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ATA 03 DA REUNIÃO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS AO EDITAL 
DA TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018 – PROCESSO N° 030/2018/DL/PMD. 
 
 

Às 10 horas do dia 02 do mês de maio 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.Jihad El Chama 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 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 informar resultado da análisedas documentações 
apresentadas pelas empresas. Fez presente às empresa:  
 

1- ANSU LOCAÇÕES LTDA ME representada por Suelen Cristian Pereira de Oliveira Gardin 
/ Localizada na cidade de Dourados / MS. 
 

 
Iniciados os trabalhos, após analise desta Comissão e da Equipe Técnica foi constatado que a 
empresa ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA EPP, não apresento os documentos 
autenticados conforme item 6.4.1 do edital; descumpriu paragrafo I,II,III, IV, V e VI do item 8.1.2. 
Relativa à Qualificação Técnica (art. 30) e não apresentou o item 8.1.6. Documentação Relativa 
aos Registros Cadastrais da Administração (art. 36), sendo assim considera INABILITADA para o 
presente certame. Assim sendo, a Comissão e Equipe Técnica decidem HABILITAR as 
empresas: ANSU LOCAÇÕES LTDA ME, EXTINTORES PASA LTDA EPP e ATUAL 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME, por estarem formalmente de acordo com as 
exigências editalícias. Dando prosseguimento a sessão, o Presidente procedeu à abertura do 
Envelope nº 02 - “PROPOSTAS” das empresas habilitadas. Após abertura dos envelopes, 
durante a análise das propostas, verificou-se que as empresas:  
 

 ANSU LOCAÇÕES LTDA ME não apresentou o documento contábil conforme item 9.2 
parágrafo III alínea “b”, a comprovação do recolhimento, errou na planilha orçamentária no 
item 1.4.2 colocou valor acima da planilha original, sendo assim terá que alterar valor do 
item para 115,62, tendo assim que apresentar a nova proposta e anexos no valor             
R$ 69.735,35 (sessenta e nove mil e setecentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco 
centavos) sendo assim considerada DESCLASSIFICADA.   
 

 ATUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME, não apresentou o documento 
contábil conforme item 9.2 parágrafo III alínea “b”, a comprovação do recolhimento, sendo 
assim considerada DESCLASSIFICADA.   

 
 EXTINTORES PASA LTDA EPP foi DESCLASSIFICADA pelo seguinte motivo: 

apresentou a quantidade da planilha em desconformidade com planilha original no item 
1.3.11 teria que apresentar (173,14 m²); 1.5.5 teria que apresentar (2,00 un), e reterização 
do item 1.5 e no item 2.2 teria que apresentar (165,64 m) teve erro na multiplicação sendo 
assim terá que apresentar nova planilha com cabeçario informando BDI e anexos no valor 
de  R$ 58.593,88 (cinquenta e oito mil e quinhentos e noventa e três reais e oitenta e oito 
centavos). 
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Tendo em vista a DESCLASSIFICAÇÃO de todas as empresas habilitadas, concedo com base no 
item 10.10. do edital prazo de 8 (oito) dias úteis para que apresentem nova documentação ou 
nova proposta, escoimadas das falhas e dos vícios que continham. As empresas que não 
compareceram ao certame serão notificadas através de email sobre os fatos elencados nesta ata. 
As habilitadas serão convidadas a apresentarem nova proposta escoimadas das falhas no tempo 
determinado acima.  
 
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 

 
 
 JIHADEL CHAMA  

Membro 
 

Equipe Técnica 
 

 

 
SUELEN CRISTIAN PEREIRA DE OLIVEIRA GARDIN 

ANSU LOCAÇÕES LTDA ME 
 


