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ATA 03 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 08 (oito) horas do dia 21 (dez) do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 
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. Aberta a sessão reuniram-se os 
membros da Comissão Permanente de Licitação, em sessão pública, com a finalidade de 
declarar o resultado da habilitação e dar prosseguimento as demais fases do certame. 
Registro que as licitantes foram notificadas via e-mail para o retorno da sessão, conforme 
consta nos autos, fez-se presente a empresa:  
 

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

 

Retomado os trabalhos, foi comunicado que a empresa TRENTO SOLUÇÕES EM 
CONSTRUÇÕES LTDA EPP protocolou os documentos de diligências no prazo 
concedido, a equipe técnica procedeu à análise, e declarou que a licitante atende ao 
mínimo exigido no item 7.2.1 inciso II alínea (A) Estrutura Metálica, comprovou              
18.715,39 kg, conforme consta nos autos, sendo assim, com base no relatório técnico 
declaro a empresa HABILITADA, pois cumpriu com todos os requisitos do edital.                                      
De acordo com a ata 02, a empresa ANSU CONSTRUTORA LTDA, não cumpriu com 
item 7.2.1 alínea B, desta forma, ratifico a INABILITAÇÃO. 
 
Ato continuo, o representante da empresa ANSU CONSTRUTORA LTDA informou 
intenção de recurso por não concordar com o motivo da inabilitação, desta forma, com 
base no item 10.1 do edital, concedo prazo para apresentar alegações plausíveis. 
Prazo recurso: 05 (cinco dias úteis); 
Prazo contrarrazão: 05 (cinco dias úteis); 
Prazo decisão: 05 (cinco dias úteis); 
 

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 09:25 horas, desse modo à sessão. 
 
 

 
 
 
 
 
 

LARYSSA DE VITO ROSA IZABEL LEMES DA SILVA 
Presidente Membro 
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YASMIN CAROLINA O. FERNANDES 

 
 
 

JOSÉ HUMBERTO DA SILVA 

Membro 
 

 

 

 

 

 

     Equipe Técnica  

ANDERSON ORTIZ GARDIN  
ANSU CONSTRUTORA LTDA  

 

 
 


