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______________________________________________________________________________________ 
PROCESSO 08/2019     CONCORRÊNCIA 02/2019 – SEMASA 

 

ATA 04/2019 

 

Aos 21 dias do mês de outubro de 2019 às 14:00 horas, reuniram-se os Membros da Comissão 

Permanente de Licitações, com a finalidade precípua de tornar público o Resultado Preliminar desta 

fase, a da do julgamento das propostas de preços das empresas julgadas habilitadas a continuar 

participando do presente processo: CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA, RGS9 TECNOLOGIA 

IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, SM7 ENGENHARIA TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO 

LTDA e TARGET SERVIÇOS ELÉTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA, referentes a esta Concorrência, 

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 das especificidades dos Termos 

do Parecer, revelando que as propostas acostadas dos seus respectivos anexos das empresas ATENDEM 

as exigências editalícias, sendo-as, em consequência, APROVADAS, ficando como a proposta mais 

vantajosa a de autoria da empresa SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA, 

pelo valor de R$ 2.940.723,27 (dois milhões, novecentos e quarenta mil, setecentos e vinte e três reais e 

vinte e sete centavos). Para efeito de Registro, de Conhecimento e de Publicidade, as empresa 

interessadas contam, com fulcro na letra “b” do Inciso I do Artigo 109 da Lei 8666/93 e Diplomas 

Complementares, com 05 (cinco) dias úteis para se manifestar se desejar. 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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