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ATA 01/2020 

 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio de 2020 às 09:00 horas, reuniram-se os Membros da Comissão 

de Licitação, com a finalidade precípua de proceder o recebimento e a abertura dos envelopes referentes a 

esta Tomada de Preços, destinada à Contratação de Empresa para Execução de Serviço de Implantação 

de Emissário de Esgoto em área urbana, pelo método de perfuração não destrutiva com furo 

direcional (MND) nas Avenidas Duque de Caxias e Belizário Ramos, com fornecimento de materiais 

pela Contratante e de equipamentos pela Contratada. Antecedendo a abertura, a Presidente deu por 

exaurido o prazo estabelecido para entrega dos envelopes. Para participar do certame, apresentaram 

envelopes as empresas:  

 SUL VALE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA– 52 folhas - Representada por Oseias Batista 

de Lara; 

 DRILLING CONSTRUÇÕES EIRELI – 111 folhas - Representada por Caroline Schütz 

Wendling; 

 TERRASIS SANEAMENTO E MND LTDA. – 55 folhas - Sem representante presente; 

 ITAJUI ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. – 137 folhas – Representada por Gabriela Machado 

Rocha. 

Na hora marcada, a Comissão Permanente de Licitações, na pessoa de sua Presidente, efetuou a abertura dos 

envelopes dizendo conter a documentação de habilitação das Empresas participantes, submetendo-as à 

rubrica e exame dos documentos de habilitação.  Prosseguindo, realizou-se a consulta ao CEIS – Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, não se tendo verificado o registro de nenhuma das 

participantes. Em considerando a contextualização da documentação apresentada, 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 jurídica, fiscal, trabalhista e econômica, e a inerente à 

qualificação técnica, pela equipe técnica da Secretaria Requerente, ficando a divulgação do resultado desta 

fase condicionada à conclusão da aferição, via e-mail, aos Participantes, e disponibilizado no site oficial da 

Prefeitura do Município de Lages. Colocada a palavra livre, usou dela a representante da empresa Drilling, 

alegando que a empresa Terrasis apresentou uma cópia simples da comprovação de vínculo do profissional 

técnico responsável. Consigna-se ainda que os envelopes dizendo conter as propostas de preços permanecem 

sob custódia e responsabilidade da Comissão. Para efeito de registro, de conhecimento e de publicidade, a 

Ata da sessão será disponibilizada no site oficial da Prefeitura do Município de Lages. Nada mais havendo a 

tratar, dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se a presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai 

devidamente assinada. 
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