
Ata referente à retomada do andamento do Processo Licitatório 117/2017, Edital de 

Tomada de Preços 02/2017, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR 

EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DAS COBERTURAS E 

ARQUIBANCADAS NAS QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

SIMÕES LOPES E PROFESSORA INÊS DOMINGAS TONON TASSONIERO.  

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às 14h00min horas, na sala de 

licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-se a comissão de licitações 

para decidir sobre o andamento do referido processo.  

 

Relato do ocorrido:  

 

Referido processo licitatório, em sua fase de abertura da documentação de habilitação, 

teve questionamentos acerca da documentação da empresa ABREU & ABREU, sendo 

que a comissão decidiu por sua inabilitação. Referida decisão foi contestada pela 

empresa, sendo que em sede de recurso a empresa não conseguiu sua reversão. Assim 

sendo, a empresa ABREU & ABREU impetrou Mandado de Segurança (autos n° 

0300055-41.2018.8.24.0085).  

Ao tomar conhecimento do Mandado de Segurança, a data de abertura do envelope de 

proposta da empresa habilitada SAMI CONSTRUÇÕES já estava marcada, sendo que 

ocorreu regularmente, no entanto a Comissão optou por constar em Ata que o processo 

ficaria suspenso até maiores orientações judiciais.  

No entanto, em reanálise, ao se observar que a liminar pretendida pela empresa nos 

autos do Mandado de Segurança foi indeferida, conclui-se que não há óbices ao 

prosseguimento do certame.  

Ainda, considerando o interesse público, qual seja, de que referida obra seja realizada, 

vez que as crianças estão exercendo suas atividades esportivas nas respectivas escolas a 

céu aberto, e quando de dias de calor ou chuva ficam impedidas de usufruírem do 

espaço, o que com a chegada da estação de inverno se tornará ainda mais complicado, 

data vênia.  

Assim sendo, a Comissão por seu Presidente, orienta ao prosseguimento do presente 

certame.  

De igual forma, cumpre ser destacado, que esta municipalidade tem buscado o mais 

estrito cumprimento da legalidade e demais princípios que regem a atividade da 

Administração Pública, assim sendo, cabe serem adotadas as medidas indicadas abaixo:  



a) Ao senhor Prefeito para determinar o prosseguimento do presente certame; 

b) A providência de notificação da empresa ABREU & E ABREU e SAMI 

CONSTRUÇÕES, tendo em vista que na fase de abertura das propostas havia 

sido suspensa a sessão e o processo.  

 

Referida decisão será remetida às empresas acima indicadas, servindo como forma de 

notificação, o que será feito via e-mail que foi fornecido pelos participantes no dia da 

sessão de habilitação. Assim, em prazo de 05 (cinco) dias, para querendo, 

manifestarem-se do julgamento da proposta, na forma do artigo 109 da Lei 8666/1993.  

 

 Após, providenciem-se as formalidades legais e andamento do processo.  

 

RAFAEL FÁBIO TREVISAN 

Presidente da Comissão de Licitações 

 

 

 

Em concordância com o acima exposto, determinando assim o prosseguimento do 

certame.  

 

IZEU JONAS TOZETTO 

Prefeito Municipal 


