
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 Concorrência n° 438 12022, destinado a Contratação de
empresa especializada para execução de reforma e ampliação da Escola Municipal

Nove de Março . Aos 13 dias  de julho de 2022, às 9h05min, reuniram-se na Sala de
Lic itações da Secretaria de Administ ração e Planejamento, os membros da Comissão de

Licitação designada pela Portaria n° 040/2022, composta por Aline Mirany Venturi Bussolaro,
Cláudia Fernanda Müller e Fabiane Thomas, sob a presidência da primeira, para

recebimento e abertura dos invólucros. Registra-se, que esta sessão está sendo transmitida
em vídeo e áudio por meio do s ite da Prefe itura, conforme Lei  Municipa l n° 7 .672/2014.

Protocolaram invólucros as seguintes empresas: Elis Construções, Terraplanagem e
Transporte  Ltda e Engecon Serviços de Engenharia  LTDA. Registra-se que a empresa Elis

Construções, Terraplanagem e Transporte Ltda encaminhou por Correios um envelope
contendo os dois invólucros (habilitação e proposta comercial) para participação nesta
licitação, sendo o mesmo protocolado em 08 de julho de 2022, sob. n° 026993. Informa-se

ainda, que a empresa suprac itada, regist rou equivocadamente o número do processo no
invólucro, no entanto,  a referida empresa informou via e-mai l que se trata  do certame em
questão. Não houve na sessão nenhum representante presente. Os invólucros foram

vis tados  pelos membros  da Comissão de L ic itação.  Ato contínuo, a Comissão rea lizou a
abertura dos  invólucros n° 01 e vistou os documentos de habilitação. Por fim,  a Comissão
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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