
 

Secretária de Administração - Departamento de Licitação - (67) 3411-7755 

www.dourados.ms.gov.br 

1 

 

ATA 04 DE JULGAMENTO DE PROPOSTA.  

 

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 10 (dez) horas do dia 14 (onze) do mês de março 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 
dar prosseguimento nos demais atos do certame. Registro que as licitantes foram 
notificadas via e-mail sobre a decisão do recurso e o retorno da sessão, conforme consta 
nos autos, fez-se presente a empresa:  
 

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. 

 

Retomado os trabalhos, foi comunicado que a empresa TRENTO SOLUÇÕES EM 
CONSTRUÇÕES LTDA EPP, conforme decisão proferida em recurso, não irá usufruir dos 
direitos e prerrogativas da Lei Complementar 123/06, Lei Complementar 147/14 e Lei 
Complementar 331/2017 e alterações, conforme constou na ata 01. Referente à empresa 
ANSU CONSTRUTORA LTDA, não houve aliterações na decisão, mantendo a mesma 
INABILITADA, conforme ata 02, 03 e decisão de recurso. A Presidente informou ainda 
que a empresa ANSU CONSTRUTORA LTDA, protocolou pedido de reconsideração da 
decisão do recurso no dia 10/03/2022, reivindicando a habilitação, conforme consta nos 
autos, o pedido foi respondido na data 14/03/2022 antes do início desta sessão, ressalto 
que nenhum ato foi alterado da decisão tomada na fase recursal.  
 
Ato contínuo, a Presidente apresentou o envelope de proposta da empresa aos 
representantes, que foram entregues na primeira sessão ocorrida no dia 10/02/2022, e 
estavam sob a guarda desta Comissão, nada sendo constatado sobre os mesmos, 
procedeu à abertura do ENVELOPE nº 02 – PROPOSTAS da empresa TRENTO 
SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES LTDA EPP, que foi declarada habilitada para o 
certame. Assim sendo, a equipe técnica procedeu à análise dos documentos solicitados 
no item 8.2 do edital, após análise, decide em DESCLASSIFICAR a proposta 
apresentada pela empresa: 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 
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opção de enquadramento, junto ao órgão competente, quanto ao recolhimento de 
encargos sociais, contribuições previdenciárias na forma “onerada e/ou desonerada, 
Exemplo Guia de Recolhimento GPRS/ Documento da Receita Federal/declaração 
contador), ademais, ter apresentado do BDI em desacordo com o que solicita o edital e 
Acordão 2.622/2013, apresenta BDI de 30%, eventualmente a licitante deve apresentar 
documentos contábeis comprobatórios que seja optante pela “desoneração”. Caso a 
mesma seja “onerada”, deverá ser retificada a planilha orçamentária, cronograma e o BDI, 
devendo ser maior ou igual a (20,34%) 1°QUARTIL e menor ou igual a (25,00%) 3° 
QUARTIL. Portanto, a licitante deve retificar a proposta, planilha orçamentária, 
cronograma e apresentar BDI discriminado conforme modelo do edital e documentos 
comprobatórios. Tendo em vista, à empresa TRENTO SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP, ser a única participante desta fase, concedo o prazo de 3 (três) dias úteis 
para que apresente a correção da documentação, conforme item 5.5. 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, bem como, item 8.2 inciso I letra f) e g).                                                 
Sendo assim o prazo é até 17/03/2022, a NÃO APRESENTAÇÃO dos documentos 
solicitados na forma correta, implicará novamente na DESCLASSIFICAÇÃO da empresa 
e o processo será declarado FRACASSADO. 
 
O valor da proposta apresentada pela empresa TRENTO SOLUÇÕES EM 
CONSTRUÇÕES LTDA EPP foi de R$ 1.576.659,56 (um milhão e quinhentos e setenta e 
seis mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). 
Registro que o representante da empresa ANSU CONSTRUTORA LTDA, não assinou 
ata, visto que, se retirou da sessão antes do encerramento. 

 
 

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 11:11 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  
TRENTO SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES 
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