
ATA DE JULGAMENTO SEI

Ata da reunião para julgamento das propostas comerciais apresentados para a Concorrência nº 180/2021
destinada à contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em
engenharia para elaboração de projeto executivo de duplicação da Avenida Almirante
Jaceguay, bem como estudos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamento e
cronograma. Aos 26 dias de agosto de 2021, reuniram-se na Unidade de Processos da Secretaria de
Administração e Planejamento, os membros da Comissão designada pela Portaria n° 134/2021, composta por
Aline Mirany Venturi Bussolaro, lury Karran Xavier Rocha e Patrícia Ledoux Higa Tavares, sob a presidência
da primeira para julgamento das propostas comerciais. Empresas participantes e seu respectivo preço: 
Engenheiros Consultores SC Ltda - R$ 165.180,40 (documento SEI nº 0010244530) e Elmo Engenharia e
Infraestrutura Ltda - R$ 227.062,50 (documento SEI nº 0010244618) . Após análise das propostas, a
Comissão passa a fazer as seguintes considerações: Elmo Engenharia e Infraestrutura Ltda, verificou-se
que no cronograma físico-financeiro o resultado obtido no somatório do total acumulado, quando realizada a
conferência, está divergente do indicado pela empresa. Considerando que o valor total indicado para o mês
01, realizada a multiplicação do percentual de 40% pelo valor total proposta, está divergente, influenciando
assim diretamente no total acumulado. Entretanto, caso a empresa seja declarada vencedora, será
oportunizada a possibilidade de correção do cronograma físico-financeiro, conforme as exigências do item 9
do edital, vedada a majoração do preço global proposto. A empresa Azimute Engenheiros Consultores SC
Ltd a apresentou a proposta em conformidade com o exigido no edital. Sendo assim, a Comissão
decide CLASSIFICAR: Azimute Engenheiros Consultores SC Ltda - R$ 165.180,40 e Elmo Engenharia e
Infraestrutura Ltda - R$ 227.062,50. Deste modo, a Comissão declara vencedora do certame, com o menor
preço global, a empresa: Azimute Engenheiros Consultores SC Ltda - R$ 165.180,40. Não houve a
ocorrência de empate ficto. Fica aberto prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. Nada mais
a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.
 

Aline Mirany Venturi Bussolaro
Presidente da Comissão de Licitação

 
lury Karran Xavier Rocha

Membro da Comissão de Licitação
 

Patrícia Ledoux Higa Tavares
Membro da Comissão de Licitação

Documento assinado eletronicamente por Aline Mirany Venturi Bussolaro,
Servidor(a) Público(a), em 26/08/2021, às 14:14, 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 Patricia Ledoux Higa Tavares ,
Servidor(a) Público(a), em 26/08/2021, às 14:14, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Iury Karran Xavier Rocha,
Servidor(a) Público(a), em 26/08/2021, às 14:14, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0010257791 e o código CRC 2F22712C.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.107221-6
0010257791v6
0010257791v6

Ata de Julgamento SAP.UPR 0010257791         SEI 21.0.107221-6 / pg. 2


	Ata de Julgamento SAP.UPR 0010257791

