
Secretaria de Administração e Planejamento
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Ata da reunião para recebimento dos invólucros e abertura dos invólucros n° 01 -
Habilitação, apresentados para a Concorrência no 338 /2022, destinado a Contratação de

empresa para construção da sede da Unidade Básica de Saúde da Família Jardim
Sofia . Aos 04 dias  de julho de 2022,  às  9h05min,  reuniram-se na Sala de L ic itações da

Secretaria de Administração e Planejamento, os membros da Comissão de Licitação
designada pela Portaria n° 040/2022, composta por Aline Mirany Venturi Bussolaro, Cláudio

Hildo da Silva e Richard Delfino de Araújo, sob a presidência da primeira, para recebimento
e abertura dos invólucros. Destaca-se a disponibilização de álcool em gel na entrada da sala
de licitações e na mesa principal como medida de prevenção e enfrentamento ao

coronavírus (COVID-19). Regis tra-se a inda, que es ta sessão está sendo transmit ida 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 Civis Eireli; AZ
Construções Ltda; PJ Construções Ltda; R & Zavi Empreendimentos Ltda e Sinercon

Construtora e Incorporadora, Serviços e Materiais Ltda. Informa-se que a empresa AZ
Construções Ltda protocolou dois envelopes identificados como "documentos de
habilitação", entretanto, um registrava envelope n° 01 e outro envelope n° 02. Deste modo,

foi aberto o envelope n° 01, verificando-se tratar-se efetivamente dos documentos de
habilitação. A Presidente da Comissão de Lic itação realizou o credenciamento do presente
conforme subitem 7.1 do edital, empresa participante e seu respectivo representante:

Sinercon Construtora e Incorporadora, Serviços e Materiais L tda - Sr. Jesse Kalfels - CPF:
087.245.349-94. Após, os invólucros foram vistados pelos membros da Comissão de

Lici tação e pelo presente credenciado.  Ato cont ínuo, a Comissão realizou a abertura dos
invólucros no 01, 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. Segue anexo a esta ata 01 (uma) folha de arguição. Nada mais

a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.

Aline Miran) Venturi Bussolaro Cláudio Hildo da Silva
Presidente da Comissão Membro de Comissão

ReDresentante credenciado ,na sessão:

Si erco5n Construt Incor radora , Servi ços e Materiais Ltda

Richard Delfino de Araújo
Membro de Comissão
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Joinville, 04 de julho de 2022.

CONCORRÊNCIA N° 338/2022

Contratação de empresa para construção da sede da Unidade Básica de
Saúde da Família Jardim Sofia

ARGUIÇÕES
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