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PROCESSO 07/2019         CONCORRÊNCIA 01/2019 – SEMASA 

 

 

ATA 03/2019 
 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2019, às 13:30 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: Sigma Tratamento De Aguas LTDA.; Bio G Sistemas De 

Saneamento LTDA.; Multiagua Engenharia Ambiental LTDA. e; Consórcio Itajui/Serenco Lages, 

Referentes a esta Concorrência, destinada à Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de 

materiais e serviços para elaboração de projetos, execução, instalação e operação inicial de uma ETA - 

Estação de Tratamento de Água, com capacidade nominal de 300l/s, aberta, pré-fabricada, para 

tratamento de água para consumo humano. Declarada aberta a sessão, submeteu-se os envelopes que estavam 

sob custódia da Comissão aos representantes credenciados presentes, para verificação de seus fechos, 

constatando-se que não houve violação. Em seguida, procedeu-se a abertura dos envelopes com as propostas 

das empresas consideradas habilitadas, submetendo-as a rubrica e a conferência formal pelos Membros da 

Comissão e à análise e rubrica pelos representantes credenciados presentes e, em sequência, lidas para efeito de 

registros dos valores cotados: 

 SIGMA TRATAMENTO DE ÁGUAS LTDA – R$ 4.947.731,00 

 BIO G SISTEMAS DE SANEAMENTO LTDA – R$ 4.950.000,00 

 MULTIAGUA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA – R$ 5.383.546,79 

 CONSÓRCIO ITAJUI/SERENCO LAGES – R$ 8.055.669,00 

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, ficando a divulgação do 

resultado preliminar desta fase condicionada ao parecer de emissão da equipe técnica da SEMASA. Colocada a 

palavra livre, usou dela o representante da empresa BIO G, expondo não ter encontrado a planilha de composição 

de custos, exigida no subitem 18.8.2, da proposta de autoria da empresa SIGMA. 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, deu-se a sessão por encerrada, lavrando-se a presente ata que, 

depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada. 
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