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Ata da reunião para recebimento dos invólucros e abertura dos invólucros n° 01 -
Habilitação, apresentados para a Concorrência n° 038 /2021 destinada à Pavimentação em
Asfalto das ruas : Alfredo Degenhardt , Andrelino Nunes da Silva , Augusto Struck,

Bernardo Schneider , Conselheiro Pedreira , 12 de Outubro , Expedicionário Augusto

Fielder , Francisco Alves de Souza , Herbert Bergemann , Padre Zeno , Paulo Schramm,
Rio da Prata e XV de Outubro . Aos 29 dias de setembro de 2021, às 9h05min, reuniram-se
na Sala de L ic itações da Secretaria de Adminis tração e Planejamento, os  membros  da

Comissão de L icitação designada pela Portaria n° 275/2021, composta por Eduardo Luiz
Camargo, Cláudia Fernanda Müller e lury Karran Xavier Rocha, sob a presidência do

primeiro, para recebimento e abertura dos  invólucros. Inic ialmente,  des taca-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 obrigatór io 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 t ransmit ida em vídeo e
áudio por meio do site  da Prefeitura, conforme Lei  Municipal n° 7.672/2014. Protocolaram

invólucros  as seguintes empresas: Cordilheiras Pav imentação Ltda, Prado e Prado Ltda,
Empreiteira de Mão de Obra Adrimar Ltda, Infrasul - Infraestrutura e Empreendimentos Ltda
e Construtora Fortunato Ltda. O Presidente da Comissão de Licitação realizou o

credenciamento da licitante presente conforme item 7.1 do edital, a empresa participante e
sua respectiva representante: Construtora Fortunato Ltda - Josiane Kemper - CPF
061.980.799-70. Esteve acompanhando a sessão o servidor Cláudio Hildo da Silva da

Secretaria de Adminis tração e Planejamento.  Após, os invólucros foram vistados pelos
membros da Comissão de Licitação e pela presente credenciada. Ato contínuo, a Comissão

de Licitação realizou a abertura dos invólucros n° 01, vistou os documentos de habilitação e
os disponibilizou a 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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