
 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

 

ATADA REUNIÃO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS AO EDITAL DA 
TOMADA DE PREÇON° 002/2018 – PROCESSO N° 030/2018/DL/PMD. 
 
 

Às 11 horas do dia 02 do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, 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° Decreto n° 760 de 10 de janeiro de 2.018, 
composta por: HEITOR PEREIRA RAMOS, na presidência, ANILTON GARCIA DE SOUZA e 
LARYSSA DE VITO ROSA como membros, Sr. JOSÉ HUMBERTO DA SILVAcomo 
representante da secretaria solicitante para análise técnica da documentação exigida no edital, 
com a finalidade de analisar a documentação e julgar as propostas da Tomada de Preços n° 
002/2018, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO 
CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AVANI 
CARGNELUTTI FEHLAUER, DE ACORDO COM O PROJETO APROVADO PELO CORPO DE 
BOMBEIROS SOB Nº 31503894/2015, INCLUSO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E 
TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.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. Não houve interessados, tendo 
em vista a licitação é exclusiva conforme item 3.1. e 3.4. do edital:  
 

 
3.4.  

Na hipótese de não haver 03 (três) empresas 
interessadas, locais ou regionais, que se 
enquadrem na condição de Microempresa (ME), 
Empresa de Pequeno Porte (EPP) e 
Microempreendedor Individual (MEI), será o fato 
certificado pelo Pregoeiro, devolvidos os 
envelopes de “Proposta” e “Habilitação, 
suspensa a sessão, sendo marcada nova data 
para reabertura da licitação, com novo 
credenciamento e recebimento de envelopes 
para AMPLA CONCORRÊNCIA, respeitando-se 
a concessão do direito de preferência às ME, 
EPP e MEI, nos termos da Lei Complementar nº 
123/06 com suas alterações e da Lei 
Complementar 331/2017.  

 
 
Sendo assim decido pela reabertura da licitação com credenciamento e recebimento de 
envelopes visando a AMPLA CONCORRÊNCIA em nova data a ser publicada na imprensa 
oficial para fins de publicidade. 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. 
 
 

 
 

HEITOR PEREIRA RAMOS ANILTON GARCIA DE SOUZA 
Presidente Membro 

 
 

LARYSSA DE VITO ROSA 

 
 
 JOSÉ HUMBERTO DA SILVA  

Membro 
 

Equipe Técnica 
 

 


