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Aos 04 (quatro) dias do mês de novembro de 2019, às 13:30 horas, reuniram-se os Membros da Comissão de 

Licitação, com a finalidade precípua de proceder o recebimento e a abertura dos envelopes referentes a esta 

Concorrência, destinada à Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Terraplenagem, Drenagem 

e Obras Correntes, Pavimentação, Urbanísticos e Obras Complementares e Sinalização para as Ruas: 

Abetino Rodrigues Marafigo e João Ribas,  Adolfo Freygang, Dias Velho, Frei Henrique de Coimbra, Frei 

Nicodemos e, Serviços de Drenagem, Pavimentação Asfáltica, Execução de Passeios em Concreto, Canteiros 

de Grama Verde e Assentamento de Meios-Fios na Rua Presidente Kennedy, com fornecimento de material. 

Antecedendo a abertura, o Presidente deu por exaurido o prazo estabelecido para entrega dos envelopes. Para 

participar do certame, apresentaram envelopes as empresas: 
 

 AS CONSTRUTORA LTDA EPP. Representada por Carlos Alberto Schumacher: – 82 folhas; 

 CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. Sem Representante Presente: – 90 folhas; 

 ENGEPLAN TERRAPLANAGEM, SANEAMENTO E URBANISMO LTDA. Sem Representante Presente: – 49 folhas; 

 CONSTRUTORA BRANGER LTDA. Representada por Dieferson Branger: – 92 folhas; 
 

Na hora marcada, a Comissão Permanente de Licitações, na pessoa de seu Presidente, efetuou a abertura dos 

envelopes com a documentação de habilitação das Empresas participantes, submetendo-a à rubrica e a numeração 

pela comissão e, a rubrica e aferição pelos representantes credenciados presentes. Em considerando a 

contextualização da documentação pertinente a qualificação técnica apresentada, a Comissão, com fulcro nos 

termos prescritos no subitem 19.2 do edital, delibera pela suspensão temporária desta fase para, internamente, 

realizar a aferição da documentação inclusive da qualificação técnica pela Responsável Técnica da 

Comissão/Secretaria, para exame e emissão de parecer, condicionando a divulgação desta fase à conclusão dos 

serviços, no site eletrônico oficial da prefeitura. Em ato contínuo, submeteu-se os envelopes com as propostas de 

preços ao visto pelos Membros da Comissão e pelo representante credenciado presente, em seus fechos, ficando 

sob custódia e responsabilidade da Comissão. Colocada a palavra livre, não a foi usada. Para efeito de registro, de 

conhecimento e de publicidade, a ata da sessão será disponibilizada no site eletrônico oficial da prefeitura do 

município de Lages. 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. 

  

Reno Rogério de Camargo 

Presidente da Comissão 

 

 

Juliana Antunes Velasco Masiero 

Membro da Comissão 

 

 

William Schoenardie 

Membro da Comissão 

 

 
Dieferson Branger  

CONSTRUTORA BRANGER LTDA 

 

 

Carlos Alberto Schumacher  

AS CONSTRUTORA LTDA EPP 

 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 


