
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° 003 /2021 destinada à Pavimentação em
Asfalto das ruas : Canoas , Janaúba e Vic tor Konder . Aos 28 dias de setembro de 2021,

às 09h05min, reuniram-se na Sala de Licitações da Secretaria de Administração e
Planejamento, os membros da Comissão de Licitação designada pela Portaria n° 275/2021,
composta por Thiago Roberto Pereira, Cláudia Fernanda Müller e lury Karran Xavier Rocha,

sob a pres idênc ia do pr imeiro, para recebimento e abertura dos  invólucros . Inicia lmente,
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 . Regis tra-se ainda, que es ta sessão está

sendo transmitida em vídeo e áudio por meio do site da Prefe itura, conforme Lei Municipal

n° 7.672/2014. Protocolaram invólucros as seguintes empresas: RGS Engenharia S.A.,
Terraplanagem Medeiros Ltda, Infrasul - Infraestrutura e Empreendimentos Ltda,
Empreiteira de Mão de Obra Adrimar Ltda, Construtora Fortunato Ltda, Prado e Prado Ltda.

O Presidente da Comissão de Licitação realizou o credenciamento dos presentes conforme
item 7.1 do edital. Empresas participantes e seu respectivo representante: Infrasul -

Infraestrutura e Empreendimentos Ltda  - L ucas  de Medei ros  - CPF 089.176.899-81 e
Construtora Fortunato Ltda - Josiane Kemper - CPF 061.980.799-70. Esteve
acompanhando a sessão Martim Caferate Marinho Juni o r - CPF 568.718.050-87 e o
servidor Cláudio Hildo da Silva da Secretaria de Adminis tração e Planejamento. Os

invólucros  foram vis tados pelos membros  da Comissão de Licitação e pelos presentes
credenciados. Ato contínuo, a Comissão de Licitação realizou a abertura dos invó lucros n°

01, vistou os  documentos de habilitação e os disponibilizou aos presentes para vistas. Por
fim, a Comissão de L ic itação decide suspender a sessão para análise e julgamento dos
documentos apresentados. Nada mais a t ratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata

que vai assinada pelos presentes.

Cláudia Fernanda Müller lury I fran Xavier Rocha
Membro de Comissão Membro de Comissão

Representantes credenciados na sessão:
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