolaram invólucros: Centro Educacional Conde Modesto Leal/Subprefeitura Centro

Norte - Região 04; Campanha Nacional das Escolas da Comunidade - CNEC/Subprefe itura
Centro Norte - Região 04;  Não houve na sessão nenhum representante credenciado. Após,

os  invólucros  foram v istados  pelos membros  da Comissão de L ic i tação.  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 procedimentos administrativos de
encaminhamento à Comissão de Seleção Técnica, que procederá a análise e julgamento,

conforme i tem 6.3.1, alínea "a",  do edital. Nada mais a tratar, fo i encerrada a reunião e
la v r d esta ata que vai assinada pelos presentes.

'Pre dente  c ia  Comissão

Marcos A- 'nio Dallabarba

Membro de Comissão

Andrea Cristfná Leitholdt

Membro de Comissão
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