
Secretaria de Administração e Planejamento
Prefeitura de
Joinville

Ata da reunião para abertura dos invólucros n° 02 - Propostas Comerciais, apresentados à
Concorrência n° 126/2022, destinada à contratação de serv iços técnicos

especializados objetivando a elaboração do Plano de Manejo para a unidade de
conservação Reserva de Desenvolv imento Sustentável (RDS) da Ilha do Morro do

Amaral . Aos  29 dias de junho de 2022, às 09h, reuni ram-se na Sala de Licitações da

Secretaria de Adminis tração e Planejamento, os membros  da Comissão des ignada pela

Portaria n° 040/2022, composta por Aline Mirany Venturi Bussolaro, Fabiane Thomas e
Richard Delfino de Araujo, sob a presidência da primeira, para abertura das propostas

comerciais. Destaca-se a disponibilização de álcool em gel na entrada da sala de licitações
e na mesa principal como medida de prevenção e enfrentamento ao coronavírus (COVID-
19). Registra-se a inda, que esta sessão está sendo transmitida em vídeo e áudio por meio

do site da Prefeitura, conforme Lei  Municipal n° 7.672/2014. Não houve na sessão nenhum
representante presente. Empresas habilitadas: Caruso JR. Estudos Ambientais &

Engenharia Ltda, Ecossistema Consultoria Ambiental Ltda,  Detze l Consultores Associados
S/S e Geo Brasilis Consultoria, Planejamento, Meio Ambiente e Geoprocessamento Ltda.

A comissão procedeu a abertura dos  envelopes n° 02 e as  propostas  comerciais foram
vistadas pela Comissão de Licitação. Empresas habilitadas e seu respectivo preço: Caruso
JR. Estudos Ambientais & Engenharia Ltda - R$ 449.686,01; Ecossistema Consultoria

Ambiental Ltda - R$ 503.750,00; Detzel Consultores Associados S/S - R$ 479.073,64 e Geo
Brasilis Consultoria, Planejamento, Meio Ambiente e Geoprocessamento Ltda - R$

538.000,00.  Por f im, a Comissão de Lic itação dec ide suspender a sessão para análise e
julgamento das propostas. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que

vai assinada pelos presentes.
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