
Secretaria de Administração e Planejamento
Prefeitura de
Joinville

Ata da reunião para deliberação e abertura do invólucro n° 01 - Habilitação, apresentado à
Concorrência n° 183 /2022, destinada à Contratação de pessoa jurídica habilitada para
realização de serv iços e obras de engenharia /arquitetura para execução completa da

obra " Unidade Básica de Saúde da Família Nova Brasília ".  Aos  06 dias  de junho de

2022, às 9h, reuniram-se na Sala de Licitações da Secretaria de Administração e
Planejamento,  os  membros da Comissão des ignada pela Portar ia n° 040/2022,  composta
por Aline Mirany  Ventur i Bussolaro, Fabiane Thomas e Richard Delfino de Araújo, sob a

presidência da primeira, para deliberação e abertura do invólucro protocolado pela empresa
Elis Construções, Terraplanagem e Transporte Ltda, no dia 27 de maio de 2022 às

10h56min, onde fo i encaminhado via Correios um envelope contendo os do is  invó lucros
(habilitação e proposta comercial) para participação nesta licitação, sendo o mesmo

protocolado sob. n° 026908.  Destaca-se a disponibilização de á lcool em gel na entrada da
sala de licitações e na mesa princ ipal como medida de prevenção e enfrentamento ao
coronavírus (COVID-19). Regist ra-se ainda,  que esta sessão está sendo transmitida em

vídeo e áudio por meio do site da Prefe itura, conforme Lei  Municipal n° 7.672/2014. Não
houve nenhum representante presente na sessão. Considerando que, por um equívoco no

procedimento interno, o invólucro n° 01 - Habilitação da citada empresa não foi aberto pela
Comissão de Licitação na sessão de recebimento e abertura dos invólucros n° 01, realizada
em 02 de junho de 2022.  Cons iderando que,  os  documentos  de habi li tação de todas  as

empresas participantes serão julgados posteriormente e conjuntamente, não existindo assim
prejuízo entre os participantes do processo.  Assim, deu-se prosseguimento a sessão e os
invólucros foram vistados pelos membros da Comissão de Licitação. Ato contínuo, a

Comissão realizou a abertura do invólucro n° 01 e vistou os documentos. 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 va i

assinada pelos presentes.
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