
DOURADOS 
Construindo uma nova historia 

COMUNICAÇÃO 
INTERNA 
SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS PÚBLICAS 

DE: SEMOP / Departamento de Gestão Administrativa e Financeira 

PARA: SEMAD / Departamento de Licitação  

CI N°: 219/2022 

DATA: 08/03/2022  

ASSUNTO: Resposta 

HISTÓRICO 

Comissão de Licitação, 

Em atenção a vossa Cl n° 076/2022, sobre o pedido de recurso (razão), protocolado em 
25/02/2022 pela empresa ANSU CONSTRUTORA LTDA, referente ao Processo 
Licitatório n° 324/2021/DUPMD — 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: 

9. DO PEDIDO 

"Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito 
para que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão hostilizada, como de rigor, admita-
se a participação da recorrente na fase seguinte da licitação. A aptidão técnica foi sem  
dúvida alguma comprovada na documentação de habilitação da empresa ANSU  
CONSTRUTORA LTDA, sendo suficiente e atende plenamente as disposições editalicias 
e dispositivo legal previsto na Lei Federal 8666/93." 

"Portanto, a empresa ANSU CONSTRUTORA LTDA, vem requerer em seu recurso 
administrativo com o intuito que sejam aceitos os atestados apresentados pelos 
fundamentos acima explicitados, bem como seja autorizada a empresa a permanecer na 
licitação e ser declarada habilitada, como medida ison6mica de apreciação/tratamento 
em relação as demais participantes sob pena de anulação do processo licitatório, e que 
na mesma linha sejam as demais empresas participantes crivadas nos atestados 
técnicos apresentados e julgados até o presente momento sem as devidas verificações 
no tocante dos quantitativos apresentados em relação ao objeto contratual." (grifos 
nossos) 

RESPOSTA 

Vimos esclarecer, que anteriormente à data do certame a recorrente, protocolou em 
O fcvcrcit-Q  dc•  20.2.2 (1227 	pur f Itikl de a-mad,  queotioriarticnto TF' 2021,  di  
comissão de licitação, com 02/dois) questionamentos concernentes ao  sub  itens 7.2.2 e 
7.2.1 quanto às comprovações técnico profissional e técnico operacional 
respectivamente. 

Portanto, a resposta veio através da Cl 115/2022 (09/02/2022) protocolada no 
mesmo dia (12:43 hs) no departamento de licitação/SEMAD, onde os 02 (dois) referidos 
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questionamentos foram explicitados com clareza, referente à alínea "B" (telha 
cerâmica), onde descrevemos o questionamento 2, como segue: 

"QUESTIONAMENTO 2 

Telhamento com cerâmica de encaixe tipo romana, portuguesa, americana, francesa, 
com rendimento médio de 16 a 17 telhas/m2, inclusive com fornecimento de material de 
mão de obra e/ou fornecimento de mão de obra de colocação. 

0 item acima descrito a complexidade técnica de emprego poderá ser suprido por 
telhamento metálico, ou seja, por telha metálica para comprovação dos 800 m2  de 
capacidade técnica da empresa?" 

RESPOSTA 

Questionamento 2: quanto ao questionamento concernente ao subitem 7.2.1 relativo 
capacidade técnico-operacional, referente à alínea "B", a licitante deverá comprovar a 

quantidade  minima  de 800,00 m 2  de quaisquer telhas cerâmicas conforme descrito, visto 
se tratar da característica dos serviços previstos no projeto. (grifo nosso) 

Vimos esclarecer que a equipe técnica não acatou que a alínea "B" telhamento 
cerâmico seja suprida por telhamento metálico, citado no questionamento 2. Portanto, a 
recorrente estava ciente deste fato anteriormente a data do certame. 

Diante do exposto, mantemos a decisão da ata 02 e ata 03 de habilitação, 
mantendo a empresa ANSU CONSTRUTORA LTDA, como INABILITADA, por não 
cumprir com item 7.2.1 alínea B. 

