
Secretaria de Administração e Planejamento
Prefeitura de
Joinville

Ata da reunião para recebimento dos invólucros e abertura dos invólucros n° 01 -
Habi l i t ação , apresen tados para a Conc orrê nc ia  n° 680 /2022 des t i na da  à contrataç ão pa ra

elaboração de laudo pericial e serv iço técnico especializado de engenharia
para diagnóstico da etapa executada e atua lização do projeto executivo , conforme o

presente estágio da obra e atuais normativ as técnicas , para cont inuidade das obras
de ampliação da capacidade hidráulica do Rio Mathias . Aos  15 dias  de dezembro de

2022, às 09h16min, 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° 233/2022,

composta por Aline Mirany Venturi Bussolaro, Fabiane Thomas e Rodrigo Eduardo Manske,
sob a presidência da primeira, para recebimento e abertura dos invólucros. Informa-se que a
sessão iniciou às 9h16min, em decorrência de problemas técnicos na transmissão. Registra-

se a inda que es ta sessão es tá sendo transmi tida em v ídeo e áudio por meio do si te  da
Prefeitura, conforme Lei Municipal n° 7.672/2014. Protocolou invólucros a seguinte empresa:

Azimute Engenheiros Consultores Ltda. A Presidente da Comissão de L icitação realizou o
credenciamento do presente conforme subitem 7.1 do edital. Empresa participante e seu

respectivo representante: Azimute Engenheiros Consultores Ltda. - Sr. Rodrigo Pereira
Damasceno, conforme documento de identificação juntado aos autos do processo. Após, os
invólucros foram vis tados pelos  membros da Comissão e pe lo presente credenciado. Ato

contínuo, a Comissão de Licitação realizou a abertura do invólucro n° 01, vistou os
documentos de habilitação e os disponibilizou 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 va i

assinada pelos presentes.
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