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Aos 30(trinta) dias do mês de janeiro de 2018 às 09:00 horas, reuniram-se os Membros da Comissão 
Permanente de Licitação, com a finalidade de proceder o recebimento e a abertura dos envelopes referentes a 
esta Concorrência, 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. Antecedendo a abertura o Presidente deu por exaurido o prazo estabelecido 
para entrega dos envelopes e expôs os procedimentos da Comissão. Para participar do certame, apresentaram 
envelopes as empresas: 
 
 COSATEL CONSTRUÇÕES SANEAMENTO E ENERGIA LTDA. 
Sem Representante credenciado presente–68folhas; 
 SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA. 
Representado por Rogério Eduardo BetettoSciamana– 248 folhas; 
 RGS9 TECNOLOGIA, IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA. 
Representado porEduardo Alves Filho– 101 folhas; 

 
Após o recebimento dos envelopes, procedeu-se o credenciamento dos Representantes Presentes. Em seguida, 
a Comissão Permanente de Licitações, na pessoa do seu Presidente, expôs os procedimentos adotados para o 
julgamento desta Concorrência. Prosseguindo, efetuou-se a abertura dos envelopes com a documentação de 
habilitação das Empresas participantes, submetendo-a a rubrica e a exames pelos Membros da Comissão e 
pelos Representantes Credenciados Presentes.  
Colocada a palavra livre, usou dela os representantes da empresas: 
SM7: expondo que que a empresa COSATEL não apresentou o item 16.6, da qualificação econômica 
financeira; subitens i.i e i.i.i; e não apresentou o atestado em conformidade com a portaria 2914/11 do 
ministério da saúde para chapas, encapsulamento dos parafusos, selantes, impermeabilizante, conforme anexo 
II-tr; e não apresentou atestado ou declaração de visita. Sobre a empresa RGS9: não apresentou o atestado em 
conformidade com a portaria 2914/11 do ministério da saúde para chapas, encapsulamento dos parafusos, 
selantes, impermeabilizante, conforme anexo II-tr. 
RGS9: declarou que a empresa COSATEL: não apresentou o item 16.6, da qualificação econômica financeira; 
subitens i.i e i.i.i não apresentou atestado de projeto de base para reservatório metálico, e não apresentou a 
CAT o profissional para esse projeto de base. Em se tratando da empresa SM7, não declara se participará com 
a matriz ou com a filial no certame. 
Para efeito de registro, de conhecimento e de publicidade, consigna-se que, em considerando a complexidade 
da documentação pertinente a qualificação técnica, a Comissão, com fundamento nos termos prescritos no 
subitem 19.2 do edital, delibera pela suspensão desta fase para desenvolver, internamente, a aferição que se 
faz necessária e, consecutivamente, submeter a apreciação dotécnico responsável da secretaria para efeito de 
conferência e emissão do parecer,ficando condicionado a divulgação do resultado preliminar desta fase, via e-
mail, diretamente as interessadas, para manifestarem-se, se desejarem, dentro do prazo legal previsto de cinco 
dias úteis, a contar da data da notificação, consoante disposto na letra a) do artigo 109 da lei 8666/93 e 
diplomas complementares. 
Frisa-se que os envelopes com as propostas de preços foram submetidos aos vistos pelos membros da 
comissão e pelos representantes credenciados presentes, em seus fechos, ficando sob custódia e 



responsabilidade da comissão. Nada mais havendo a tratar-se, deu-se a sessão por encerrada lavrando a 
presente ata, que depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada. 
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