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Ata da sessão realizada para recebimento e abertura dos envelopes, contendo os
documentos de habilitação e proposta comercial apresentada pelas concorrentes, referente

à Licitação Pública Nac ional - LPN n° 089/2022, des tinada à Execução das Obras de
Drenagem Pluv ial e Pavimentação Sustentáveis em ruas do Perímetro Urbano do
Bairro Vila Nova . Contrato de Empréstimo n° 3410/OC-BR (BR-L1405). Mutuário e Agente

Executor: Prefeitura Municipal de Joinville. No dia 12 de maio de 2022, às 9h30, na Sala de

Licitações da Secretar ia  de Administração e Planejamento,  s ituada na Avenida Hermann
August Lepper, n°10, Saguaçú, Joinville/SC, reuniram-se os membros da Comissão Especial
de Licitação instituída pela Portaria n° 090/2022, composta por Sabine Jackelinne

Leguizamon, lury Karran Xavier Rocha, Glederson Henrique Grein e Giancarlo Zibetti
Mantovani, sob a pres idência da primeira, para promover o  recebimento e abertura das

propostas de que trata a LPN 089/2022. Esteve acompanhando a sessão a servidora
Cláudia Fernanda Müller, e o Sr. Marcio  Tremi -  CPF 003.844.709-63 - do Observatór io
Socia l do Brasil. Regis tra-se ainda, que esta sessão está sendo t ransmit ida em vídeo e

áudio por meio do site  da Prefeitura,  conforme Lei Municipa l n° 7.672/2014. Não houve na
sessão nenhum representante presente. No dia e hora determinados no preâmbulo do edital

foi aberta a sessão para acolhimento dos invólucros. Ocorre que nesta data e horário
nenhuma empresa protocolou os invólucros para partic ipação. Diante disso, a Comissão
declara DESERTA tal lic itação.  Nada mais a tratar,  foi encerrada a reunião e lavrada esta

ata que vai assinada pelos presentes.
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