
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 Concorrênc ia n° 276 12021 destinada à contratação de

empresa para construção de quadra poliesportiva da E.M. Thereza Mazzolli

Hreisemnou . Aos 29 dias de setembro de 2021, às 14h, reuniram-se na Sala de Licitações
da Secretar ia  de Administ ração e Planejamento,  os membros da Comissão de L ic itação
designada pela Portaria n° 275/2021, composta por Thiago Roberto Pereira, Cláudia

Fernanda Müller e lury Karran Xavier Rocha, 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
Munic ipais e  Estaduais,  como a disponibi lização de álcool em gel na entrada da sala de
licitações e na mesa princ ipal. Fo i promov ido o dis tanc iamento entre  os presentes, o  uso

obrigatório de máscara e a realização da afer ição de temperatura na entrada da sala.
Regis tra-se a inda, que es ta sessão es tá sendo transmit ida em v ídeo e áudio por meio do

site da Prefeitura, conforme Lei Municipal n° 7.672/2014. Protocolaram invólucros as
seguintes empresas: Construtora Azulmax Ltda, LDM Construtora e Incorporadora Ltda,
Hoeft  & Hoeft Construções Civis  EIRELI e  Mtech Edificações Ltda. Não houve na sessão

nenhum representante presente. Esteve acompanhando a sessão a servidora Fabiane
Thomas da Secretaria de Administração e Planejamento. Os invólucros foram vistados pelos
membros  da Comissão de Licitação. Ato contínuo, a Comissão de Licitação realizou a

abertura dos invólucros n° 01 e vistou os documentos de habilitação. 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.

Cláudia Fernanda Müller lury Kar avier Rocha
Membro de Comissão Membro de Comissão

Concorrência n° 276/2021 -Ata para recebimento e abertura 1/1




