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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° 014/2018 – PROCESSO N° 254/2018/DL/PMD. 
 
 

Às 08 horas do dia 07 do mês de março do ano de dois mil e dezenove, 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 ANTONIO 
CARLOS QUEQUETO 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° 014/2018, cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃODE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO 
CENTRO SOCIAL RURAL - LOCAL: VILA MACAÚBA/DISTRITO DE GUASSÚ/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 as empresas:  
 

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

 
2- QUEIROZ PS ENGENHARIA EIRELI-EPP representada por Paulo Sergio de Queiroz / 

Localizada na cidade de Campo Grande/ MS; 
 

3- BML COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI protocolou os envelopes / Localizada na cidade 
de Campo Grande/ 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. Vistaram todos os 
documentos sendo os representantes Waldir Sell Junior e 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 empresas que 
comprovaram seu enquadramento conforme solicita o edital, aplica-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, declarou que as todas 
as empresas atendem ao exigido no edital. Sendo assim declaro as empresas participantes 
HABILITADAS ao certame: 
 

 PÓRTICO ENGENHARIA LTDA-EPP  
 BML COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
 QUEIROZ PS ENGENHARIA EIRELI-EPP  

 
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 DESCLASSIFICAR a proposta apresentada pela empresa:  
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 BML COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI por não ter apresentado o documento junto ao 

órgão competente solicitado no item: 9.2 paragrafo II. a) (Na apresentação do BDI as 
licitantes deverão apresentar documentos contábeis comprobatórios de acordo com a 
opção de enquadramento, junto ao órgão competente, quanto ao recolhimento de 
encargos sociais, contribuições previdenciárias na forma “onerada e/ou desonerada”.) 
apresentou apenas uma declaração do Contador, descumprindo assim o edital. 

 
E decidem CLASSIFICAR as proposta das empresas: PÓRTICO ENGENHARIA LTDA-EPP e 
QUEIROZ PS ENGENHARIA EIRELI-EPP 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: QUEIROZ PS ENGENHARIA EIRELI-EPP, com o valor global da proposta de                      
R$ 233.846,22 (duzentos e trinta e três mil e oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e dois 
centavos); com validade da proposta de 60 (sessenta) dias. 
 
2º LUGAR: PÓRTICO ENGENHARIA LTDA-EPP, com o valor global da proposta de                              
R$ 258.224,07 (duzentos e cinquenta e oito mil e duzentos e vinte e quatro reais e sete centavos); 
com validade da proposta de 60 (sessenta) dias. 
 
A empresa QUEIROZ PS ENGENHARIA EIRELI-EPP deve apresentar a proposta corrigida no 
valor global de R$ 233.844,17 (duzentos e trinta e três mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e 
dezessete centavos), pois houve erro no item (2.0.1) (P. unit. R$20,67), onde deverá equiparar ao 
item (2.0.2) no valor P unit. R$ 20,66, por ser tratar do serviço da mesma natureza. No prazo de 3 
dias uteis. 
 
A empresa PÓRTICO ENGENHARIA LTDA-EPP deve apresentar a proposta corrigida no valor 
global de R$ 257.467,46 (duzentos e cinquenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e sete reais 
e quarenta e seis centavos), pois houve erro na multiplicação da quantidade vezes (x) o valor 
unitário no item 11.1 onde o produto deverá ser R$ 14.724,77 ao invés de R$ 15.481,38 proposta 
apresentada. No prazo de 3 dias uteis. 
 
Tendo em vista que o representante da empresa DESCLASSIFICADAS não estar presente 
concedo prazo para apresentação recursal em observado o item 15.1. do edital. Caso a empresa 
não tenha interesse, deve informar esta comissão para que possamos dar andamento nas demais 
fases do processo. 
 
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 
 
 

 
ANTONIO CARLOS QUEQUETO 

 
 

 
JOSÉ HUMBERTO DA SILVA 

Membro 
 

 
 

QUEIROZ PS ENGENHARIA EIRELI-EPP 
Paulo Sergio de Queiroz 

 

Equipe Técnica  
 

 
 

PÓRTICO ENGENHARIA LTDA-EPP  
Waldir Sell Junior 

 
 

 


