
Secretaria de Administração e Planejamento

Ata da reunião para abertura do envelope apresentado ao Credenciamento n° 37612021,

destinado ao Credenciamento de empresas para execução de obras de pav imentação

em paver retangular de concreto , pela iniciativa privada , em vias públicas do
Munic ípio de Joinvi lle de acordo com o disposto na Lei Municipal n.° 3.795 de
29/09/1998, e DECRETO N° 43.664, de 03 de agosto de 2021 que regulamenta e institui

o Programa de Pavimentação Comunitária . Aos 12 dias de janeiro de 2022, às 11 hl 5min,

reuniram-se na Sala de Licitações da Secretaria de Administ ração e Planejamento, os
membros  da Comissão de L ic itação designada pela Portar ia n° 324/2021, composta por

Aline Mirany Venturi Bussolaro, Fabiane Thomas e Richard Delfino de Araujo, sob a
presidência da primeira, para abertura do invólucro protocolado e relacionado no
comunicado n° 0011615392/2022. Registra-se que a sessão iniciou às 11 hl5min, devido a

problemas técnicos na transmissão. Participante:  P E G Incorporadora Ltda. 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 realização

da aferição de temperatura na entrada da sala . Regist ra-se ainda, que esta sessão es tá
sendo transmitida em vídeo e áudio por meio do site da Prefe itura, conforme Lei Municipal

n° 7.672/2014. A Presidente da Comissão de Licitação realizou o credenciamento do
presente conforme item 7.1.1 do edi tal: Gilberto da Silva - CPF: 548.282.529-91. Esteve
acompanhando a sessão: Vinicius Le i te  da Silva - CPF 109.128.999-99. O invólucro foi

vistado pelos membros da Comissão de Licitação e pelo presente credenciado. Ato
contínuo, a Comissão realizou a abertura do invólucro, vistou os documentos de habilitação

e os disponibilizou ao presente para vistas. Por fim, a Comissão decide suspender a sessão
para análise e julgamento dos documentos apresentados. Nada mais a tratar, foi encerrada

a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.

íné Mirány)Venturi Bussolaro

Presidente da Comissão

entant

Prefeitura de
Joinville

J 1
F'ab áne Thornas Richard Delfino de Araujo'

Membro de Comissão

Credenciamento n° 376/2021 -Ata abertura 12/01/2022

Membro de Comissão

1/1




