
ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de 2022, às 15:30 horas, reuniram-se na Unidade de
Convênios da Secretaria de Administração e Planejamento, os membros da Comissão Permanente de
Licitação designada pela Portaria nº 114/2022, composta por Seije Andre Sanchez, Andrea Cristina Leitholdt,
e, Ariane de Sousa Silveira Marconato, sob a presidência do primeiro, para início da confecção da ata de
julgamento de propostas conforme descrito no subitem "6.2.2 Após o julgamento dos requisitos constantes
no Relatório de Julgamento Técnico que conterá individualmente informações acerca da classificação
ou desclassificação das entidades interessadas, a Comissão de Seleção Técnica remeterá os
julgamentos para a Comissão Permanente de Licitação, que lavrará a Ata de julgamento e a divulgará
no sítio oficial do Município."  do Edital de Chamamento Público Municipal nº 0014553124/2022, 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. Considerando o recebimento
da Ata de reunião relativa à conferência da documentação contida na Análise e Decisão SEI
nº 0015019430/2022 - SEFAZ.GAB por esta Comissão, proferida em 21/11/2022 às 14:00 pela Comissão
Julgadora Técnica, composta por Camila Arnoldo, Samara Perfeito Nunes e Cleusa Mara Amaral, ao
concluírem a análise dos documentos, reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria da Fazenda para
julgamento dos requisitos constantes nos critérios técnicos e verificação de atendimento de condições de
participação. Através do Memorando SEI nº 0015011650/2022 - SAP.CVN, foi recebida a proposta da
Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde , a qual,
considerando a maior pontuação, tem-se por vencedora com 292 pontos, conforme Relatório de Julgamento
Técnico SEI nº 0015017574/2022 - SGP.NAT. Conforme previsão constante no item 6.4 do Edital,  "Após a
divulgação da relação das entidades classificadas, a Comissão Permanente de Licitação abrirá prazo
para recurso administrativo, na forma prevista no item 8 do presente Edital". Considerando a conclusão
da confecção da Ata de Julgamento e sua assinatura pelos membros da Comissão Permanente de Licitação,
encerra-se a reunião. 
 

Documento assinado eletronicamente por Seije Andre Sanchez, Servidor(a)
Público(a), em 21/11/2022, às 16:27, 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, Servidor(a)
Público(a), em 21/11/2022, às 16:28, 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 Ariane de Sousa Silveira Marconato,
Servidor(a) Público(a), em 21/11/2022, às 16:29, 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 0015021350 e o código CRC E27567FA.
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