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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

 

ATA 02 DA REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS AO EDITAL DA TOMADA 
DE PREÇOS N° 022/2020 – PROCESSO N° 219/2020/DL/PMD. 
 
 

Às 08 horas do dia 23 do mês de setembro 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, 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, TAMIRES PEREIRA MACHADO e YASMIN CAROLINA 
OLIVEIRA FERNANDES, como membros, RAFAEL ECHEVERRIA, como representante 
da Secretaria solicitante, com a finalidade retomar as demais fases do certame da 
TOMADA DE PREÇOS n° 022/2020, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA ESPORTIVA COBERTA, 
COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDINO NEVES CORREA, NO 
MUNICÍPIO DE DOURADOS- MS, COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE 
COMPROMISSO 202000009-1 FNDE, COM A DEVIDA CONTRAPARTIDA DO 
MUNICÍPIO. Iniciados os trabalhos, registrou-se a presença da empresa DCA 
CONSTRUTORA LTDA, representada por Gustavo Fernandes Anderson, registro que 
todas participantes foram notificadas da sessão e  do resultado da análise de recurso, 
conforme consta nos autos. Dando continuidade os membros da Comissão Permanente 
de Licitação e equipe técnica, após análise do recurso impetrado, decidiram por manter à 
decisão exarada na primeira sessão, sendo assim, mantendo a empresa MONTAGNA 
ESTRUTURAS METALICAS EIRELI, inabilitada para presente certame.                         
Foram apresentados para o representante presente os envelopes para que verificasse a 
inviolabilidade e autenticidade, nada sendo constatado com relação aos mesmos.          
Ato contínuo, à Presidente procedeu à abertura do ENVELOPE nº 02 – PROPOSTAS das 
empresas habilitadas. Após abertura os mesmos foram rubricados e passados para 
equipe técnica analisar, foram constatadas as seguintes observações:  
 

 DCA CONSTRUTORA LTDA – descumpriu com item 9.2 inciso II e  letra 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”. Exemplo Guia de 
Recolhimento GPRS/ declaração contador). A licitante não apresentou nenhum 
documento de comprovação; em conferência do BDI apresentado, junto ao Modelo 
Acordão 2.622/2013 aplicado no Excel, apresentou  ERRO, pois a empresa fez 
opção pela desoneração sendo assim, o valor adotado não pode passar de 25%, e 
o mesmo apresentou BDI com 25,92%, com aplicação da desoneração o BDI 
apresentado foi de 31,25 % e o resultado na conferência foi de 32,21% com esse 
valor apresenta erro, pois extrapola o BDI SUPERIOR AO 3° QUARTIL, conforme 
conferência anexa aos autos, sendo assim, empresa está DESCLASSIFICADA. 
Ademais, ressalto que valor final da proposta é divergente da análise realizada pela 
equipe técnica, onde originou uma diferença de R$ 16,03, valor correto da proposta 
é de R$ 687.151,02 e não de R$ 687.167,05 conforme planilha apresentada. 

 
E decidem CLASSIFICAR a proposta da empresa: 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 e equipe técnica, pela unanimidade 
de seus membros como segue: 
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VENCEDORA: QUEIROZ PS ENGENHARIA EIRELI - EPP, com o valor global da 
proposta de R$ 699.662,37 (seiscentos e noventa e nove mil seiscentos e sessenta e dois 
reais e trinta e sete centavos); com validade da proposta de 60 (sessenta) dias; 

 
Ato continuo, o representante da empresa DCA CONSTRUTORA LTDA, informou 
intenção de recurso por não concordar com motivo de DESCLASSIFICAÇÃO, desta 
forma, com base no item 11.1 do edital, concedo prazo para apresentar alegações 
plausíveis. 
 
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 10:29 horas, desse modo à sessão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LARYSSA DE VITO ROSA TAMIRES PEREIRA MACHADO 
Presidente Membro 
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