
    MUNICÍPIO DE LAGES 
       ESTADO DE SANTA CATARINA 

                                                       SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA 
Rua BenjaminConstant,13|Fone(0xx49)3221.1000|CEP88501.900|CNPJ-82.777.301/0001-90 

www.lages.sc.gov.br|licita3@lages.sc.gov.br 

PROCESSO 58/2018  
 
CONCORRÊNCIA 04/2018 – PML 
 

ATA 02/2018 
 
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2018 às 08:40 horas, reuniram-se os Membros da 
Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade precípua de tornar público o resultado preliminar 
da fase de habilitação da presente Tomada de Preços, destinada à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉRMINO DA OBRA DA EMEB SAUL DE 
ATHAYDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. Aberta a sessão, a Comissão inteirou-se 
das especificidades das análises desenvolvidas sobre a documentação apresentada pelas 
Participantes:SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., CRC ENGENHARIA 
LTDA., CONSTRUTORA FAON LTDA.eCONSTRUTOLA EVOLUTA LTDA.Pela análise, 
certificou-se que as empresas CRC e SALVER, apresentaram todos os documentos exigidos, em plena 
vigência, sendo-as julgadas habilitadas. E, as empresasEVOLUTA, apresentou CAT de projeto em 
execução ainda não concluído nos itens de SPDA e estrutura metálica, não atendendo o disposto no 
subitem 16.4 do Edital e, FAON, apresentou CAT de profissional vinculado a empresa, porém em 
serviço prestado à empresa diversa da Licitante, qual seja, DM Construtora de Obras Ltda., portanto não 
atende ao subitem 16.4 do ato convocatório, sendo-as, ambas, por conseguinte, consideradasinabilitadas. 
Para efeito de registro, de conhecimento e de publicidade, da presente ata está-se encaminhando uma via 
as Licitantes, para manifestarem-se, se desejarem, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, que a lei lhes 
confere para interposição de recurso administrativo, consoante o disposto na letra “a”, inciso “I” do art. 
109, da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão por 
encerrada, lavrando-se a presente ata que vai devidamente assinada. 
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