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CONCORRÊNCIA 01/2017- SEMASA 
 

ATA 04/2018 
 
Aos 14 (quatorze) dias do mês de março de 2018 às 08:30 horas, reuniram-se os Membros da 
Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade precípua de tornar público o resultado da 
fase de propostas da presente 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. Aberta a sessão, apreciou-se os elementos fornecidos pelos 
Técnicos da Secretaria Requisitante, revelando que as propostas de autoria das empresas 
COSATEL CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO E ENERGIA LTDA. e RGS9 TECNOLOGIA, 
IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA., atendem aos requisitos do Edital sendo-as, por 
conseguinte, classificadas. E, a de autoria da empresa SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E 
IMPORTAÇÃO LTDA., atende aos requisitos da Planilha Orçamentária e de composição do 
BDI, porém o Cronograma Físico-Financeiro está em desacordo com o proposto, uma vez que 
para os meses 01, 02, 04 e 05 a empresa não se propõe a realização de nenhum tipo de serviço, 
descaracterizando a programação proposta, retardando manifestamente a execução dos serviços, 
razão pela qual, presente a supremacia do interesse público sobre o particular, a proposta fica 
considerada desclassificada. Para efeito de registro, de conhecimento e de publicidade, da 
presente ata está-se encaminhando uma via aos 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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