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ATA SEI

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de 2022, às 09:00 horas, reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria de
Administração e Planejamento, os membros da Comissão designada pela Portaria nº 276/2021, composta por Seije
Andre Sanchez, Andrea Cristina Leitholdt, e, Sandra Rodrigues, sob a presidência do primeiro, para início da sessão
pública conforme descrito no item "4. Da sessão pública para recebimento dos envelopes" das entidades interessadas
no objeto do Edital de Chamamento Público Municipal nº 002/2022/PMJ, que visa a seleção de Entidades Fechadas de
Previdência Complementar, regularmente constituídas, e que tenham interesse em firmar com esta Administração
Municipal Termo de Convênio para administrar plano de benefícios previdenciários dos servidores de cargo efetivo da
administração direta e indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo deste Município, por tempo
indeterminado. Conforme previsão constante nos itens 3.1 e 3.2 do Edital, os interessados deverão cadastrar a
proposta na aba "Autosserviços" (https://oauthexternal.joinville.sc.gov.br/account/login?returnUrl=%2F), no serviço
"Req. para Cadastro de Proposta/Projeto - Parceria", no site oficial do Município, contendo os requisitos e documentos
constantes no item 6 deste Edital, e as propostas deverão ser enviadas até as 17:00h, do dia 23/06/2022. Iniciada a
sessão pública, a comissão iniciou a verificação das propostas encaminhadas à esta Secretaria de Administração e
Planejamento na seguinte sequência: Caixa de Previdencia e Assistencia dos Servidores da Fundação Nacional de
Saúde, encaminhou em 20/06/2022 às 14:09 o Formulário de Interessado (0013295052), Requerimento para Cadastro
de Proposta/Projeto - Parceria (0013295053) e Documentos Anexos (0013295054) através do Portal de Autosserviço,
autuados sob Processo SEI nº 22.0.205264-4; Fundação Banrisul de Seguridade Social, encaminhou em 21/06/2022 às
09:47 o Formulário de Interessado (0013303926), Requerimento para Cadastro de Proposta/Projeto - Parceria
(0013303927) e Documentos Anexos (0013303928) através do Portal de Autosserviço, autuados sob Processo SEI nº
22.0.206375-1; Icatu Fundo Multipatrocinado, encaminhou em 23/06/2022 às 14:06 o Formulário de Interessado
(0013340321), Requerimento para Cadastro de Proposta/Projeto - Parceria (0013340322) e Documentos Anexos
(0013340323) através do Portal de Autosserviço, autuados sob Processo SEI nº 22.0.210036-3.  Foram
recebidas as propostas de 03 (três) instituições, devidamente cadastradas pelo Portal de Autosserviço nas datas e
horários estabelecidos no item 3.2 deste Edital. Não houveram participantes na sessão. As propostas serão remetidas à
Comissão de Seleção Técnica designada mediante a Portaria nº 42/2022 - SGP.NAD (0011569079). Considerando a
conclusão da verificação e acolhimento das propostas encaminhadas a esta Secretaria de Administração e
Planejamento, encerra-se a sessão pública, sendo esta ata assinada pela Comissão.
 

Documento assinado eletronicamente por Seije Andre Sanchez, Servidor(a) Público(a), em
27/06/2022, às 09:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Andrea Cristina Leitholdt, Coordenador (a), em
27/06/2022, às 09:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Sandra Rodrigues, Servidor(a) Público(a), em
27/06/2022, às 09:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código
verificador 0013365885 e o código CRC DBA86FDC.
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