
MUNICÍPIO DE LAGES 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA 
Rua BenjaminConstant,13|Fone(0xx49)3019.7405|CEP88501.900|CNPJ-82.777.301/0001-90 

www.lages.sc.gov.br|licita3@lages.sc.gov.br 

 

PROCESSO 09/2021            CONCORRÊNCIA 03/2021 – SEMASA 
 

ATA 01/2021 
 

Aos 06 (seis) dias do mês de maio de 2021 às 09:00 horas, reuniram-se os Membros da 

Comissão Permanente de Licitações, 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 Técnicos Especializados em Operação da Gestão 

Comercial, Operação das Estações de Tratamento de Água, Esgoto, Controle 

Laboratorial, Operação e Controle e Manutenção Hidráulico-Sanitária dos Sistemas de 

Água e Esgoto, Manutenção Eletromecânica do Sistema de Abastecimento de Água e 

Esgoto e Crescimento Vegetativo do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto" da 

Cidade de Lages e Distrito de Santa Terezinha do Salto. Antecedendo a abertura, a comissão, 

na pessoa do seu 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: 

 CONSÓRCIO RIOVIVO BRASIL GLOBAL.(3503 folhas, distribuídas em 09 

volumes). 

o Representada por Caetano Souza Ennes; 

 CONSÓRCIO ÁGUAS DE LAGES. (439 folhas) 

o Representada por Gilberto Santos; 

 ESAC – EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSÕES LTDA. 

(444 folhas) 

o Sem Representante presente; 

 ITAJUÍ ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. (355 folhas) 

o  Representada por Bernardo Duarte Almeida Fonseca; 

 CONSÓRCIO SHM.(532 folhas)  

o Representada por Renata Silva Ferreira; 

Iniciando os trabalhos, a Comissão Permanente de Licitações expôs os procedimentos adotados 

para o julgamento desta Concorrência. Prosseguindo, efetuou-se a abertura dos envelopes com a 

documentação de habilitação dos licitantes, submetendo-a, com simultaneidade, a rubrica pelos 

Membros da Comissão e pelos Representantes Credenciados Presentes. Em considerando a 

contextualização e a complexidade da documentação, 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 fiscal, jurídica e trabalhista e, à analise 

técnica pelos responsáveis técnicos da Secretaria requerente, ficando a divulgação do resultado 

desta fase condicionada à conclusão dos trabalhos, a ser publicada no site oficial da Prefeitura 

do Município de Lages e enviada via e-mail a todas as participantes, para manifestarem-se, se 

desejarem. Colocada a palavra livre, usou dela o representante da empresa ITAJUÍ, expondo que 

a empresa ESAC está suspensa de licitar e contratar com a administração pública, conforme 

sanção publicada no portal da transparência (CEIS), com validade até 27/04/2022, sendo sua 

participação vedada pelo item 11.2 do edital. Em ato contínuo submeteu-se os envelopes com as 

propostas de preços ao visto pelos Membros da Comissão e pelos Representantes Credenciados 

Presentes, em seus fechos, pois os mesmos ficarão sob custódia e responsabilidade da 

Comissão. 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. 

http://www.lages.sc.gov.br/


MUNICÍPIO DE LAGES 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA 
Rua BenjaminConstant,13|Fone(0xx49)3019.7405|CEP88501.900|CNPJ-82.777.301/0001-90 

www.lages.sc.gov.br|licita3@lages.sc.gov.br 

 

 
 

 

Fabiano Marcelino de Sá 

Presidente da Comissão 

 

 

Janaina Martins Machado 

Membro da Comissão 

 

 

William Schoenardie 

Membro da Comissão 

 

 

 

 

CONSÓRCIO RIOVIVO BRASIL GLOBAL 

Caetano Souza Ennes 

 

 

 

CONSÓRCIO ÁGUAS DE LAGES 

Gilberto Santos 

 

 

 

ITAJUÍ ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 

Bernardo Duarte Almeida Fonseca 

 

 

CONSÓRCIO SHM 

Renata Silva Ferreira 
 

http://www.lages.sc.gov.br/

