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PROCESSO 08/2019 
 
CONCORRÊNCIA 02/2019 – SEMASA 

ATA 01/2019 
 
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto de 2019 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 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. Antecedendo a abertura, o 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: 
 RGS9 TECNOLOGIA, IMPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA (92 folhas) – representada por 

Vinicius MucciBordini; 
 CONSÓRCIO ITAJUI/SERENCO LAGES (187 folhas) – representada por EdveltonDnizardRivail 

Ribeiro; 
 CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA (193 folhas) – representada por Paulo Cesar Rodrigues; 
 SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA (91 folhas) – representada por 

Fernando Luis Masiero; 
 TARGET SERVIÇOS ELÉTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA (137 folhas) – representada por 

Ederson Assarisse; 
Consultado o CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas), denotou-se que nenhum dos 
participantes consta com seu nome inscrito no sistema. Em seguida, a Comissão Permanente de Licitações, 
na pessoa do seu Presidente, expôs os procedimentos adotados para o julgamento desta Concorrência. 
Prosseguindo, efetuou-se a abertura dos envelopes com a documentação de habilitação dos participantes, 
submetendo à rubrica pelos Membros da Comissão e à rubrica e exame pelos Representantes credenciados 
presentes. Em considerando a contextualização da documentação pertinente a qualificação técnica 
apresentada, a Comissão, com fulcro nos termos prescritos no subitem 19.2 do edital, delibera pela 
suspensão desta fase para, internamente, realizar a aferição da documentação apresentada, condicionando a 
divulgação do resultado à conclusão dos serviços, via e-mail, endereçado à todos os licitantes. Colocada a 
palavra livre, usou dela: 1 - o representante da empresaRGS9, alegando que a empresa TARGET não 
apresentou prova de registro e regularidade do engenheiro mecânico conforme solicitado no item 16.3.1 do 
edital, não apresentou também atestados de acordo com o item 16.4.1 letras a) b) e c), bem como não 
comprovou vínculo de engenheiro mecânico conforme item 16.5.2; que a empresa CONSTRUTORA 
ELEVAÇÃO não apresentou sua qualificação econômico-financeira de acordo com o item 16.6.1, item 2- 
Demonstração do Resultado Abrangente do Período; que o CONSÓRCIO ITAJUI/SERENCO não 
apresentou também sua qualificação econômico-financeira de acordo com item 16.6.1, a ITAJUI deixou de 
apresentar os itens 2, 3 e 4, e a SERENCO deixou de apresentar os itens 2 e 4, a consorciada SERENCO 
também deixou de apresentar seu cadastro de contribuinte estadual ou municipal conforme o item 16.2.2 do 
edital; 2- o representante da empresa SM7, expondo que a empresa TARGET não possui comprovação de 
engenheiro mecânico e os atestados não atendem o exigido no item 16.4; que o CONSÓRCIO 
ITAJUI/SERENCO deixou de observar o requerido nos itens 16.2.4 e 16.4; 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, da presente ata está se encaminhando 
cópia, via e-mail, a todos os participantes,para efeito de observância do disposto na letra a) do inciso I do 
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art. 109 da Lei 8666/93 e diplomas complementares que confere aos participantes o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para se manifestarem, se desejarem. Nada mais havendo a tratar, deu-se a sessão por encerrada 
lavrando a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada. 
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