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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° 015/2018 – PROCESSO N° 420/2018/DL/PMD. 
 
 

Às 08 horas do dia 24 do mês de janeiro 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° 1.562 de 22 de janeiro de 2.019, composta 
por: LARYSSA DE VITO ROSA, na presidência, TAMIRES PREREIRA MACHADO e TIAGO 
FERREIRA ORTIZ 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° 015/2018, cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CENTRO 
HOMEOPÁTICO NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS, COM RECURSOS PROVENIENTES DO 
CONTRATO DE REPASSE Nº 863963/2017/MSAUDE/CAIXA, COM A DEVIDA 
CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. 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 as 
empresas:  
 
 

1- C 3 CONSTRUTORA EIRELI representada por Gilson Barbosa Maciel / Localizada na 
cidade de Amambai / MS;  
 

2- PÓRTICO ENGENHARIA LTDA-EPP representada por Waldir Sell Junior / Localizada na 
cidade de Dourados / MS;  
 

3- CONSTRUTORA PECINI LTDA-ME, protocolou os envelopes/ Localizada na cidade de 
Itaporã/ MS;  
 

4- CONSTRUTORA PAULO BARBOSA LTDA-EPP representada por Paulo Marcio Amorim 
Barbosa/ Localizada na cidade de Campo Grande/ MS;  
 

5- QUEIROZ PS ENGENHARIA EIRELI-EPP representada por Paulo Sergio de Queiroz / 
Localizada na cidade de Campo Grande/ MS; 
 

6- LT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA protocolou os envelopes / Localizada na cidade 
de Campo Grande/ MS;  
 

7- JN ENGENHARIA LTDA-EPP representada por Mario Lúcio da Cunha Guimarães / 
Localizada na cidade de Dourados/ MS;  
 
 

Iniciados os trabalhos, a senhora Presidente solicitou aos membros da Comissão e 
representantes das empresas que verificassem a inviolabilidade e autenticidade dos envelopes de 
“HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” apresentados e rubricassem os mesmos. Devido o grande 
número de representantes acompanhando a sessão, com finalidade de agilizar o andamento do 
certame estes elegeram três representantes para vistarem todos os documentos sendo eles: 
Waldir Sell Junior, Paulo Marcio Amorim e Paulo Sergio de Queiroz .Nada sendo constatado 
com relação aos envelopes apresentados, a senhora Presidente procedeu à abertura do Envelope 
n° 01 – “HABILITAÇÃO”, passando a documentação aos membros para análise e rubrica dos 
mesmos. Todas as empresas enquadraram-se 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 Regularidade Fiscal e trabalhista da(s) Microempresa(s) 
(ME), Empresa(s) de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor(es) Individual(is) (MEI) para as 
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empresas que comprovaram seu enquadramento conforme solicita o edital que sejam Locais 
(Dourados-MS) ou Regionais (Mato Grosso do Sul), aplicando-se o disposto no artigo 58 da Lei 
Complementar nº 331/17, somente serão exigidas para efeito da Assinatura do Contrato ou 
documento equivalente, quando será analisada e conferida pelo funcionário responsável para 
tanto. As documentações de habilitação foram conferidas pela Comissão, sendo que as de ordem 
Técnica exigidas foram analisadas pelo Sr. JOSÉ HUMBERTO DA SILVA. Informo que sessão 
foi suspensa para conferência das documentações às 10:00 hs com retorno às 12:00 hs. 
Da análise das documentações de habilitação:  
 
PÓRTICO ENGENHARIA LTDA-EPP – não apresentou os documentos do item 8.1 Relativa à 
Regularidade Jurídica (art. 28) I. Ato Constitutivo (Requerimento/Contrato Social) e 8.3 Relativa à 
Qualificação Econômico-financeira (art. 31) II. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do 
Último Exercício Social e III. Comprovação da boa situação financeira da licitante, conforme item 
7.3.12 (O Certificado de Registro Cadastral, a que se refere o art. 34 da Lei Federal nº 8.666/93, expedido 
pela Prefeitura Municipal de Dourados-MS, dentro do seu prazo de validade e compatível com o objeto 
desta licitação, substitui os documentos relativos à Regularidade Jurídica relacionados no subitem “8.1.” e 
relativos à Qualificação Econômico-financeira relacionados no subitem “8.3.” do presente edital, devendo a 
interessada atentar para o prazo de validade da documentação constante do registro cadastral, pois, 

se estiver vencida, será a licitante automaticamente inabilitada para o certame.) Informo que a 
empresa apresentou o Cadastro, porém os documentos constantes nos itens 8.1 e 8.3, não estão 
discriminados no seu cadastro, sendo assim declarada a empresa INABILITADA por não cumprir 
com item 7.3.12. 
 
C 3 CONSTRUTORA EIRELI – não apresentou Atestado de Capacidade Técnica em nome da 
licitante, descumprindo o item 8.2. Relativa à Qualificação Técnica (art. 30) paragrafo II. 
Apresentação de no mínimo um ou mais Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional 

da Categoria Profissional correspondente (CREA ou CAU), sendo assim fica declarada INABILITADA.  

Assim sendo declaro as empresas participantes HABILITADAS ao certame: 
 

 CONSTRUTORA PECINI LTDA-ME 

 CONSTRUTORA PAULO BARBOSA LTDA-EPP 

 QUEIROZ PS ENGENHARIA EIRELI-EPP  
 LT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA 

 JN ENGENHARIA LTDA-EPP 

 
 
Tendo em vista que os representantes das empresas INABILITADAS não estão presentes 
concedo prazo para apresentação recursal em observado o item 15.1. do edital. Caso as 
empresas não tenham interesse, deve informar esta comissão para que possamos dar andamento 
nas demais fases do processo. 
  
Os representantes: CONSTRUTORA PAULO BARBOSA LTDA-EPP, C 3 CONSTRUTORA 
EIRELI E PÓRTICO ENGENHARIA LTDA-EPP se ausentaram quando foi decidida a suspensão 
pelo Engenheiro José Humberto das 10:00 horas até 12:00 para análise técnica e por esse motivo 
não assinam a ata. 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 às 12:20 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. 
 
 
 
 
 
 

 
LARYSSA DE VITO ROSA TAMIRES PEREIRA MACHADO 

Presidente Membro 
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TIAGO FERREIRA ORTIZ 

 
 

 
JOSÉ HUMBERTO DA SILVA 

Membro 
 
 
 
 

QUEIROZ PS ENGENHARIA EIRELI-EPP 
Paulo Sergio de Queiroz 

 

Equipe Técnica  
 
 
 
 

JN ENGENHARIA LTDA-EPP 
Mario Lúcio da Cunha Guimarães 

 
 

 


