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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

 

ATA 03 DA REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA AO EDITAL DA TOMADA 
DE PREÇOS N° 028/2020 – PROCESSO N° 218/2020/DL/PMD. 
 
 

Às 08 horas do dia 18 do mês de novembro 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, MARCOS AURELIO SIMPLICIO GERALDINI e TAMIRES 
PEREIRA MACHADO, como membros, JOSÉ HUMBERTO DA SILVA, como 
representante da Secretaria solicitante, para análise técnica da documentação exigida no 
Edital da TOMADA DE PREÇOS n° 028/2020, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO DE PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO E RETIRADA DE 
ENTULHOS EM DIVERSOS LOCAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE 
DOURADOS-MS. Aberta a sessão reuniram-se os membros da Comissão Permanente de 
Licitação, em sessão pública, com a finalidade de abertura do envelope de proposta de 
preço da empresa habilitada. Registro que todas as empresas foram notificadas via e-mail 
para o retorno da sessão, conforme consta nos autos, fez-se presente a licitante:  
 

1- GERA-OBRAS TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ 
nº 30.665.011/0001-51, representada por Evaldo Martines Lopes, localizada na 
cidade de Dourados/ MS. 

 
Ato contínuo, conforme consta nos autos, a empresa PLANACON CONSTRUTORA 
LTDA impetrou recurso onde mesmo foi analisado e negado, mantendo decisão exarada 
na sessão, ademais referente à empesa ANFER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIOS 
LTDA, foi inabilitada na ata 02, visto que apresentou Certificado de Cadastro de 
Fornecedor vencido, e não apresentou recurso, desta forma, restando apenas a licitante 
GERA-OBRAS TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI habilitada para presente 
certame. Dando prosseguimento, a Presidente procedeu à abertura do ENVELOPE nº 02 
– PROPOSTAS. Após abertura os mesmos foram rubricados pela comissão e 
representante e passado para equipe técnica analisar.  Assim sendo, a equipe técnica 
procedeu à análise das planilhas e dos documentos solicitados no item 8.2 do edital, 
sendo assim, decide em CLASSIFICAR a proposta por estar formalmente de acordo com 
as exigências editalícias e por determinação da Presidente passou-se ao julgamento e 
análise do preço apresentado. Destacando a classificação pela Comissão Permanente de 
Licitação, pela unanimidade de seus membros como segue: 
 

VENCEDORA: GERA-OBRAS TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI, com o 
valor global da proposta de R$ 1.821.990,58 (um milhão oitocentos e vinte e oito mil 
novecentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos); com validade da proposta de 60 
(sessenta) dias; 
 

A presidente declarou o resultado e informou que o processo será submetido à 
consideração da Autoridade Superior para adjudicação e homologação do objeto a favor 
da licitante vencedora. 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 08:53 horas, desse modo à sessão. 
 
 
 
 
 

LARYSSA DE VITO ROSA MARCOS AURELIO SIMPLICIO GERALDINI 
Presidente Membro 
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TAMIRES PEREIRA MACHADO 

 
 

 
JOSÉ HUMBERTO DA SILVA 

Membro 
 

 

 

     Equipe Técnica  
 
 
 

  
  

Evaldo Martines Lopes 
GERA-OBRAS TERRAPLANAGEM E 

CONSTRUÇÕES EIRELI 
  


