
Secretaria de Administração e Planejamento
Prefeitura de
Joinville

Ata da reunião para abertura dos invólucros n° 02 - Propostas  Comerciais apresentados à
Concorrência n° 069 /2022, destinada à Contratação de pessoa jurídica para a execução

das obras da Vila da Saúde - UBSF Ulysses Guimarães , no Município de Jo inville /SC.

Aos 06 dias de maio de 2022, às 08h30min, reuniram-se na Sala de Licitações da Secretaria

de Administração e Planejamento, os  membros da Comissão designada pela Portar ia  n°
040/2022,  composta por Aline Mirany Ventur i Bussolaro,  Cláudio Hildo da Silva e Fabiane

Thomas, sob a presidência da primeira, para abertura das propostas comerciais. Destaca-se
a disponibi lização de álcool em gel na entrada da sala de lic itações  e na mesa princ ipal
como medida de prevenção e enfrentamento ao coronavírus (COVID-19). Registra-se ainda,

que esta sessão está sendo transmi tida em vídeo e áudio por meio do site da Prefe itura,
conforme Lei Municipal n° 7.672/2014. Não houve na sessão nenhum representante

presente. Empresas habilitadas: DBM Comércio e Serviços Ltda, Construtora Azulmax Ltda,
Hoeft & Hoeft Construções Civis Eireli, PJ Construções Ltda e Sinercon Construtora e
Incorporadora, Serviços e Materiais Ltda. A comissão procedeu à abertura dos envelopes n°

02 e as propostas comerciais foram vistadas pela mesma. Empresas  habi li tadas e seu
respectivo preço:  DBM Comércio e Serviços Ltda - R$ 1.549.052,98; Construtora Azulmax

Lt da  -  R$ 1.370.415,09; Hoeft  & Hoeft Construções Civis Ei r e li  -  R$ 1.259.007,46; PJ
Construções Ltda - R$ 1.545.214,68; Sinercon Construtora e Incorporadora, Serviços e
Materiais  Ltda - R$ 1.453.168,05. Por f im,  a  Comissão de Lici tação decide 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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