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Joinville, 04 de agosto de 2022.

Objeto: Contratação de serviço técnico especializado de engenharia para diagnóstico da etapa executada e complementação do projeto
executivo para continuidade das obras de ampliação da capacidade hidráulica do Rio Mathias e elaboração de laudo pericial.

Responsável pela pesquisa de preços: Eduardo Mendes Simões de Freitas, Matrícula: 44.803

 

ItemDescrição do
Serviço UNID TOTAL

Estabelecimento:
CNPJ:
Telefone:
Endereço:
E-mail/Site:
Data da cotação:

AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES
SC LTDA
04.967.284/0001-40
(47) 3473-6777
Rua Clodoaldo Gomes, 415, Joinville
rodrigo.damasceno@grupoazimute.com.br
30/06/2022

MARCOS TROJAN
ENGENHARIA E GEOTECNIA

11.021.594/0001-33
(47) 3278-5886
Rua Almirante Jaceguay, 1320,
Joinville

comercial@marcostrojan.com.br

04/07/2022

Preço
adotado
média valor

1

Contratação de
serviço técnico
especializado de
engenharia para
diagnóstico da
etapa executada
e
complementação
do projeto
executivo para
continuidade das
obras de
ampliação da
capacidade
hidráulica do Rio
Mathias e
elaboração de
laudo pericial.

und 01 - 3.450.000,00 3.180.000,00 3.315.000,00

Valor total estimado para a contratação R$ 3.315.000,00

 

Em atendimento ao Prejulgado n.º 2.207/2019 do TCE-SC e a Instrução Normativa nº 02/2019, da Secretaria de Administração e Planejamento, a
pesquisa de preços foi realizada da seguinte forma:

Inicialmente, verificamos os valores disponíveis no Painel de Preços para o serviço, porém não localizamos nenhum item compatível com o objeto;

Posteriormente, buscou-se contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à
data da pesquisa de preços, não  foi localizado item compatível com o objeto;

Posteriormente foi elaborada pesquisa em mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, porém não foi localizado
item compatível com o objeto; 

Por último foi elaborada pesquisa com 6 fornecedores, mas como trata-se de um serviço muito especializado, 4 empresas não responderam
aos e-mails conforme anexo SEI (0012516985), sendo que apenas duas deram retorno com as cotações para parâmetro de preços, anexo SEI Nº
0012064377 e Nº 0012064383.

Após a inclusão dos valores realizou-se a análise destes, onde  optou-se pelo valor médio.

  

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Mendes Simoes de Freitas ,
Servidor(a) Público(a), em 04/08/2022, às 11:44, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jorge Luiz Correia de Sa, Secretário
(a), em 04/08/2022, às 19:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
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24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0013805287 e o código CRC 3E9618B5.
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