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PROCESSO 56/2020                                  TOMADA DE PREÇOS 03/2020 – PML 
 

ATA 02/2020 

 
Aos 17 (dezessete) dias do mês de junho de 2020, às 09:00 horas, reuniram-se os Membros da 
Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade precípua de divulgar o resultado preliminar 
da fase da habilitação, referente a esta Tomada de Preços destinada à Contratação de Empresa de 
Engenharia para Construção de Quadra Coberta na EMEB Prof. Osni de Medeiros Régis, com 
fornecimento de material. Aberta a sessão, a Comissão se inteirou-se do contexto do parecer 
exarado pela Responsável Técnica da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras e, das 
circunstâncias que as cercam a empresa Thormakx Construtora LTDA ensejadas pelo processo 
administrativo sob nº 103/2018 que se submeteu, instaurado e julgado pela Auditoria-Geral do 
Município e Controladoria Interna, com o resultado do julgamento ainda não tornado público, para 
os devidos efeitos legais. Concluído o exame da documentação apresentada, ficaram consideradas 
habilitadas as empresas: SERVIÇOS DUARTE E FERREIRA LTDA ME; CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA 
EPP e; BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME e, consideradas preliminarmente inabilitadas as empresas:  
1 - BALMAR CONSTRUCOES EIRELI ME – Pela apresentação do balanço ano base 2017 e não do de 
2018, consoante disposto no subitem 16.6.1 do edital; 
2 - J N MOMM CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA EPP – Pela não apresentação da Certidão Negativa 
de Concordata e Falência, acompanhada da EPROC, consoante disposto no subitem 16.6.6 do edital 
e, pela apresentação das certidões da pessoa jurídica e das pessoas físicas com as vigências 
expiradas (subitem 16.3.1 do edital); 
3 - THORMAKX CONSTRUTORA LTDA EPP – Pela não demonstração do Índice de Solvência Geral 
previsto no subitem 16.6.5 do edital; 
Para efeito de registro, de conhecimento e de publicidade, da presente ata está-se encaminhando 
uma via à todas as Licitantes, para manifestarem-se, se desejarem, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, que a lei lhes confere para efeito de recurso administrativo, consoante o dispõem a letra 
“a”, inciso “I” do art. 109, da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. Consigna-se ainda que a 
ata da sessão será disponibilizada no site 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. 
 
 
 

Reno Rogério de Camargo 
Presidente da Comissão 

 
 

Vanessa de Oliveira Freitas 
Membro da Comissão 

 
 

William Schoenardie 
Membro da Comissão 

 
 

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

