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EXTRATO DE DESPACHO DE DECISÃO EM ULTIMA INSTÊNCIA DE RECURSO 

ADMINISTRATIVO 
 

 
PROCESSO APURATÓRIO Nº 10/2017 

REFERÊNCIA: CONTRATO DE EMPREITADA N. 003/2012 
CONCORRÊNCIA N. º 001/2011 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de 
obra do Centro Regional de Especialidades, prédio que abrigará a nova 
sede da ASSIMS, com área de 3.687,65m2 (três mil seiscentos e 
oitenta e sete metros e sessenta e cinco centímetros quadrados), de 

conformidade com os projetos, orçamento, cronograma de execução 
e memorial descritivo, anexos ao Edital. 

RECORRENTE: EMPREMAC SERVIÇOS E OBRAS LTDA 
 

O Presidente da Comissão Processante, através do Setor de Licitação, Contratos e 

Credenciamento, no uso de suas atribuições conferidas pela Res. 086/2017, e fundamentada 

na Res. 217/2013, art. 1º, seus incisos, e suas alterações, tendo como prerrogativas os 

regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 8666/93 e após análise detalhada do processo em 

epígrafe, especialmente do recurso interposto pela empresa recorrente, adoto, como razões 

de relatar, fundamentar e decidir, o que consta no Parecer Jurídico nº 308/2017, cujo teor 

aprovo nos termos seguintes: 

 

Decide-se por, RATIFICAR a decisão proferida em 28 de setembro de 2017 pelo, aplicando a 

penalidade “ADVERTÊNCIA” e “MULTA” no valor de R$ 3.305,59, à empresa EMPREMAC 

SERVIÇOS E OBRAS LTDA, com fulcro na Cláusula Décima Terceira alínea b e §2º do contrato 

nº 03/2012, e, ao contrariar disposto no inciso “XIV” e “XXVII” disposto na cláusula décima 

segunda do contrato nº 03/2012; 

 

a) Intima-se a empresa Empremac Serviços E Obras Ltda do teor desta decisão, 

efetuando o pagamento do respectivo boleto. 

b) Ao final arquivem-se os autos do processo que encontra-se à disposição do interessado 

para eventuais consultas. 

Pato Branco, 16 de janeiro de 2018. 

 

 
 

 Rafael Davi Rodrigues de Queiroz 

Presidente 
Comissão Processante 

 
 
Visto: 

 

 
Altair José Gasparetto 

Presidente - CONIMS 
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