"Requerer também na inabilitação da empresa TRENTO SOLUÇÕES EM 
CONSTRUÇÕES LTDA, por não ter apresentado: 

• Atestado idêntico ao requerido, para comprovação técnica da 7.21.11Alinea 
A, 

• ter assim apresentado estrutura em m2  quando o edital claramente 
solicitava em kg, sem anexar na data da abertura tal comprovação e a 
diligência referida não deveria ser concedida para este fim, pois o edital 
não prevê inserção de documentação após habilitação, e sim em caso de 
dúvida de falsidade ou outro sobre as declarações apresentadas, 

• por não ter apresentado atestado para comprovação técnica da 7.2.1.11 
dlineds 13, por  Rao  tel apreseritaclo Alvara cie Licença e Funcionamento ou 
Alvará de Funcionamento , do 7.4.II.b 

• e diligência para verificação sobre enquadramento na Lei Complement pr

( 
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RESPOSTA AOS QUESITOS 

Preliminarmente vimos esclarecer que os serviços de "fornecimento, montagem e 
instalação de estrutura metalica...", de praxe a unidade pode ser expressa em kg ou m2, 
porém a quantidade  minima  relacionada no quadro de serviços está em kg. Frisamos 
ainda, mesmo que a estrutura metálica esteja em m 2, ela tem um peso em kg. 

Diante do exposto a recorrida empresa TRENTO SOLUÇÕES EM CONSTRUÇOES 
LTDA apresentou 03 (três) atestados para comprovação da alínea "A", sendo que 
somente 01 (um) dos atestados estava em kg. 

Portanto não houve inserção de documentos, mas sim solicitação da comissão de 
licitação a exigir da(s) licitante(s) a exibição de documentos complementares, para 
proceder verificações e legitimidades dos atestados apresentados, onde a estrutura 
metálica (alínea A) estar em m2, de acordo a prerrogativa que exerce a comissão de 
licitação quanto aos sub/tens 5.1.3.6 e 5.1.3.7 do sub/tem 5.1.3 — Analise de 
Documentação, do presente edital. 

Salientamos ainda que a recorrente na folha 8 de 34 deste Recurso em 01 (um) dos 
atestados apresentados para comprovação do subitem 7.2.1, II, apresentou a 
descrição dos serviços da alínea A "15.1 estrutura metálica em  ago  300, vãos 12 a 
15 m, com 120,00 m2", porém, se a mesma, eventualmente necessitasse da 
comprovação em kg, teria a mesma prerrogativa da recorrida TRENTO. 

Quanto a este primeiro quesito, não procede a inabilitação da recorrida 
empresa TRENTO SOLUÇÕES EM ENG. LTDA, portanto mantido a descrição 
mencionada na ata 03 de julgamento de habilitação. 

0- A recorrida empresa TRENTO apresentou a comprovação técnica 7.2.1, II, alínea B, 
com 3.581,30 m 2 de telha cerâmica  Plan,  ultrapassando a quantidade  minima  de 800,00 
m 2  

Salientamos ainda que a telha  Plan  (capa/canal), precede a telha Romana (capa 
e canal) que, é o objeto da planilha orçamentária, portanto, podemos dizer que a telha 
Romana é a evolução da telha  Plan.  

Portanto não procede a inabilitação da recorrida empresa TRENTO 
SOLUÇÕES EM ENG LTDA, mantido a descrição mencionada na ata 03 de julgamento 
de habilitação 

0- Quanto a não apresentação do alvará de licença e funcionamento ou alvará de 
funcionamento, do 7.4, II, b, não compete a Equipe Técnica/SEMOP analisar este 
quesito. 

\ 
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• Quanto ao último quesito, não compete a equipe técnica SEMOP analisar, onde a 
recorrente solicita "diligência para verificação sobre enquadramento na lei complementar 
123/2006." 

ANEXOS: 

• CÓPIA DO QUESTIONA MENTO TO 012/2021 SOLICITAÇÃO DA EMPRESA ANSU; 
• COPIA DA  CI  N° 115/2022 EM RESPOSTA AO QUESTIONA MENTO — EMPRESA 

ANSU; 
• CÓPIA "RELATÓRIO QUANTO ANALISE DO ITEM 7 (DA DOCUMENTAÇÃO PARA 

HABILITAÇÃO). 

NOTA: Todas as respostas expressas pela equipe técnica/SEMOP, quanto aos quesitos 
dos pedidos de esclarecimentos/questionamentos, deverão ser analisadas pela 
comissão técnica de licitação/PGM, quanto ao deferimento. 

