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Ata da reunião para recebimento dos invólucros e abertura dos invólucros no 01 - Habilitação,
apresentados para a Concorrência n° 180/2021 destinada à contratação de empresa
para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de
projeto executivo de duplicação da Avenida Almirante Jaceguay , bem como estudos,
memoriais , especificações técnicas de serviços , orçamento e cronograma . Aos 04 dias de
agosto de 2021, às 9h05min, reuniram-se na Sala de Licitações da Secretaria de Administração e
Planejamento, os membros da Comissão de Licitação designada pela Portaria n° 134/2021, composta
por Aline Mirany Venturi Bussolaro, Patrícia Ledoux Higa Tavares e Iury Karran Xavier Rocha, sob a
presidência da primeira, para recebimento e abertura dos invólucros. Inicialmente, 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 álcool em gel na entrada da
sala de licitações 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. Protocolaram invólucros as seguintes empresas: Azimute
Engenheiros Consultores SC Ltda, Estel Engenharia Ltda, Iguatemi Consultoria e Serviços de
Engenharia Ltda e Elmo Engenharia e Infraestrutura Ltda. A empresa Estel Engenharia Ltda
encaminhou por transportadora um envelope contendo os dois invólucros para participação nesta
licitação, sendo o mesmo protocolado em 03 de agosto de 2021, sob. n° 025780. Os invólucros foram
rubricados pelos membros da Comissão de Licitação, em seguida foram abertos e seus conteúdos
rubricados pelos membros. Por fim, a Comissão decide suspender a sessão para análise e
julgamento dos documentos apresentados. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta
ata que vai assinada pelos presentes.
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