
Secretaria de Administração e Planejamento
Prefeitura de
Joinville

Ata da reunião para abertura dos invólucros n° 02 - Propostas Comerciais, apresentados à

Concorrência n° 183 /2022, destinada à contratação de pessoa jurídica habilitada para
realização de serv iços e obras de engenharia /arquitetura para execução completa da
obra "Unidade Básica de Saúde da Família Nova Brasília ". Aos 12 dias de julho de 2022,

às 15h, reuniram-se na Sala de Licitações da Secretaria de Administração e Planejamento,
os membros da Comissão designada pela Portaria n° 040/2022, composta por Aline Mirany

Venturi Bussolaro, Cláudio Hildo da Silva e Fabiane Thomas, sob a presidência da primeira,
para abertura das propostas comerciais. Registra-se, que esta sessão está sendo

transmi tida em vídeo e áudio por meio do s ite  da Prefe i tura, conforme Lei  Municipa l n°
7.672/2014. Inicialmente, informa-se que a empresa PJ Construções Ltda, protocolou em 29
de junho de 2022, envelope com documentação complementar, considerando sua

inabilitação no certame. Contudo, não foram considerados para análise desta Comissão,
diante da impossibilidade de acei tação de documentos que originalmente deveriam constar

dentre os documentos  de habilitação apresentados, ademais,  aqueles que motivaram sua
inabilitação. Não houve na sessão nenhum representante presente. Empresas habilitadas:

Hoeft & Hoeft Construções Civis Eireli; Sinercon Construtora e Incorporadora, Serviços e
Materiais Ltda e Cubica Construções Ltda. A comissão procedeu à abertura dos envelopes

n° 02 e as propostas comerc iais foram vis tadas pela mesma. Empresas habi litadas  e seu
respectivo preço: Hoeft & Hoeft Construções Civis Eireli - R$ 3.059.367,62; Sinercon
Construtora e Incorporadora, Serviços e Materiais Ltda - R$ 2.798.705,34; Cubica

Construções Ltda - R$ 2.916.393,94. Por fim, a Comissão decide suspender a sessão para
análise e julgamento das propostas . Nada mais  a tra tar, foi encerrada a reunião e lavrada

esta ata que vai assinada pelos presentes.

A neli ran YVentur i ússo7aro

Presidente da Comissão

Cláudio Hildo da Silva

Membro de Comissão

-Fáblane Thomás
Membro de Comissão

Concorrência n° 183/2022 -Ata abertura das propostas comerciais 1/1




