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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 PREÇOS N° 022/2020 – PROCESSO N° 219/2020/DL/PMD. 
 
 

Às 08 horas do dia 28 do mês de agosto 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, CRISTIANE MENDES FERREIRA e YASMIN CAROLINA 
OLIVEIRA FERNANDES, como membros, RAFAEL ECHEVERRIA, 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° 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. 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 habilitação e propostas de preços, 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- QUEIROZ PS ENGENHARIA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº            
20.147.696/0001-90, encaminhou via correio os envelopes, localizada na cidade de 
Campo Grande/ MS.   

 

2- DCA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.822.277/0001-50, 
representada por Dener Cabral Anderson / Localizada na cidade de Campo 
Grande/MS. 
 

3- MONTAGNA ESTRUTURAS METALICAS EIRELI, inscrita no CNPJ nº            
13.962.065/0001-60, representada por Eduardo Pires Américo / Localizada na cidade 
de Campo Grande/MS. 

 

Iniciados os trabalhos, a senhora Presidente solicitou aos membros da Comissão, 
representantes e equipe técnica que verificassem a inviolabilidade e autenticidade dos 
envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” apresentados e rubricassem os mesmos. 
Nada sendo constatado com relação aos envelopes, a senhora Presidente procedeu à 
abertura do Envelope n° 01 – “HABILITAÇÃO”, passando a documentação aos membros 
para análise. As empresas QUEIROZ PS ENGENHARIA EIRELI – EPP e MONTAGNA 
ESTRUTURAS METALICAS EIRELI enquadraram como ME ou EPP e irão usufruir dos 
direitos e prerrogativas da Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar nº 147/14 e 
Lei Complementar Municipal nº 331/2017. Registro que após abertura, foi realizada 
consulta das certidões solicitadas no item 4.5 do Edital, onde foi constatado que as 
licitantes não possui nenhuma sanção, conforme certidões anexa nos autos.                  
A Presidente rubricou todos os documentos e passou para os membros da Comissão, 
representantes e equipe técnica para rubrica. 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 
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enquadramento), aplicando-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 no item 7.2 foram analisadas pelo servidor RAFAEL 
ECHEVERRIA. Após análise foi constatado as seguintes observações:  
 

 MONTAGNA ESTRUTURAS METALICAS EIRELI – não possui objeto social que 
seja pertinente e compatível com o objeto deste edital, descumprindo com item 2.2 
inciso I do edital, apresentou atestado de capacidade técnica apenas de serviço 
de estrutura metálica, não comprovando ter a licitante executado obra/serviços 
pertinente e compatível ao objeto desta licitação, infringindo os itens 7.2.1 inciso II 
e 7.2.2 inciso I, desta forma, está declarada INABILITADA para presente certame. 

 
As empresas QUEIROZ PS ENGENHARIA EIRELI – EPP e DCA CONSTRUTORA 
LTDA foram declaradas HABILITADAS por cumprirem com todos os requisitos do edital. 
Ato continuo, o representante da empresa MONTAGNA ESTRUTURAS METALICAS 
EIRELI, informou intenção de recurso por não concordar com motivo de inabilitação, 
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 09:36 horas, desse modo à sessão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LARYSSA DE VITO ROSA CRISTIANE MENDES FERREIRA 
Presidente Membro 
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