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Ao 1º (primeiro) dia do mês de fevereiro de 2018 às 14:30 horas, reuniram-se os Membros da 
Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade precípua de tornar público o resultado 
preliminar da fase de habilitação da presente Tomada de Preços, destinada à Contratação de 
Empresa de Engenharia Especializada para Elaboração de Projeto Executivo, Fornecimento e 
Implantação de Quatro Reservatórios Metálicos Cilíndricos apoiados com fundo em concreto 
armado e paredes em chapas de aço parafusado revestidas com vidro fundido, com teto em 
domo geodésico de alumínio, para armazenamento de água tratada, em diferentes locais do 
Município de Lages. Aberta a sessão, a Comissão inteirou-se do contexto do Parecer formalizado 
pela equipe técnica da SEMASA e das interpretações concebidas pela Comissão sobre a 
documentação apresentada pelas ParticipantesCOSATEL CONSTRUÇÕES SANEAMENTO E 
ENERGIA LTDA., SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA., e RGS9 
TECNOLOGIA, IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA., tendo-se certificado pelo relatório 
técnico anexo, que a empresa COSATEL não atende o item projeto da base e, pela aferição da 
Comissão, que a empresa não apresentou a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 
exigida no inciso “iii” do subitem 16.61 do edital, ficando, por conseguinte, inabilitada. As empresas 
SM7 e RGS9, apresentaram toda a documentação exigida, em plena vigência, sendo-as 
julgadashabilitadas. Para efeito de registro, de conhecimento e de publicidade, da presente ata está-se 
encaminhando uma via a todos os licitantes, para manifestarem-se, se desejarem, dentro do prazo de 
05 (cinco) dias úteis, para efeito de recurso administrativo, consoante o disposto na letra “b”, inciso I 
do art. 109 da Lei 8.666/93. Nada mais havendo a tratar, deu-se a sessão por encerrada, lavrando-se a 
presente ata, que depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada. 
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