
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 no 144/2021 destinada ao Registro de
Preços , visando a futura e eventual contratação de serv iços para construção de

Carneiras Mortuárias no Cemitério Municipal Rio Bonito . Aos 10 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° 089/2021,
composta por Thiago Roberto Pereira, Cláudia Fernanda Müller e Patrícia Ledoux Higa

Tavares, sob a presidência do primeiro, 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 rea lização 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: Hoeft  & Hoeft
Construções Civ is  EIRELI, Construtora Azulmax LTDA, CCT Construtora de Obras LTDA,

MW Amazônia Serviços LTDA e MG Obras de Alvenaria EIRELI. O Presidente da Comissão
de L icitação rea lizou o credenciamento do presente conforme item 7.1 do edital, empresa
participante e seu respectivo representante: MG Obras de Alvenaria EIRELI - Almir Boing -

CPF: 580.049.399-53. Estiveram acompanhando a sessão : Marcos dos Anjos  Souza - CPF
511.413.532-53 e Joici Hammermeis ter - RG 4.557.987-3. Após, os invólucros foram

vistados pelos membros da Comissão de Licitação e pelo presente credenciado. Ato
contínuo, a Comissão de Licitação realizou a abertura dos invólucros n° 01, vistou os
documentos de habilitação e os disponibilizou ao presente para vistas. Por fim, a Comissão

de Licitação decide suspender a sessão para análise e julgamento dos documentos
apresentados. Nada mais  a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que va i

assinada pelos presentes.
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