IV\ 
LUi 	USTAVO CASARIN 

Secretário Municipal de Obras Públicas 

Enviado por: Entrega: Horário: Recebid 'p  •  r: 
JHS  LL)- __f  

Lary  
Ma c 14 

, i 
06-4 
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OFt/02/',022 13:09 	 E-mail de  Prefeitura  Municipal de  Dourados  - Fwd: Questionamento TP 012/2021  

Dourados  
2 Web Mail  

Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP <adm.semop@dourados.ms.gov.br>  

Fwd: Questionamento TP 012/2021 
1  mensagem 

Pregão Dourados <pregao@dourados.ms.gov.br> 	 8 de fevereiro de 2022 12:27 
Para: Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP <adm.semop@dourados.ms.gov.br> 

Bom dia, segue anexo o questionamento para análise e resposta, referente a TP 012/2021. 

Att. Comissão de Licitação 

------ Forwarded message ----- 
De: ANSU  CONSTRUTORA  E  LOCAÇÕES  <ansulocacao@gmail.com> 
Date: ter., 8 de fev. de 2022 as 12:22 
Subject: Questionamento TP 012/2021 
To: <pregao@dourados.ms.gov.br>  

EMPRESA ANSU CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ 26.262.900/0001-09 

Prezados senhores, 

Com o presente solicitamos esclarecimentos ao Edital da licitação acima mencionado para que se possa 
manter a isonomia do certame: 

QUESTIONAMENTO 1 

O Edital especifica em seu item 7.2.2.— c) Comprovação de capacidade técnica do profissional de nível superior, 
apresentado no inciso I do subitem "7.2.2.", através de atestado(s) de responsabilidade técnica, emitido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrado(s) e certificado(s) junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, acompanhado(s) pela certidão(i5es) de acervo técnico — CAT's, em 
nome do profissional responsável técnico apresentado pela licitante, que tenha executado serviços de características 
semelhantes ao objeto do certame licitatório, para os serviços descritos para cada alínea dispostas no quadro 
abaixo. 

Telhamento com telha cerâmica de encaixe do tipo romana, portuguesa, americana, francesa, com 
rendimento médio de 16 a 17 telhas / rre, inclusive com fornecimento de material e mão de obra e/ou 
fornecimento de mão de obra de colocação. 

Qual é a necessidade de se pedir a comprovação de fornecimento e instalação de 800m2  de telha 
romana na licitação, uma vez que a planilha orçamentária prevê apenas a aquisição de 3.792 
unidades de telha ou seja, 237m2  de telhado novo? 

QUESTIONA1VIENTO 2 

Tolhainonto  Qom  tc11-iix ocrilmico.  dc  onoaizic to tipo rorriuno., portt.tf6.1c3a., anioricurm, francosa,  corn  
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. 

0 item acima descrito a complexidade técnica de emprego poderá ser suprida por telhamento 
metálico ou seja por telha metálica para comprovação dos 800m2  de capacidade técnica da 
empresa? 

Desde já agradeço a atenção e aguardo retorno. 

https:/1.rail.google.com/mail/u/0/?ik=9e6309a347&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1724212966024297641&simpl=msg-f%3A172421... 	1/2 
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E-mail de  Prefeitura  Municipal de  Dourados  - Fwd: Questionamento TP 012/2021 

"Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo s6 depende de 
nossa vontade e perseverança".  Albert Einstein, 

All, 
Suelen Gardin 
(67) 3038-8800 
(67) 99609-6005 

https://mail.google.com/maii/u/0/?ik=9e6309a347&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1724212966024297641&simpl=msg-f%3A172421... 	2/2 
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COMUNICAÇÃO 
INTERNA 
SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS PÚBLICAS 

DE: SEMOP / Departamento de Gestão Administrativa e Financeira  CI  N°: 115/2022 

PARA: SEMAD / Departamento de Licitação DATA: 09/02/2022 

ASSUNTO: Resposta 

HISTÓRICO 

Comissão de Licitação, 

Em atenção aos questionamentos levantados pela empresa Ansu 

Construtora Ltda. referente a Tomada de Preços n°. 012/2021, que versa a contratação 

de empresa especializada em engenharia para a reforma da cobertura da Escola 

Municipal Professora Maria da Conceição Angélica, no município de Dourados/MS, 

informamos que: 

Questionamento 1: In formamos que prezamos por manter a isonomia do 

certame, frisando ainda que quanto ao subitem 7.2.2. Documento Relativo 

Capacidade Técnica Profissional, na alínea "B", não está mencionando quantidades, 

mas somente se o responsável técnico designado pela licitante houvera executado este 

serviço descrito. 

