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Participantes: 

SERBET – SISTEMA DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO BRASIL LTDA EPP; 

GERESTAR OPERAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA ME. 

 

 

ATA 04/2020 
 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho de 2020 às 09:00 horas, reuniram-se os Membros da 

Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade precípua de proceder a abertura do envelope da 

documentação de Habilitação da empresa SERBET – SISTEMA DE ESTACIONAMENTO 

VEICULAR DO BRASIL LTDA EPP, considerada a melhor classificada para esta Concorrência, 

destinada à CONCESSÃO, EM REGIME COMUM, DE ÁREAS PARA ESTACIONAMENTO 

ROTATIVO PAGO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAGES. Aberta a 

sessão, se fizeram representar as empresas: Serbet, através do Sr, Alano Branco e; Gerestar, através do 

Sr. Daniel Gomes Vieira. Em ato contínuo, disponibilizou-se o envelope aos representantes presentes, 

para conferência da integridade de seus fechos, não se tendo verificado inconformidades. Prosseguindo, 

abriu-se o envelope, conferindo-lhe numeração, a um total de 120 folhas; submetendo-as, com 

simultaneidade, a rubrica pelos Membros da Comissão e disponibilizadas aos representantes 

credenciados presentes para aferição e rubrica. Em considerando a complexidade e quantidade de 

documentos apresentados pelas empresas participantes, a Comissão, no uso das faculdades que os 

termos descritos no subitem 22.3 do Edital lhe confere, delibera pela suspensão temporária desta fase 

para, internamente, realizar a conferência e apreciação da documentação apresentada, ficando 

condicionada à conclusão dos trabalhos desta fase a divulgação do resultado, a ser disponibilizado no 

site oficial da Prefeitura do Município de Lages. Colocada a palavra livre, usou dela o representante da 

empresa Gerestar, expondo que a empresa Serbet declarou-se EPP, mas que não o seria, pois o balanço 

patrimonial apresentado demonstra que a mesma não é uma empresa de Pequeno Porte, não atendendo, 

desta forma, a LC 123/2006. Não se transcreveu a intenção de recurso da empresa em sua totalidade, 

ficando os originais anexos ao processo. 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. 
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