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HISTÓRICO 

Comissão de Licitação, 

Em atenção a vossa Cl n° 094/2022, sobre o pedido de reconsideração, 
protocolado em 10/03/2022 pela empresa ANSU CONSTRUTORA LTDA, referente ao 
Processo Licitat6rio n° 324/2021/DLJPMD — Tomada de Pregos n° 12/2021, que tem por 
objeto a "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", quanto 
aos questionamentos alegados pela licitante, como segue: 

DO PEDIDO 

Pelo exposto, e pelo que mais dos autos consta, a ora Recorrente requer o 
provimento deste PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, para o fim de que Vossa Senhoria 
reanalise nosso recurso administrativo, à luz dos argumentos aqui trazidos, e que o 
nosso pedido seja aceito, ou inabilitando a licitante TRENTO soLuÇõEs EM 
CONSTRUÇÕES LTDA — EPP, e habilitando a recorrente para participação da segunda 
fase do certame, ou habilitando ambas empresas para conhecimento das propostas para 
que sagre o melhor preço para contratação." 

RESPOSTA 

Vimos esclarecer que todos itens de 01 a 08 do pedido de recurso (razão) 
protocolado em 25/02/2022 pela recorrente, foram lidos e analisados e respondido do 
item 09. DO PEDIDO, de forma explicitada de todos os quesitos mencionados. 

Portanto, vimos reiterar que à recorrente, quanto à alínea B, II, 7.2.1 — 
Capacidade Técnica Operacional, em que dos 10 (dez) atestados apresentados no 
edital, não apresentou o serviço descrito "Telhamento com telha cerâmica de encaixe do 
tipo romana, portuguesa, americana, francesa com rendimento médio de 16 a 17 
telhas/m2  inclusive com fornecimento de material e mão de obra e/ou fornecimento de 
mão de obra de colocação na quantidade  minima  exigida de 800,00 m 2". 

Vale ressaltar, foi ampliada a com petividade para apresentação deste serviço, 
onde a(s) licitante(s) poderia(m) apresentar(em), em 02  (dues)  opções ou maneiras, ou 
seja: 
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1a  OPÇÃO - Telhamento com telhas cerâmicas..., inclusive com fornecimento 
de material e mão de obra, com quantidade  minima  de 800,00 m2. (grifo nosso) 

28  OPÇÃO — Telhamento com telhas cerâmicas..., com fornecimento de mão 
de obra de colocação, com quantidade  minima  de 800,00 m2. (grifo nosso) 

Frisamos ainda que quanto a similaridade, telha metálica é similar a telha de 
fibrocimento, mas não similar ás telhas cerâmicas mencionadas, e outras também não 
mencionadas, conhecidas como  plan,  colonial, paulista. 

Diante do exposto, mantemos a decisão anterior expressa na  CI  n° 
219/2022/SEMOP, protocolada em 08/03/2022 no Departamento de Licitação/SEMAD, 
mantendo a habilitação da empresa TRENTO e inabilitando a empresa ANSU. 
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Equipe Té 	D creto n°. 244 
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Republica-se por incorreção 

DECRETO N° 244, DE 08 DE ABRIL DE 2021. 

"Nomeia a Comissão Técnica Especial para análise e julgamento das amostrail 

catálogos.' documentação técnica exigidos nos processos de Licitação da Secretaria 

Municipal de Obras Públicas." 

C) PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuiçôes que lhe 

confere o inciso H do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, 

DE  CR  ETA: 

Art.  I". Ficam designados os membros abaixo relacionados para comporem a 

Comissão Técnica Especial para análise c julgamento das amostrasicatalogos/ 

documentação técnica exigidos nos processos de Licitação da Secretaria Municipal 

de Obras Públicas, confonue segue: 

I. Adelson de  Matos  Araâjo Ferreira; 

II. Celso  Itsuo Tanimoto; 

Ill. Elsie Harumi Fujinaka; 

IV. Fabricio  Igor Tonossu; 

V. Gearie Benites  Carvalho;  

VI. Ciiselle Andrea de Souza Cazarina; 
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' VII. José Humberto da Silva; 

VIII. Juan Hence  Pornpilio Andreus; 

IX. Lucas Augu.sto Motta Fiorentino; 

X. Marco Aurélio Duarte Alves; 

Xl. Meiriellen Menani Brito Holanda; 

XII. Rafael Rodrigues Echcvcrria; 

XIII. Ricardo Satochi  Takahashi;  

XIV. Rudinei Lopes Magalhães Silva.  

Art.  2". Os membros da Comissão Técnica responderão solidariamente por 

lodos os atos por ela praticados, salvo se estiver em posição individual divergente, 

devidamente fundamentada c registrada em ala lavrada na reunião  ern  que  liver  sido .  

tomada a decisão.  

Art.  3. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Dourados — MS, 08 de abril de 2021. 

Alan  Aquino  Guedes de Mendonça 

Prefeito Municipal 

Paulo César Nunes da Silva 

Procurador Geral do Município 
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