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PROCESSO 08/2019 
 
CONCORRÊNCIA 02/2019 – SEMASA 

 
ATA 02/2019 

 
Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2019 às 13:30 horas, reuniram-se os Membros da Comissão 
Permanente de Licitações, com a finalidade precípua de divulgar o resultado preliminar da fase de 
habilitação da presenteConcorrência, destinada à Contratação de Empresa de Engenharia 
Especializada para Elaboração de Projeto Executivo, fornecimento e implantação de 1 (um) 
reservatório metálico com capacidade de 6.000 m³, cm teto em domo geodésio de alumínio, para 
armazenamento de água tratada, no município de Lages, para a secretaria de Águas e 
Saneamento - SEMASA. Aberta a sessão, a Comissão inteirou-se do contexto do Parecer 
formalizado pela equipe técnica da SEMASA e das interpretações concebidas pela Comissão sobre a 
documentação apresentada pelas Participantes. Pela conferência desenvolvida com prudência, 
ficaram considerados habilitadas em face de terem atendido as exigências editalícias, as empresas:  

 CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA. 
 RGS9 TECNOLOGIA, IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.; 
 SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA. 

Pelo mesmo procedimento foram considerados inabilitadosos licitantes: 
 CONSÓRCIO ITAJUI/SERENCO LAGES, pela não comprovação do Engenheiro Mecânico 

da empresa Itajuí, de ter ou estar executando serviços compatíveis com os do objeto licitado, 
desatendendo o disposto no subitem 16.5.1 do edital; pela não apresentação pela empresa Serenco, 
das demonstrações contábeis solicitadas nos incisos II, IV e V do subitem 16.6.1; 

 TARGET SERVIÇOS ELÉTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA., em face de na Certidão 
Jurídica do CREA, não constar um Engenheiro Mecânico como responsável técnico, desatendendo 
o disposto no subitem 16.3.1 do ato convocatório; pela não apresentação da CAT do Engenheiro 
Mecânico que pretende contratar, inobservando o requerido no subitem 16.5.1 do edital. 

Para efeito de registro, de conhecimento e de publicidade, da presente ata está-se encaminhando 
uma via a todos os licitantes, via e-mail para manifestarem-se, se desejarem, em prazo não superior 
a 05 (cinco) dias úteis, consoante o disposto na letra “a”, inciso I do art. 109 da Lei 8.666/93 e 
alterações complementares. 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 
 

Reno Rogério de Camargo 
Presidente da Comissão 

 
 

Vanessa de Oliveira Freitas 
Membro da Comissão 

 
 

Marcos Quadros de Arruda 
Membro da Comissão 
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