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ATA 02 DA REUNIÃO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS AO 
EDITAL DA TOMADA DE PREÇO N° 002/2021 – PROCESSO N° 064/2021/DL/PMD. 
 
 

Às 08 horas do dia 15 do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, com tolerância de 
10 (dez) minutos, na sala do Departamento de Licitação do Município, situado 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 designados pelo 
Decreto Municipal nº 21, de 12 de janeiro de 2021, composta por: LARYSSA DE VITO 
ROSA, na presidência, MARCOS AURELIO SIMPLICIO GERALDINI e YASMIN 
CAROLINA OLIVEIRA FERNANDES como membros, Sr. JOSÉ HUMBERTO DA SILVA 
como representante da secretaria solicitante para análise técnica da documentação 
exigida no edital da TOMADA DE PREÇO n° 002/2021, cujo objeto é CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE EM CONCLUSÃO DAS 
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA BALBINA DE 
MATTOS - SETOR 13 - LOTE 01 - ETAPA 02, NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS, 
COM RECURSO PROVENIENTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E REPASSE 
Nº 399.927-25/2014/CAIXA/PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, 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- REDE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 04.413.234/0001-11, não 
possui representante, apenas protocolou os envelopes no Departamento; localizada na 
cidade de Campo Grande/MS. 

 

Iniciados os trabalhos, a senhora Presidente solicitou aos membros da Comissão para 
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. A empresa participante enquadrou-se como ME ou EPP e 
irá usufruir dos direitos e prerrogativas da Lei Complementar 123/06, Lei Complementar 
147/14 e Lei Complementar 331/2017 e alterações. Registro que após abertura, foi 
realizada consulta das certidões solicitadas no item 6.5 do edital, onde foi constatado que 
a empresa participante não possui nenhuma sanção, conforme certidão anexa nos 
autos. As documentações de habilitação foram conferidas pela Comissão, sendo que as 
de ordem Técnica exigidas no item 7.2.1 e 7.2.2 foram analisadas pelo servidor SR. 
JOSÉ HUMBERTO DA SILVA que declarou que a empresa atende ao exigido no edital, 
com isso foi declarada HABILITADA para o presente certame. Deixo registrado que 
empresa apresentou dois alvarás de localização, um com validade expirada e outro com 
validade em 15/02/2022, este foi consultada a autenticidade conforme documento anexo 
aos autos. Dando prosseguimento à sessão, a Presidente procedeu à abertura do 
ENVELOPE nº 02 PROPOSTA da empresa habilitada. Assim sendo, a Comissão e a 
equipe técnica da secretaria solicitante decidem DESCLASSIFICAR a proposta 
apresentada pela empresa:  
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•REDE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP – Por ter apresentado objeto divergente ao do 
processo licitatório na Proposta de Preços, que consta serviços de Infraestrutura (Tapa-
Buraco), estando em desacordo ao subitem 8.1 e seus incisos, I ao VIII; por não ter 
apresentado o documento comprobatório junto ao órgão competente solicitado no item: 
8.2 paragrafo II. 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”; ainda, dentro do BDI, o tipo de obra 
que consta “construções de rodovias e ferrovias”, está divergente ao que deveria ser 
apresentado, “construções de edifícios”; referente a planilha orçamentária da proposta de 
preços, a mesma está correta, entretanto, apresenta BDI de 30%, eventualmente a 
licitante deve apresentar documentos contábeis comprobatórios que seja optante pela 
“desoneração”. Caso a mesma não obtenha tal documentação, deverá ser retificada a 
planilha orçamentária, cronograma e o BDI, devendo ser maior ou igual a (20,34%) e 
menor ou igual a (25%). 
 
Tendo em vista, à empresa REDE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, sendo a única 
participante, concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que apresente a correção da 
documentação, conforme item 10.15. do edital e “Art. 48.§ 3º: Quando todos os licitantes 
forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração 
poderá fixar aos licitantes o prazo de até oito dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas escoimadas das falhas e dos vícios que 
continham”, desta forma, utiliza-se a prerrogativa prevista no §3˚ do art. 48 da Lei Federal 
nº 8.666/93. Sendo assim o prazo é até 22/06/2021, a não apresentação dos documentos 
solicitados na forma correta, implicará novamente na DESCLASSIFICAÇÃO da empresa 
e o processo 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 10:58 horas, desse modo à sessão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LARYSSA DE VITO ROSA MARCOS AURELIO SIMPLICIO GERALDINI 
Presidente Membro 
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