
 

1 

 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

 

ATA DA REUNIÃO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO AO EDITAL DA 
TOMADA DE PREÇOS N° 010/2020 – PROCESSO N° 100/2020/DL/PMD. 
 
 
 

Às 08 horas do dia 18 do mês de maio do ano de dois mil e vinte, com tolerância de 10 
(dez) minutos, no Anfiteatro do Centro Administrativo Municipal, situado à Rua Coronel 
Ponciano, n° 1.700, Parque dos Jequitibás, neste Município de Dourados, Estado de Mato 
Grosso do Sul, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designados pelo Decreto 
Municipal nº 2.339, de 06 de janeiro de 2020, composta por: LARYSSA DE VITO ROSA, 
na presidência, CRISTIANE MENDES FERREIRA E YASMIN CAROLINA OLIVEIRA 
FERNANDES, como membros, ANTONIO CARLOS QUEQUETO , como representante 
da equipe técnica da secretaria solicitante, com a finalidade de analisar a documentação 
da TOMADA DE PREÇOS n° 010/2020, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
DE ORIENTAÇÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO NA ÁREA 
ECONÔMICA FINANCEIRA. Abertos os trabalhos reuniram-se os membros da Comissão 
Permanente de Licitação, em sessão pública, com a finalidade analisar apenas e tão 
somente a documentação das empresas do referido processo licitatório, com o 
credenciamento e recebimento dos envelopes de habilitação, proposta técnica e 
propostas de preços e, não havendo análise por esta Comissão no que diz respeito à 
cotação de preços e Termo de Referência/Edital, vez que foram elaborados pelos setores 
competentes. Manifestaram interesse as empresas:  
 

1- EXCEL TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/S, inscrita no 
CNPJ nº 03.995.026/0001-05, representada por Bruno Rocha Silva, localizada na 
cidade de Campo Grande/ MS. 

2- LS CONSULTORIAS E TREINAMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 
20.467.016/0001-16, representada por Leandro Renne Camilo, localizada na cidade 
de Dourados/MS. 

3- MACIEL ASSESSORES S/S LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.880.336/0001-02, 
representada por Eliane Soares Resende, localizada na cidade de Porto Alegre/ RS. 

 

Iniciados os trabalhos, a senhora Presidente solicitou aos membros da Comissão e 
representantes que verificassem a inviolabilidade e autenticidade dos envelopes de 
“HABILITAÇÃO”, “PROPOSTA TÉCNICA” e “PROPOSTA” apresentados e rubricassem 
os mesmos. A Presidente solicitou os três representantes para rubricarem, sendo eles: 
Leandro Renne Camilo , Bruno Rocha Silva  e Eliane Soares Resende. 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 participantes enquadraram-se 
como ME ou EPP e irão usufruir dos direitos e prerrogativas da Lei Complementar Federal 
nº 123/06, Lei Complementar Federal nº 147/14, e Lei Complementar Municipal nº 
331/2017. Registro que após abertura da habilitação, foi realizada consulta das certidões 
solicitadas no item 4.5 do edital, onde foi constatado que a empresa MACIEL 
ASSESSORES S/S LTDA possui suspensão com vigência até 10/10/2020, sendo assim, 
conforme item 4.5.1.2, declaro a empresa INABILITADA por falta de condição de 
participação no certame, ademais, apresentou alvará de localização sem taxa de 
pagamento, e conforme o próprio documento informa, só terá validade mediante 
apresentação da taxa. O representante da empresa EXCEL TREINAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/S, solicitou que constasse em ata: que empresa 
MACIEL ASSESSORES S/S LTDA apresentou prova de inscrição municipal, porém não 
tem data de emissão e validade e licitante LS CONSULTORIAS E TREINAMENTOS 
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LTDA-ME  não apresentou Termo de Abertura e Encerramento do Balanço Patrimonial e 
apresentou certidão de falência expedida pelo Estado de São Paulo, não sendo expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. A representante da empresa MACIEL 
ASSESSORES S/S LTDA, solicitou que constasse em ata: que licitante EXCEL 
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/S apresentou certidão positiva 
com efeito negativa de débitos mobiliários e empresa LS CONSULTORIAS E 
TREINAMENTOS LTDA-ME  não consta no contrato social/CNPJ/Alvará de Localização 
atividade técnica especifica. Dando prosseguimento à sessão, a Comissão de Licitação 
decide em HABILITAR as licitantes EXCEL TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
GERENCIAL S/S e LS CONSULTORIAS E TREINAMENTOS LTDA-ME por estarem em 
conformidade com as exigências editalícias. A representante da empresa MACIEL 
ASSESSORES S/S LTDA, solicita prazo recursal por não concordar com a decisão de 
inabilitação. Desta forma, concedo o prazo de recurso, conforme item 12 do Edital.  
Informo que os envelopes de proposta técnica e de preços ficarão sob posse da 
Comissão na forma que foram apresentados, lacrados e rubricados por todos presentes. 
Nada mais havendo a tratar, a Presidente determinou a lavratura da presente Ata que 
após lida, foi por ele submetida à discussão, aprovada e assinada por todos, encerrando-
se às 10:35 horas, desse modo à sessão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LARYSSA DE VITO ROSA CRISTIANE MENDES FERREIRA 
Presidente Membro 

 
 

 
 

YASMIN CAROLINA OLIVEIRA 
FERNANDES 

 
 
 
 

ANTONIO CARLOS QUEQUETO 

Membro 
 

 

 

 

 

Equipe Técnica  
 
 
 

BRUNO ROCHA SILVA   LEANDRO RENNE CAMILO 
EXCEL TREINAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/S 
LS CONSULTORIAS E TREINAMENTOS 

LTDA-ME 
 
 
 
 
 

ELIANE SOARES RESENDE 
 MACIEL ASSESSORES S/S LTDA 

 


