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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° 006/2020 – PROCESSO N° 294/2019/DL/PMD. 

 
 

Às 08 horas do dia 06 do mês de abril do ano de dois mil e vinte, com tolerância de 10 
(dez) minutos, 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 
designados pelo Decreto Municipal nº 2.339, de 06 de Janeiro de 2020, composta por:, 
LARYSSA DE VITO ROSA, na presidência, MARCOS AURELIO SIMPLICIO 
GERALDINI E YASMIN CAROLINA OLIVEIRA FERNANDES como membros, SR. JOSÉ 
HUMBERTO DA SILVA 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 PREÇO n° 006/2020, 
cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
UM CEIM (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL) - LOCAL: BAIRRO 
SITIOCAS CAMPINA VERDE/MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS, ATRAVÉS DO PLANO 
DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR, A SER EXECUTADO CONFORME REPASSE DE 
RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201900023-1 E 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/edital, vez que foram elaborados pelos setores competentes. 
Manifestou interesse a empresa:  
 

1- ECOL-ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA inscrita no CNPJ 15.428.774/0001-95, 
representada por Marco Antônio Moraes Filho, Localizada na cidade de Campo 
Grande/ MS. 

 

Iniciados os trabalhos, a senhora 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, a senhora Presidente procedeu à 
abertura do Envelope n° 01 – “HABILITAÇÃO”, passando a documentação aos membros 
para análise e rubrica dos mesmos. As documentações de habilitação foram conferidas 
pela Comissão, sendo que as de ordem Técnica exigidas foram analisadas pelo Sr. JOSÉ 
HUMBERTO DA SILVA que declarou que a empresa atende ao exigido no edital, com 
isso foi declarada HABILITADA para o presente certame.  Dando prosseguimento à 
sessão, à Presidente procedeu à abertura do ENVELOPE nº 02 – PROPOSTAS da 
empresa habilitada.  Assim sendo, a Comissão e a equipe técnica da secretaria solicitante 
decidem DESCLASSIFICAR a proposta apresentada pela empresa: ECOL-
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA por ter apresentado o item 12.2 paragrafo II 
Discriminação detalhada do BDI, em desacordo, não apresentou a memória de cálculo 
de verificação conforme ACORDÃO 2622/2013-TCU, embora a mesma tenha 
apresentado o documento comprobatório pela opção de “ONERADA”, a planilha 
orçamentária da proposta de preços, bem como o modelo de BDI, extrapola o 3° quartil, 
que é de 25%. Ou seja com erro, pois fez opção pela oneração sendo assim o valor 
adotado não pode passar de 25%, e o mesmo apresentou BDI com 29,47%, com isso deu 
ERRO – BDI SUPERIOR AO 3° QUARTIL. Portanto, eventualmente a licitante deve 
retificar a planilha orçamentária, cronograma e BDI, o mesmo deverá ser maior ou igual 



 

2 

 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

 

(20,34%) e menor ou igual a (25%). 
Desta forma, conforme item 8.15. “Em caso de inabilitação de todas as licitantes ou de 
desclassificação de todas as propostas, a Comissão Permanente de Licitação 
poderá lhes abrir prazo de 8 (oito) dias úteis para que apresentem nova 
documentação ou nova proposta, escoimadas das falhas e dos vícios que continham, 
utilizando a prerrogativa prevista no §3˚ do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93.” Aplico 
devido art. citado e concedo o prazo de 08 (oito) dias úteis, para que empresa apresente 
as devidas correções supracitadas. Caso a empresa não proceder à correção, o certame 
será declarado fracassado. 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 09:25 horas, desse modo à sessão. 
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