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ATA 02 DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO.  

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 324/2021/DL/PMD 

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DA 
ESCOLA MUNICIPAL "PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO ANGÉLICA" NO 
MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS. 
 
 
 

Às 09 (nove) horas do dia 11 (dez) do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 
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 N° 926 de 03 de janeiro de 2022, composta por: 
LARYSSA DE VITO ROSA, na presidência, YASMIN CAROLINA O. FERNANDES e 
IZABEL LEMES DA SILVA como membros, JOSÉ HUMBERTO DA SILVA, como 
representante da secretaria solicitante para análise técnica da documentação exigida no 
edital. Reaberta à sessão reuniram-se os membros da Comissão Permanente de 
Licitação, em sessão pública, para declarar o resultado da análise da habilitação e dar 
prosseguimento as demais fases do certame. Fizeram-se presentes dentro do horário 
estabelecido, às empresas abaixo citadas e seus devidos representantes: 
 

1- TRENTO SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ – 
01.326.359/0001-16, representada por Danilo Senatore Fedrizzi / Localizada na 
cidade de Campo Grande/ .MS. 

 

2- ANSU CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ – 26.262.900/0001-09, 
representada por Anderson Ortiz Gardin / Localizada na cidade de Dourados/ MS. 

 

 

Iniciados os trabalhos, a senhora Presidente solicitou para equipe técnica informasse as 
empresas sobre análise do item 7.2, conforme segue: 
 
 

 1-TRENTO SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES LTDA EPP – item 7.2.1 
Documentação relativa à qualificação técnica operacional, foi atendido o inciso I e 
alínea “A” quanto aos CRPJ e CRPF; quanto ao inciso II, conforme quantidades 
mínimas do quadro de descrição de serviços alíneas A, B e C a licitante atendeu as 
alíneas B e C e A parcialmente (A) Estrutura Metálica = 3.300,00 kg < 15.000,00 
kg, (B) Telha de Cerâmica = 3.581,30 m² > 800,00 m² , (C) Forro de PVC = 
2.173,56 m² > 450,00 m². Quanto à alínea A somente comprovou parcialmente a 
estrutura metálica = 3.300 kg, porém no 1° e 2° atestados apresentados à estrutura 
estão em m², sendo 1° atestado com 676,50 m², e 2° com 3.998,43 m².  E 
documentação relativa à capacidade técnica profissional item 7.2.2 a licitante 
atendeu todos os incisos. Diante do exposto, solicitamos documentação 
complementar referente aos atestados apresentados em m² para comprovação em 
kg, visando à comprovação das quantidades apresentadas nos atestados referente 
à alínea A. (exemplo: Projeto aprovado, ART com Cat’s e outros documentos que 
achar pertinente) conforme itens 5.1.3.6., 5.1.3.7.  
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“5.1.3.6 .As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre 

outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes 

Certidões de Acervo Técnico(CAT), endereço atual da contratante e local em que foram 

executadas as obras e serviços de engenharia. 

5.1.3.7.A Comissão Permanente de Licitação se reserva no direito de exigir em qualquer época 

ou oportunidade, nos termos da exigência deste edital e seus anexos, a exibição de 

documentos ou prestação de informações complementares que julgar necessários ao perfeito 

esclarecimento e da veracidade das declarações apresentadas, além de proceder verificações, 

na forma da lei.” 

 

 2- ANSU CONSTRUTORA LTDA - item 7.2.1 Documentação relativa à 
qualificação técnica operacional, foi atendido o inciso I e alínea “A” quanto aos 
CRPJ e CRPF; quanto ao inciso II, conforme quantidades mínimas do quadro de 
descrição de serviços alíneas A,B e C a licitante atendeu as alíneas A e C e não 
atendeu alínea B, (A) Estrutura Metálica = 35.326,08 kg > 15.000,00 kg, (B) Telha 
de Cerâmica = 0,00 m² < 800,00 m², (C) Forro de PVC = 812,22 m² > 450,,00 m². 
Ressaltamos que quanto ao subitem 7.2.1 a licitante dos 10 (dez) atestados 
apresentados para comprovação das quantidades mínimas de serviços relevantes, 
somente 02 (dois) atestados atenderam as alíneas A e C. E documentação relativa 
à capacidade técnica profissional item 7.2.2 a licitante atendeu todos os incisos. 
Diante do exposto, declaro a empresa INABILITADA, por não cumprir com item 
7.2.1 alínea B. 

 
Sendo assim, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis (18/02/2022) para 
empresa TRENTO SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES LTDA EPP apresentar as 
documentações citadas nesta ata, conforme itens 5.1.3.6., 5.1.3.7. Deverá protocolar os 
documentos com esta Comissão de Licitação. Foi informado aos licitantes que será 
concedido prazo recursal, após apresentação das documentações e análise. Então as 
empresas serão convocadas via e-mail, para retorno e demais fases do certame. Nada 
mais havendo a tratar, a Presidente determinou a lavratura da presente Ata que após lida, 
foi por ela submetida à discussão, aprovada e assinada por todos, encerrando-se às 
09:54 horas, desse modo à sessão. 
 

 
 
 
 
 
 

LARYSSA DE VITO ROSA IZABEL LEMES DA SILVA 
Presidente Membro 

 
 

YASMIN CAROLINA O. FERNANDES 

 
 

JOSÉ HUMBERTO DA SILVA 

Membro 
 

 

 

 

     Equipe Técnica  

DANILO SENATORE FEDRIZZI ANDERSON ORTIZ GARDIN 
TRENTO SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES 

LTDA EPP 
ANSU CONSTRUTORA LTDA 

 

 
 