Questionamento 2: quanto ao questionamento concernente ao subitem 7.2.1. 

relativo à capacidade técnico-operacional, referente à alínea "B", a licitante deverá 

comprovar a quantidade  minima  de 800,00m2  de quaisquer telhas cerâmicas conforme 

descrito, visto se tratar da característica dos serviços previstos no projeto. 

LUÍUSTAVO CASARIN 
Secretário,M/únicipal de Obras Públicas 

/ 

Enviado por Entrega Entrega: Hortirio: Recebicipz  por: 
JHS 

/ 
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RELATÓRIO QUANTO A ANÁLISE DO ITEM 7 (DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO) 

LICITANTE 01- TRENTO SOL. ENG. LTDA. EPP. 

7.2 DOCUMENTAÇÃ 0 RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.2.1 Documentação relativa ci capacidade técnico operacional 

• Foi atendido o inciso I e alínea "A" quanto aos CRPJ E CRPF. 

• Quanto ao inciso II, Comprovação pela empresa licitante, conforme quantidades 
mínimas do quadro de descrição de serviços alíneas "A", "B" e "C" — a licitante 
atendeu as alíneas "B" e "C" e "A" (parcial): 

(A)Estrutura metálica = 3.300,00 kg < 15.000,00 kg; 
(B) Telha Cerâmica = 3.581,30 m2 > 800,00 rn2. 
(C)Forro  PVC  = 2.17.56 m2  > 450,00 m2; 

Quanto a alínea "A", somente comprovou parcialmente estrutura metálica = 
3.300,00 kg em 01 (um) dos 03 (três) atestados apresentados). 
Porém no 1° e 2° atestado apresentados a estrutura metálica está em "m2", sendo 
no 10  atestado a estrutura metálica = 676,50 m2  e no 2° atestado 3.998,43 m2. 

Diante do exposto a licitante não atendeu as quantidades mínimas da alínea "A" em 
kg. Portanto haja manifestação da licitante em comprovar a alínea "A" destes atestados, 
reserva-se o direito da comissão permanente de licitação a exigir das licitantes a exibição de 
documentos complementares para proceder verificações e legitimidades de acordo  coin  os 
subitens 5.1.3.6 e 5.1.3.7 do subitem 5.1.3 — Análise de documentação. 

7.2.2 Documentação relativa A capacidade técnico-profissional 

A licitante atendeu a todos incisos — I, II e  III  e suas alíneas, quanto A. capacitação 
técnico profissional do responsável técnico indicado. 

LICITANTE 02— ANSU EPP. 

7.2 LIOCUMENTACAO RELATIVA À OVALIFICAcÃo TPCIVIC 

7.2.1 Documentação relativa is capacidade técnico operacional 

• Foi atendido inciso I e alínea "A" quanto aos CRPJ e CRPF. 
• Quanto ao inciso II, comprovação pela empresa licitante, 

mínimas do quadro de descrição de serviços alíneas A, B e C. 
conforine quantidades _ 
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• A licitante atendeu as alíneas "A" e "C" e não atendeu a alínea "B" 

(A)Estrutura metálica = 35.326,03 kg> 15.000,00 kg; 
(B) Telha Cerâmica= 812,22 m2 >450,00 m2. 
(C)Forro  PVC  = 0,00 m2  < 800,00 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 da  CAT  do responsável técnico A. época dos serviços 
atenderam as alíneas "A-  e -C". 

7.2.2 Documentação relativa A, capacidade técnico-profissional 

A licitante atendeu a todos incisos I, II e  III  e suas alíneas, quanto á. capacitação 
técnico profissional do responsável técnico indicado. 

Jose Jtummtck da S Tva 
eiro Civil 

f:IfteA 31 	-MG 	S 4277 
Prakatlwa Mualipat de Dourado. 
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