
Secretaria de Administração e Planejamento
Prefeitura de
Joinville

Ata da reunião para abertura do invólucro no 02 - Proposta Comercial apresentado à
Concorrência n° 303/2022, destinada à Permissão de uso remunerada de espaço

público municipal destinado à ativ idade de duas lanchonetes /cantinas , localizadas no
lado direito e no lado esquerdo da arena do Centreventos Cau Hansen . Aos 28 dias de

junho de 2022, às 16h, reuniram-se na Sala de Licitações da Secretaria de Administração e
Planejamento, os membros  da Comissão designada pela Portaria no 040/2022, composta

por Aline Mirany  Venturi Bussolaro, Cláudio Hildo da Silva e Fabiane Thomas, sob a
presidência da primeira, para abertura da proposta comercial. Destaca-se a disponibilização
de á lcool em gel na entrada da sala de lic itações e na mesa pr inc ipa l como medida de

prevenção e enfrentamento ao coronavírus (COVID-19). Registra-se ainda, que esta sessão
está sendo transmit ida em vídeo e áudio por meio do s i te  da Prefeitura, conforme Lei

Municipal n° 7.672/2014. A Presidente da Comissão de Licitação confirmou o
credenciamento do presente conforme subitem 7.1 do edital,  empresa partic ipante e seu
respectivo representante: Calevi Bar e Lanchonete Ltda - Sra. Patrícia de Brito Yule - CPF:

692.961.891-87. Esteve acompanhando a sessão: Sr. José Mario dos Santos - CP F :

062.243.308-32. Empresa habilitada: Calevi Bar & Lanchonete Ltda. A comissão procedeu à
abertura do envelope no 02 e a proposta comercial foi vistada pela mesma e a disponibilizou

a presente para vistas. Empresa habilitada e seu respectivo preço: Calevi Bar & Lanchonete
Ltda - R$ 4.100,00 (mensal). Por fim, a Comissão decide suspender a sessão para análise e
julgamento da proposta. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que

vai assinada pelos presentes.
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