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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

ATA 02 - REUNIÃO PARA JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS AO
EDITAL DA CONCORRENCIA N° 001/2020 – PROCESSO N° 032/2020/DL/PMD.

Às 08 horas, do dia 08 do mês de abril, do ano de dois mil e vinte, com tolerância de 15
(quinze) minutos, na sala sessões do Departamento de Licitação do Município, situada 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,
designada pelo Decreto Municipal nº 2.339, de 06 de Janeiro de 2020, composta por:
LARYSSA DE VITO ROSA, na presidência, CRISTIANE MENDES FERREIRA,
MARCOS AURELIO SIMPLICIO GERALDINI e YASMIN CAROLINA OLIVEIRA
FERNANDES, como membros, ROMULO FOSCACHES PAVÃO e NEILTON JOSÉ
BARBOSA, como membros da Equipe Técnica da secretaria solicitante, conforme
Decreto Municipal n° 2.489, cuja cópia consta dos autos, para análise técnica da proposta
de preços, exigida no edital da CONCORRÊNCIA n° 001/2020, cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS E DISTRITOS. Aberta a
sessão pública, com a finalidade de informar o resultado da análise da proposta técnica
apresentada. Compareceu à reunião o representante legal da licitante, Carlos Roberto
Felipe, já anteriormente identificado e qualificado nos autos.
A presidente, antes do inicio da sessão, registrou a ausência de membro da equipe
técnica MARCIO LOLLI GHETTI, (representante da empresa da Gestão Brasil
Consultoria Ltda), devido às restrições causadas em virtude da pandemia do COVID-19.
Informo que a licitante participante foi notificada via e-mail, para retorno da sessão e a
notificação publicada no site dessa Prefeitura Municipal, conforme consta nos autos.
Dando prosseguimento, foi informado o resultado da análise, onde empresa obteve nota
100 (cem), conforme relatório da equipe técnica que consta nos autos (pag. 3409-3418).
Desta forma, a Comissão procedeu à abertura do Envelope n° 03 - “PROPOSTA DE
PREÇOS”. Após abertura, registra-se que o valor apresentado foi de R$ 31.021.626,19
(trinta e um milhões vinte e um mil seiscentos e vinte e seis reais e dezenove centavos), e
foram apresentados os documentos exigidos no item 13.2.1, inciso I ao IV, do Edital. Após
todos da Comissão rubricarem a proposta, foi passada à Equipe Técnica para analise da
Planilha Orçamentária; Planilha de Custos – Composição; Discriminação detalhada do
BDI e Cronograma de Prestação dos Serviços que, por se tratarem de documentos
estritamente técnicos, não competem análise por parte desta Comissão de Licitação,
sendo assim, a classificação da empresa participante será concluída após análise técnica,
conforme informado. Ato contínuo, os membros da Equipe Técnica da SEMSUR
solicitaram a suspensão da sessão, a fim de que sejam analisados os documentos, por se
tratar de serviço de complexidade elevada, o que demanda tempo para uma análise
minuciosa. Assim, a Presidente declara SUSPENSA a sessão, e informa que retornará os
trabalhos após equipe técnica encaminhar relatório de analise, conforme procedimento da
fase anterior, onde, então, a empresa será convocada via e-mail, para retorno da sessão.
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 09:05 horas a sessão.

LARYSSA DE VITO ROSA CRISTIANE MENDES FERREIRA
Presidente Membro
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YASMIN CAROLINA O. FERNANDES
Membro

MARCOS A. SIMPLICIO GERALDINI
Membro

RÔMULO FOSCACHES PAVÃO
Equipe Técnica

NEILTON JOSÉ BARBOSA
Equipe Técnica

FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA
Carlos Roberto Felipe


