
Secretaria de Administração e Planejamento
Prefeitura de
Joinville

Ata da reunião para recebimento dos invólucros e abertura do invólucro n° 01 - Habilitação,
apresentados à Concorrência n° 313/2020, destinada à pavimentação em Paver de
concreto das ruas : Dionís io Girardi , Estrada Pirabeiraba e Gustavo Nass . Aos 16 dias

de novembro de 2020, às 9h05min, reuniram-se na Sala de L ici tações da Secretar ia de
Administração e Planejamento, os membros  da Comissão de Licitação designada pela

Portaria n° 149/2020, composta por Patrícia Regina de Sousa, Jéssica de Arruda de
Carvalho e Silv ia Mello Alves,  sob a pres idência da primeira para recebimento e abertura

dos invólucros. Protocolaram invólucros as seguintes empresas: Terraplenagem Medeiros
Ltda., Joinpav  Pavimentação Ltda - ME, Sovrana Engenharia  e Construções Ltda. , AMVT

Construções Ltda., Tectubos Artefatos de Concreto Eireli e Baltt Empreiteira Transportes e
Terraplenagem Ltda. Inic ialmente a Comissão de Lic itação realizou o c redenciamento do
presente, conforme item 7.1.1, do edital. Empresa participante e seu respectivo
representante: AMVT Construções Ltda - Delcio Heinz - CPF n°: 623642.359-87.  Es teve

presente acompanhando a sessão : Jaison José de Farias - CPF n°: 004.426.789-40. Após,
os invó lucros foram v istados  pelos membros da Comissão de L ici tação e pelo presente
credenciado. Os documentos de habilitação foram vistados pelos membros da Comissão de

Licitação e disponibilizados 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 vai assinada pelos presentes.
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211,
AMVT Construções Ltda

Concorrência n° 313/2020 -Ata para recebimento e abertura 1/1




