
Secretaria de Administração e Planejamento
Prefeitura de
Joinville

Ata da reunião para recebimento dos invólucros e abertura dos invólucros n° 01 -
Habilitação, apresentados para a Concorrência n° 449 /2022 destinada à contratação de
empresa especializada para construção de quadra coberta na Escola Municipal

Anaburgo . Aos 03 dias de outubro de 2022, às 9h05min, reuniram-se na Sala de Licitações

da Secretaria  de Administ ração e Planejamento, os membros  da Comissão de Licitação
designada pela Portaria n° 136/2022, composta por Cláudia Fernanda Müller, Cláudio Hildo
da Silva e Patrícia Cantuário da Silveira, sob a presidência da primeira, para recebimento e

abertura dos invólucros. Registra-se ainda, que esta sessão es tá sendo t ransmit ida em
vídeo e áudio por meio do site da Prefeitura, conforme Lei Municipal n° 7.672/2014.

Protocolaram invólucros as seguintes empresas: Impacto Construtora Ltda, Construtora
Azulmax Ltda, Ecoeng Prestadora de Serviços Ltda e Servicons Construções Especializadas

Eireli. A Presidente da Comissão de Lici tação realizou o c redenciamento dos presentes
conforme item 7.1 do edital, empresas participantes e seu respectivo representante: Ecoeng
Prestadora de Serviços Ltda - Sr. Luciano Dias de Freitas - CPF: 050.343.639-92 e

Servicons Construções Especializadas Eireli - Sr. Edvaldo Vieira Junior - CPF:
006.640.859-89. Após, os invólucros foram vistados pelos membros da Comissão de

Licitação e pelos presentes credenciados. Ato contínuo, a Comissão realizou a abertura dos
invólucros n° 01, 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 01 (uma) folha de arguição. Nada mais

a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.

Cláudia Fernanda Müller
Presidente da Comissão
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Cláudio Hildo da Silva Patri

Membro de Comissão M

Representantes creder)çiados na sessão:
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Joinville, 03 de outubro de 2022.

CONCORRÊNCIA N° 449/2022

Contratação de empresa especializada para construção de quadra coberta na Escola
Municipal Anaburgo

ARGUIÇÕES
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