
Secretaria de Administração e Planejamento
Prefeitura de
Joinville

Ata da reunião para abertura dos invólucros n° 02 - Proposta Comercial, apresentados para
a Concorrência n° 30212020 destinada ao Registro de Preços , visando a futura e

eventual execução de serv iço de engenharia de manutenção corretiva que envolvem
pequenos reparos , sendo que alguns deles derivados de obras complementares em

vias asfaltadas do município de Joinv ille , através de recapeamento asfáltico. Aos 13
dias  de novembro de 2020, às  9h, reuni ram-se na Sala de L ic itações da Secretaria de

Administração e Planejamento, os membros da Comissão designada pela Portaria n°
079/2020, composta por Si lvia Mello Alves, Patríc ia  Regina de Sousa e Thiago Roberto

Pereira , sob a presidência da primeira para abertura das propostas comerciais. Empresas
habilitadas: Acácia Engenharia Ltda, Empreiteira de Mão de Obra Adrimar Eireli, e Infrasul -
Infraestrutura e Empreendimentos Ltda. Esteve presente na sessão, o representante

credenciado da empresa Acácia Engenharia Ltda, Sr. Marcos Acacio Martins - CPF
888.083.789-3. Os invó lucros, devidamente lacrados foram disponibilizados ao presente

para verificação de sua inviolabilidade. Em seguida, os invólucros foram abertos e as
propostas rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação e pelo presente
credenciado. Empresas participantes e seu respectivo preço: Acácia Engenharia Ltda., Item

1 - R$ 2.803.200,00 e Item 2 - R$2.331.600,00; Empreiteira de Mão de Obra Adrimar Eireli,
Item 1 - R$ 1.666.000,00 e Item 2 - R$ 1.386.000,00 e Infrasul - Infraestrutura e
Empreendimentos  Ltda. I tem 1 - R$ 2.278.800,00 e I tem 2 - R$ 1.898.000,00. Por f im,  a

Comissão de Licitação decide suspender a sessão para análise e julgamento da proposta.

Nada mais  a tratar , foi encerrada a reunião e lavrada es ta ata que va i assinada pelos

presentes.
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Silvia Mello Alves Patrícia Regina d Sousa
Presidente da Membro de Comissão
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