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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 
TOMADA DE PREÇO N° 013/2018 – PROCESSO N° 340/2018/DL/PMD. 
 
 

Às 08 horas do dia 05 do mês de outubro 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° 760 de 10 de janeiro de 2.018, composta por: 
LARYSSA DE VITO ROSA, na presidência, CRISTIANE MENDES FERREIRA e ANILTON 
GARCIA DE SOUZA 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 Tomada de Preços n° 013/2018, cujo objeto é 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE READEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO SOCIAL 
URBANO-CSU, PARA IMPLANTAÇÃO DO POSTO POUPATEMPO 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. Vale ressaltar que houve alteração no 
edital o mesmo não foi publicado, pois a Procuradoria enviou o parecer no dia 04/10/2018 após 
12:00 horas, assim não teve tempo hábil para publicação. Foi informado para as empresas 
participantes, sendo assim fica considerado FACULTATIVO o item 8.2.1 do edital conforme 
Parecer Jurídico n° 857/2018/PGM. Manifestou interesse as empresa:  
 
 

1- JN ENGENHARIA LTDA-EPP representada por MARIO LÚCIO DA CUNHA GUIMARÃES 
/ Localizada na cidade de DOURADOS-MS; 

2- CONTRUTORA PECINI LTDA-ME representada por REGINALDO DA SILVA PECINI / 
Localizada na cidade de ITAPORÃ-MS; 

3- ELEVACAO CONSTRUTORA EIRELI representada por PAULO HENRIQUE IORIS / 
Localizada na cidade de DOURADOS-MS; 

4- GOMES & AZEVEDO LTDA-EPP representada por MARCOS DO NASCIMENTO 
GALITZKI / Localizada na cidade de CAMPO GRANDE-MS; 
 

 
Para fins de dar agilidade ao procedimento uma vez que várias empresas manifestaram interesse 
na participação foram selecionados entre os representantes três para vistarem toda a 
documentação sendo eles: MARIO LÚCIO DA CUNHA GUIMARÃES, REGINALDO DA SILVA 
PECINI e MARCOS DO NASCIMENTO GALITZKI. 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.Todas as empresas participantes enquadraram 
como ME ou EPP e irão usufruir dos direitos e prerrogativas da Lei Complementar 123/06, Lei 
Complementar 147/14 e Lei Complementar 331/2017. As documentações de habilitação serão 
conferidas pela Comissão, sendo que as de ordem Técnica foram analisadas pela Sr. JOSÉ 
HUMBERTO DA SILVA. O representante: José Humberto Da Silva declarou que as empresas 
estão aptas em relação a documentação técnica e as demais documentações foram analisadas 
pela Comissão sendo declarada INABILITADA a empresa:  GOMES & AZEVEDO LTDA-EPP por 
não ter apresentado com o item: 8.6. Documentação Relativa aos Registros Cadastrais da 
Administração (art. 36) paragrafo I. Certificado de Registro Cadastral junto a esta Prefeitura. 
Sendo assim ficam declaradas HABILITADAS para o presente certame as empresas JN 
ENGENHARIA LTDA-EPP, CONTRUTORA PECINI LTDA-ME e ELEVACAO CONSTRUTORA 
EIRELI. Dando prosseguimento à sessão, a Presidente procedeu à abertura do ENVELOPE nº 02 
– PROPOSTAS das empresas habilitadas. Assim sendo, a Comissão e a equipe técnica da 
secretaria solicitante decidem CLASSIFICAR as propostas das empresas                                              
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JN ENGENHARIA LTDA – EPP e CONTRUTORA PECINI LTDA-ME por estar formalmente de 
acordo com as exigências editalícias. E DESCLASSIFICAR a empresa ELEVACAO 
CONSTRUTORA EIRELI¸ por ter apresentado o item 9.2 paragrafo II Discriminação detalhada 
do BDI, com erro, pois fez opção pela oneração sendo assim o valor adotado não pode passar de 
25%, e o mesmo apresentou BDI com 27,54%, com isso deu ERRO – BDI SUPERIOR AO 3° 
QUARTIL. 
 
Sendo assim, 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: CONTRUTORA PECINI LTDA-ME, com o valor global da proposta de R$ 101.986,51 
(cento e um mil novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos); com validade da 
proposta de 60 (sessenta) dias; 

 

2º LUGAR: JN ENGENHARIA LTDA – EPP, com o valor global da proposta de                             
R$ 102.656,44 (cento e dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos); 
com validade da proposta de 60 (sessenta) dias. 

 
O representante: PAULO HENRIQUE IORIS se ausentou da sessão e por esse motivo não 
assinam a ata. 
A 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. 
 
 
 

 
 
 

LARYSSA DE VITO ROSA CRISTIANE MENDES FERREIRA 
Presidente Membro 
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GOMES & AZEVEDO LTDA-EPP 
MARCOS DO NASCIMENTO GALITZKI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 


