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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

 

ATA DA REUNIÃO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS AO 
EDITAL DA CONCORRENCIA N° 003/2017 – PROCESSO N° 250 /2017/DL/PMD. 

 
Às 08:00 horas do dia 02 do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, na sala do 
Departamento de Licitação do Município, situada à Rua Coronel Ponciano, n° 1.700 - 
Parque dos Jequitibás, nesta cidade e Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do 
Sul, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação designada pelo Decreto n° 27 de 06 
de janeiro de 2.017, composta por: ANILTON GARCIA DE SOUZA, na presidência, 
HEITOR PEREIRA RAMOS e LARYSSA DE VITO ROSA como membros,Sr.JOSÉ 
HUMBERTO DA SILVA como representante da secretaria solicitante para análise técnica 
da documentação exigida no edital, com a finalidade de analisar a documentação e julgar 
as propostas da Concorrência n° 003/2017, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - RECONSTITUIÇÃO DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO, RECOMPOSIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA E RECOMPOSIÇÃO DE 
PAVIMENTO (TAPA BURACOS) - NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO, COM 
RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIO Nº 002/2017-SGI/COVEN Nº 27.636/2017, 
FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E O MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS. 
Aberta a sessão reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, em 
sessão pública, com a finalidade analisar apenas e tão somente a documentação das 
empresas e julgar as propostas do referido processo licitatório, com o credenciamento e 
recebimento dos envelopes de habilitação e propostas de preços, não havendo análise por 
esta Comissão no que diz respeito à cotação de preços e termo de referência, vez que 
foram elaborados pela Secretaria solicitante/Central de Compras. Manifestou interesse as 
empresas: CONTRUTORA VALE VELHO LTDA-EPP representada pelo Sr. ARIEL 
CINTRA DA SILVA; TS CONSTRUTORA LTDA-EPP representada pelo Sr. ARIEL 
BETEZKOSWSKI MACIEL; ENERPAV G.S. LTDA representada pelo Sr. FAGNER 
SALTARELI; PLANACON CONSTRUTORA LTDA apresentou os envelopes e se 
ausentou através do Sr. GERALDO ALVES DE ASSIS e ENGEPAR – ENGENHARIA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA representada pelo Sr. SILVANO ARMANDO MENDES. Devido o 
grande número de empresas: foram eleitos entre os presentes três para vistarem a 
documentação que foram: ARIEL BETEZKOSWSKI MACIEL, ARIEL CINTRA DA SILVA 
e FAGNER SALTARELI. O Presidente solicitou aos membros da Comissão e 
representantes que verificasse a inviolabilidade e autenticidade dos envelopes de 
“HABILITAÇÃO“e “PROPOSTA DE PREÇOS” apresentados e rubricassem os mesmos. 
Nada sendo constatado com relação aos envelopes apresentados, o senhor Presidente 
procedeu à abertura do Envelope n° 01 – “HABILITAÇÃO”, passando a documentação 
aos membros para rubrica dos mesmos. A empresa: CONTRUTORA VALE VELHO 
LTDA-EPP enquadrou como EPP e irá usufruir dos direitos e prerrogativas da Lei 
Complementar 123/06 e Lei Complementar 147/14. Ressalto que a equipe de licitação não 
conferiu as documentações da regularidade fiscal e trabalhista da empresa enquadrada 
como ME, EPP ou MEI beneficiárias da Lei 123, tendo em vista que no item 4.1.2.3 do 
edital, deixa claro que os mesmos serão exigidos apenas na assinatura do contrato. As 
documentações de ordem Técnica exigida na Habilitação foram analisadas pelo Sr. JOSÉ 
HUMBERTO DA SILVA. Após analise da comissão e equipe técnica foi constatada a 
seguinte observação: a empresa CONTRUTORA VALE VELHO LTDA-EPP apresentou 
procuração datada de 25 de outubro de 2017 quando o correto é 25 de setembro 17. Tal 
erro não impede a participação da empresa no certame tendo em vista que não 
compromete a referida documentação. A empresa também apresentou: Prova de 
regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional solicitada no Anexo I no item 4 – VI 
vencida. Como se enquadrou como beneficiária da LEI 123 e o edital traz a previsão no 
item 4.1.2.3 que a empresa que faz uso de tal benefício deverá apresentar as 
documentações Fiscais e Trabalhistas no momento do contrato. Neste caso se a empresa 
for declarada vencedora deverá apresentar tais documentos no momento da Assinatura do 
Contrato. Em relação a Habilitação a Comissão e equipe técnica decidiram HABILITAR 
todas as empresas participantes por terem cumprindo os requisitos habilitatórios. Cabe 
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observar que a empresa: PLANACON CONSTRUTORA LTDA apresentou apenas 1 
equipe na declaração solicitada no edital no Anexo I, item 2 – III “b”. Tendo em vista que a 
empresa apresentou proposta para os dois lotes, será necessário a escolha de apenas 1 
dos lotes para concorrer. O representante da empresa não está presente, nesse sentido foi 
feito sorteio e o mesmo irá participar do Lote 2 sendo que fica desclassificado do outro 
Lote 1 por não ter equipe técnica para execução do serviço deste lote. Dando 
prosseguimento a sessão, o Presidente procedeu à abertura do ENVELOPE nº 02 
PROPOSTAS das empresas habilitadas. A Comissão e a equipe técnica da secretaria 
solicitante decidiram pela suspensão da sessão para análise detalhada das propostas. A 
nova sessão ocorrerá no dia 04/10/17 às 10:00 horas. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente determinou a lavratura da presente Ata que após lida, foi por ele submetida à 
discussão, aprovada e assinada por todos, encerrando-se desse modo à sessão. 
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