
Secretaria de Administração e Planejamento
Prefeitura de
Joinville

Ata da reunião para recebimento dos invólucros e abertura dos invólucros n° 01 -
Habilitação, apresentados para a Concorrência  n° 325/2021 destinada à permissão de
us o re mune rada de e s pa ç o públ ic o munic ipa l s o bre um quio s que , de s t inado à

ativ idade de lanchonete /cantina na Casa da Cultura Fausto Rocha Júnior . Aos 02 dias
de março de 2022, às 9h05min, reuniram-se na Sala de Licitações da Secretaria de

Administração e Planejamento, os membros  da Comissão de Licitação designada pela
Portaria n° 040/2022, composta por Aline Mirany Venturi Bussolaro, Cláudia Fernanda Müller

e Cláudio Hildo da Si lva, sob a presidênc ia da primeira , para recebimento e abertura dos
invólucros. Inic ialmente, destaca-se que foram tomadas todas as  medidas  de prevenção e

enfrentamento ao coronavírus (COVID-19), conforme Decretos Municipais e Estaduais,
como a disponibilização de á lcool em gel na entrada da sala de lici tações e na mesa
principal. Foi promovido o distanciamento entre os presentes, o uso obrigatório de máscara

e a realização da aferição de temperatura na entrada da sala. Registra-se ainda, que esta
sessão está sendo transmitida em vídeo e áudio por meio do site da Prefeitura, conforme Lei

Municipal n° 7.672/2014. No dia e hora determinados no preâmbulo do edital foi  aberta a
sessão para acolhimento dos invólucros. Ocorre que nesta data e horário nenhuma empresa
protocolou os invólucros para participação. Diante disso, a Comissão declara DESERTA tal

licitação. Nada mais a tratar, foi  encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai ass inada
pelos presentes.
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