
Secretaria de Administração e Planejamento
Prefeitura de
Joinv ille

Ata da reunião para recebimento dos invólucros e abertura dos invólucros n° 01 -

Habilitação, apresentados para a Concorrência no 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  21 dias  de março de 2022, às 9h05min,  reuniram-se na Sala de
Lic itações da Secretaria  de Administ ração e Planejamento,  os  membros da Comissão de

Licitação 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 recebimento e

abertura dos invólucros . 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 ainda, que es ta sessão es tá sendo transmi tida em

vídeo e áudio por meio do site da Prefeitura, conforme Lei Municipal n° 7.672/2014.
Protocolaram invólucros as seguintes empresas: Ecolibra Engenharia e Projetos de

Sustentabilidade Ltda; Caruso Jr. Estudos Ambientais e Engenharia Ltda; Ecossistema
Consultoria Ambiental L tda; Detzel Consultores Associados S/S e Geo Brasilis Consultoria,

Planejamento, Meio Ambiente e Geoprocessamento Ltda. Registra-se que a empresa
Ecolibra Engenharia e Projetos de Sustentabilidade Ltda entregou um envelope contendo os
dois invólucros (habilitação e proposta comercial) para participação nesta licitação, sendo o
mesmo protocolado em 18 de março de 2022, sob n° 026710. A Presidente da Comissão de

Licitação rea lizou o credenciamento dos presentes  conforme item 7.1 do edital,  empresas

participantes e seu respectivo representante: Caruso Jr. Es tudos Ambientais e Engenharia
Ltda - Paulo Cesar Pires Menezes - CPF: 008.994.007-52, Detzel Consultores Associados
S/S - Marcelo Barella - CPF: 007.290.779-77 e Ecoss istema Consultor ia Ambiental Ltda -
José Mauríc io  Torneli  -  CPF: 051.847.768-18. Após, os invólucros foram vistados pelos

membros da Comissão de Licitação e pelos presentes credenciados. Informa-se que a
empresa Geo Brasilis Consultoria, Planejamento, Meio Ambiente e Geoprocessamento Ltda

protocolou dois envelopes com a descrição "documentos de habilitação", entretanto um
deles registrava envelope n° 01 e outro envelope n° 02. Deste modo optou-se pela abertura

do envelope n° 01 e verificou-se que se tratava da proposta de preços. Assim, a Comissão
lacrou este envelope e realizou a abertura do envelope n° 02, sendo este os documentos de

habilitação. Ato contínuo, a Comissão de Licitação realizou a abertura dos invólucros n° 01
dos demais participantes, vistou os documentos de habilitação e os disponibilizou aos
presentes para vistas. Por fim, a Comissão decide suspender a sessão para análise e

julgamento dos  documentos apresentados. Segue anexo a esta ata 02 (duas) fo lhas  de
arguições. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata quevai assinada

p s presentes.

Aline Mira)y Venturi Bussolaro
Presidente da Comissão

Representantes credenciados na sessão:

Caruso Jr. Estudos Ambientais e Engenharia L

Detzel Consultores Associados S/S

Ecossistema Consultoria Ambiental Ltd

Cláudio Hildo da Silva Fabiãne Thomas
Membro de Comissão Membro de Comissão
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