
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° 069 /2022 destinada à Contratação de
pessoa jurídica para a execução das obras da Vila da Saúde - UBSF Ulysses
Guimarães , no Munic ípio de Joinv i lle/SC. Aos 25 dias de março de 2022,  às 9h05min,

reuniram-se na Sala de Licitações da Secretaria de Administração e Planejamento, os
membros  da Comissão de Lic itação designada pela Portaria  n° 040/2022, composta por

Aline Mirany Ventur i Bussolaro, Cláudia Fernanda Müller e Cláudio Hildo da Si lva,  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). Registra-se ainda, que

esta sessão está sendo transmitida em vídeo e áudio por meio do s ite da Prefeitura,

conforme Lei Municipal n° 7.672/2014. Protocolaram invólucros as seguintes empresas:
DBM Comércio e Serviços Ltda, Construtora Azulmax Ltda, Hoeft & Hoeft Construções Civis

Eireli, PJ Construções Ltda, Casa Blanca Empreendimentos Imobiliár ios Ltda e Sinercon
Construtora e Incorporadora, Serviços e Materiais Ltda. Não houve na sessão nenhum

representante presente. Est iveram acompanhando a sessão:  Mario  Cezar Mendes - CPF
006.477.169-50 e Juliana da Cunha - CPF 037.853.549-83. Os invólucros foram vistados
pelos membros da Comissão de Licitação. Ato contínuo, a Comissão realizou a abertura dos

invólucros  n° 01 e v istou os documentos de habili tação. 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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