
 
PROCESSO 16/2017 CONCORRÊNCIA 01/2017- SEMASA 
 

ATA 03/2018 
 
Aos 13 (treze) dias do mês de março de 2018 às 09:00 horas, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitações, 
com a finalidade precípua de realizar a abertura dos envelopes com as propostas de preços das empresas julgadas habilitadas: 
SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA e RGS9 TECNOLOGIA, IMPORTAÇÃO E 
CONSTRUÇÕES LTDA. referentes a esta Concorrência, destinada àContratação 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. 
Declarada aberta a sessão, consigna-se, para efeito de registro, de conhecimento e de publicidade, que recebeu-se em mãos, na 
data de hoje, às 08:37 horas, Mandado de Citaçãoe Intimação (Autos nº 0301444-05.2018.8.24.0039), concedendo liminar a 
continuidade da empresa COSATEL CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO E ENERGIA LTDA., na licitação em comento, com 
a consequente participação na fase de abertura dos envelopes, sendo, em consequência, pela Comissão, atendida a 
determinação judicial. Dando continuidade, submeteu-se os envelopes que estavam sob custódia da Comissão ao representante 
credenciado presente, para verificação de seus fechos, constatando-se que não houve violação. Em seguida, procedeu-se a 
abertura dos envelopes das duas empresas consideradas habilitadas e da empresa para qual foi concedida liminar: SM7, RGS9 
e COSATEL, as quais foram rubricadas pelos Membros da Comissão e pelo Representante Credenciado presente e, em 
sequência, lidas para efeitode registro dos valores globais cotados: 

 SM7  (14 Páginas) R$4.506.276,74 
 RGS9  (44 Páginas)  R$5.216.988,86 
 COSATEL (41 Páginas) R$6.174.948,10 

Consigna-se que, em considerando a quantidade e a complexidade dos documentos que compõem as propostas, a Comissão, 
com fundamento nos termos prescritos no subitem 19.2 do edital, delibera, a bem dos serviços, pela suspensão temporária 
desta fase para desenvolver, internamente, a aferição que se faz necessária, pela Comissão epelos Técnicos da Secretaria 
Requisitante, ficando condicionada a divulgação do resultado preliminar desta fase, via e-mail, diretamente às 
licitantes.Colocada a palavra livre, não a foi usada. Para efeito de registro, de conhecimento e de publicidade, está-se 
encaminhando uma via da presente ata a todos os participantes, acompanhada de cópia do Mandado de Citaçãoe Intimação 
recebido.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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