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ATA DA REUNIÃO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS AO 
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 009/2017 – PROCESSO N° 295/2017/DL/PMD. 
 
 

Às 08 horas do dia 12 do mês de dezembro 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: HEITOR PEREIRA RAMOS, na presidência, ANILTON GARCIA DE 
SOUZA 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° 
009/2017, cujo objeto é a  Contratação de empresa especializada em engenharia para 
execução da complementação da obra de infraestrutura da praça de alimentação do 
Espaço Feira Livre Central "Prefeito João Totó da Câmara", no 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 propostas de preços e habilitação, 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. Manifestaram interesse se fazendo 
representar as empresas:  
 

1- H.S. ENGENHARIA LTDA EPP, representado por MANOEL NUNES DE 
SOUZA;  

2- ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI ME, representado por ELIAS RAMÃO 
SANCHES;  

3- FOKURA & MARTINS LTDA ME, representado por MARCOS ALEXANDRE 
FOKURA. 
 

Iniciados os trabalhos, o senhor Presidente solicitou aos membros da Comissão e 
representantes que verificassem a inviolabilidade e autenticidade dos envelopes de 
“HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” 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 
análise e rubrica dos mesmos. Em relação a empresa FOKURA & MARTINS LTDA ME foi feita 
uma consulta verbal Jurídica junto a PGM tendo em vista que a empresa não trouxe a 
documentação solicitada no item 4.1. em seu credenciamento conforme explica o 
representante que falou que os mesmos estão dentro do envelope 1. Nesse sentido relevando 
o excesso de formalismo e visando a ampla participação do referido certame foi concedido a 
empresa a participação desde que em seu envelope 1 conste a referida documentação correta 
em relação ao seu enquadramento. Todas as empresas enquadraram-se como ME/EPP e irão 
usufruir dos direitos e prerrogativas da Lei Complementar 123/06 e Lei Complementar 147/14. 
As documentações de ordem Técnica exigida na Habilitação foram analisadas pelo Sr. JOSÉ 
HUMBERTO DA SILVA que na análise declarou que: 
 

 FOKURA & MARTINS LTDA ME está INABILITADA por ter apresentado em sua 
habilitação o documento solicitado no Anexo I item 2 parágrafo II (Atestado de 
capacidade técnica) sem a devida autenticação / registro CREA ou CAU. Ainda no item 
2 do Anexo I em seu parágrafo III (sem indicação de engenheiro) e VI (sem 
autenticação). Não apresentou os documentos solicitados no Anexo I item 5 no 
parágrafo I, III e IV.  

 ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI ME está INABILITADA tendo em vista que no 
documento apresentado para o Item 2 parágrafo IV do Anexo I o Engenheiro não 
assinou a anuência.  

 

A empresa H.S. ENGENHARIA LTDA EPP atende ao exigido no edital, com isso foi declarada 
HABILITADA para o presente certame. Dando prosseguimento à sessão, o Presidente 
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procedeu à abertura do ENVELOPE nº 02 PROPOSTAS das empresas habilitadas, uma vez 
que nenhuma das empresas presentes manifestaram interesse de recurso em relação a 
análise do envelope 1 e decisões tomadas. Assim sendo, a Comissão e a equipe técnica da 
secretaria solicitante decidiu CLASSIFICAR a proposta por estar formalmente de acordo com 
as exigências editalícias e por determinação do Presidente passou-se ao julgamento e análise 
dos preços apresentados. Destacando a classificação pela Comissão Permanente de Licitação, 
pela unanimidade de seus membros como segue: 
 
1º LUGAR: H.S. ENGENHARIA LTDA EPP, com o valor global da proposta de         
R$ 71.297,77 (setenta e um mil reais, duzentos e noventa e sete reais e setenta e sete 
centavos), com validade da proposta de 60 (sessenta) dias; 
 
Foi consultado sobre o interesse de interposição de recurso, sendo que nenhuns dos 
representantes presentes solicitaram prazo recursal. O presidente declarou o resultado e 
informou que o processo será submetido à consideração da Autoridade Superior para 
adjudicação e homologação do objeto a favor da licitante vencedora. 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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