
Secretaria de Administração e Planejamento
Prefeitura de
Joinville

Ata da reunião para abertura do envelope apresentado ao Credenciamento n° 376/2021,
destinado ao Credenciamento de empresas para execução de obras de pav imentação
em paver retangular de concreto , pela iniciativa privada , em vias públicas do

Município de Joinv ille de acordo com o disposto na Lei Municipal n.° 3.795 de
2910911998, e DECRETO N° 43.664, de 03 de agosto de 2021 que regulamenta e institui
o Programa de Pavimentação Comunitária . Aos 17 dias de novembro de 2021, às 14:30h,

reuniram-se na Sala de Licitações da Secretaria de Administ ração e Planejamento, os

membros da Comissão de L ici tação des ignada pela Portaria n° 324/2021, composta por
Aline Mirany  Venturi Bussolaro, Cláudia Fernanda Müller e  Cláudio Hildo da Si lva,  sob a
presidência da primeira para abertura do invólucro protocolado por: Oliveira Cabral Serviços

e Comérc io de Pavimentação Ltda. Inic ialmente, destaca-se que foram tomadas todas  as
medidas de prevenção e enfrentamento ao coronavírus (COVID-19), conforme Decretos

Munic ipais e Estaduais , como a disponibilização de á lcool em gel na entrada da sala de
lici tações e na mesa principal. Foi promovido o distanciamento entre  os presentes, o  uso
obrigatório de máscara e a realização da afer ição de temperatura na entrada da sala.

Registra-se ainda, que esta sessão está sendo t ransmitida em vídeo e áudio por meio do
site da Prefe itura, conforme Lei Municipa l n° 7.672/2014. Não houve na sessão nenhum

representante presente. O invólucro foi v istado pelos membros  da Comissão de Lici tação.
Ato contínuo, a Comissão de Licitação realizou a abertura do invólucro e rubricou 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 vai assinada pelos presentes.
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