
Ata referente a resposta ao recurso apresentado pela empresa GAIA 

RODOVIAS LTDA do Processo Licitatório 60/2014,  Edital de 

CONCORRÊNCIA 01/2014, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA DA RODOVIA DA INTEGRAÇÃO 4ª ETAPA, Ligando o 

Município de Coronel Freitas ao Município de União do Oeste, numa extensão de 

6,10 Km. Aos vinte e um dias do mês de Julho de dois mil e quatorze, às 

15:30 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Coronel 

Freitas, reuniu-se a comissão de licitações para o recebimento da resposta 

do Prefeito Municipal ao recurso apresentado pela empresa GAIA 

RODOVIAS LTDA, quanto a sua inabilitação no certame licitatório em 

questão. Da analise dos autos do processo, verifica-se que a empresa GAIA 

RODOVIAS LTDA, apresentou tempestivamente o recurso referente a sua 

inabilitação no procedimento licitatório, recurso este que após o 

protocolado foi, encaminhado a autoridade superior para sua analise e 

decisão, uma vez que a comissão deliberou em manter sua decisão inicial. 

Feita a analise pelo setor jurídico o recurso foi então julgado pela 

autoridade superior cuja decisão exarada nos autos do processo declara a 

sua total improcedência, devendo a empresa GAIA RODOVIAS LTDA, 

ser mantida inabilitada para a Licitação identificada como Concorrência nº 

01/2014, processo administrativo nº 60/2014, devendo o Processo 

Licitatório seguir normalmente seu curso. Assim, fica desde já marcada a 

data de  vinte e dois de julho de dois mil e quatorze as 08h30min para a 

abertura dos envelopes 02, contendo as propostas dos participantes 

habilitados para a segunda fase do certame. Tendo sido negado provimento 

ao recurso apresentado pela Empresa GAIA RODOVIAS LTDA, a 

comissão deliberou, de acordo com o Inciso II do art. 43 da lei 8.666/93, 

em encaminhar nesta data via SEDEX, pelos correios o envelope 02 

contendo a proposta de preços da empresa GAIA RODOVIAS LTDA. Esta 

ata, bem como o resultado da abertura dos envelopes 02 será lavrada ata 



circunstanciada a qual será publicada no mural público, na internet site da 

prefeitura municipal de Coronel Freitas SC, e no DOM. Nada mais 

havendo a tratar foi encerrada a presente ata que será publicada no Mural 

Público e no Diário oficial dos municípios. 
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