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PROCESSO 143/2018  
 
CONCORRÊNCIA07/2018 – PML 
 

ATA 01/2018 
 
Aos 10 (dez) dias do mês de setembro de 2018 às 09:00 horas, reuniram-se os Membros da 
Comissão Permanente de Licitação, com a finalidade precípua de proceder o recebimento e a 
abertura dos envelopes referentes a esta Concorrência, destinada à Contratação de Empresa de 
Engenharia para Prestação de Serviços de Modernização, Reforma e Revitalização do Centro de 
Lages/SC, compreendendo as Ruas Nereu Ramos, Coronel Córdova e Correia Pinto, 
juntamente com o Calçadão Túlio Fiuza de Carvalho, Praça João Costa e Praça João Ribeiro. 
Antecedendo a abertura, o Presidente deu por exaurido o prazo estabelecido para entrega dos 
envelopes. Após o recebimento dos envelopes, procedeu-se o credenciamento dos Representantes 
Presentes. Para participar do certame, apresentaram envelopes as empresas: 

 CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA. (253folhas) – Representada por Eduardo 
Alencar Tigre de Oliveira; 

 TERRA ENGENHARIA LTDA. (199folhas) – Representada por Leonardo MilioliTutida. 
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 à 
rubrica e à aferição pelos Representantes credenciados presentes e pelos Membros da Comissão. 
Pela análise da Comissão, a empresa PROGREDIOR apresentou toda a documentação exigida, em 
plena vigência, sendo-a julgada habilitada. E, a empresa TERRA, deixou de comprovar a prestação 
dos serviços de obra em arquitetura urbanística/ paisagística, dispostos na alínea “c” do subitem 
16.4.1, sendo-a, por conseguinte, considerada inabilitada. Colocada a palavra livre, usou dela o 
representante da empresa Terra, expondo que pretende recorrer da decisão da Comissão, contando 
com 5 (cinco) dias úteis para manifestar-se se desejar, consoante o disposto na letra “a”, inciso “I” 
do art. 109, da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. Em ato contínuo submeteu-se os 
envelopes com as propostas de preços ao vistos pelos Membros da Comissão e pelos Representantes 
Credenciados Presentes, em seus fechos, pois os mesmos ficarão sob custódia e responsabilidade da 
Comissão. Nada mais havendo a tratar, deu-se a sessão por encerrada lavrando a presente ata, que 
depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada. 
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Presidente da Comissão 
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