
ATA DE JULGAMENTO SEI

Ata da reunião para julgamento da proposta comercial apresentada para a Concorrência nº
449/2022 destinado a contratação de empresa especializada para construção de quadra coberta na
Escola Municipal Anaburgo. Aos 19 dias de janeiro de 2022, reuniram-se na Unidade de Processos da
Secretaria de Administração e Planejamento, os membros da Comissão designada pela Portaria n° 233/2022,
composta por Cláudia Fernanda Müller, Fabiane Thomas e Rodrigo Eduardo Manske, sob a presidência
da primeira para julgamento da proposta comercial. Empresa participante e seu respectivo preço: Construtora
Azulmax Ltda. - R$ 2.269.490,44 (documento SEI nº 0015578968). Após análise da proposta, a Comissão
passa a fazer as seguintes considerações: Construtora Azulmax Ltda.,a especificação constante na
composição de custos do item 4.4.5, diverge da descrição constante na planilha orçamentária encaminhada
pela proponente e no Anexo IV Planilha Orçamentária Sintética do edital. Quanto ao cronograma físico-
financeiro, a soma dos valores distribuídos mensalmente, não correspondem ao valor total nos itens 8, 9, 10 e
12. Ademais, a soma dos valores mensais, não correspondem ao valor indicado no total simples, para os
meses 2, 4, 5 e 7. Consequentemente, a soma dos valores mensais, não correspondem ao valor indicado no
total acumulado, para os meses 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entretanto, caso a empresa seja declarada vencedora, será
oportunizada a possibilidade de correção da proposta, conforme as exigências do item 9 do edital, vedada a
majoração do preço global proposto. Sendo assim, a Comissão decide CLASSIFICAR: Construtora
Azulmax Ltda. - R$ 2.269.490,44. Deste modo, a Comissão declara vencedora do certame, com o menor
preço global, a empresa: Construtora Azulmax Ltda.  - com o valor de R$ 2.269.490,44. 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.
 

Cláudia Fernanda Müller
Presidente da Comissão de Licitação

 
Fabiane Thomas

Membro da Comissão de Licitação
 

Rodrigo Eduardo Manske
Membro da Comissão de Licitação
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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 0015607751 e o código CRC 4ED6FDE3.

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

22.0.161350-2
0015607751v5
0015607751v5

Ata de Julgamento SAP.LCT 0015607751         SEI 22.0.161350-2 / pg. 2


	Ata de Julgamento SAP.LCT 0015607751

