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Prefeitura Municipal de 

AQUIDAUANA 
www.aquidauana.ms.gov.br 

VOLTAR AO INÍCIO 

oficial do município para que a partir da publicação seja iniciado o 
prazo para apresentação dos documentos faltantes junto à CPL. Isto 
posto a CPL lavrou a presente ata, que depois de lida e achada 
conforme é assinada pelos presentes e em seguida deu por 
encerrada a sessão. 

Aquidauana/MS, 16 de março de 2020. 

Lorena Fernandes Castilho 

Camila Sampaio Goulart 

Glaucia Cruz Adegas 

Libertina da Silva Bueno 

Maria Aparecida Pereira Ribeiro 

Elizabete Martins 

Valdeci Rodrigues de Souza 

Rita Lemes da Silva Gomes 

Antonia Amélia Farias Camargo 

Rogina Francisco Candido 

Ademir Nerys Paiva 

Placidia Barros Figueiredo 

Jairo Arruda de Souza 

Neusa Coluti Coutinho 

Alberto Alves de Souza 

Flavio Gomes Silva 
Secretário da CPL 

Rogério Dumont Silva Ferreira 
Presidente da CPL 

Murilo Faustino Rodrigues 
Suplente da CPL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2020 - CONVITE Nº 01/2020 

ATA DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE 
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS E DE RESULTADO 

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às oito 
horas na sala do Núcleo de Licitação e Contratos da Prefeitura 
Municipal de Aquidauana–MS (anexa a sala de reuniões), reuniram-
se membros da Comissão Permanente de Licitação-CPL instituída 
pelo Decreto Municipal nº 07/2020 e demais interessados, para 
proceder o recebimento dos envelopes do presente certame que tem 
como objeto a conclusão da obra de construção de quadra escolar 
coberta - padrão FNDE, localizada na Rua Francisco Pereira Alves, 
Q 19, Escola CMEI Andreia Pace de Oliveira. Conforme Projetos e 
demais especificações e anexos ao edital, incluindo todos os insumos 
e despesas necessárias para a execução do objeto. De início 
registramos que o servidor Claudiomiro Eloi (membro da CPL) será 
substituído pela servidora Isabela Silva dos Santos (suplente da CPL) 
em razão de estar participando de um Pregão na sala de reuniões e 
que o servidor Flávio Gomes Silva (Secretário da CPL) será 
substituído pelo servidor Murilo Faustino Rodrigues (suplente da 
CPL) em razão de estar envolvido em atividades urgentes no Núcleo 
de Compras. Ao iniciarmos os trabalhos a CPL registra que quatro 

empresas entregaram seus envelopes, sendo estas: OZENIR DA 
SILVA CHACHA DUARTE (ME) inscrita no CNPJ/MF sob nº 
09.566.022/0001-98, envelopes entregues pelo Sr. Wanderley 
Chacha Duarte (CPF 273.376.181-15) o qual apresentou procuração, 
porém esta estava vencida (30/11/2019) além de ser específica para 
outro processo (CV 09/2019), não podendo ser aceita, porém o Sr. 
Wanderley foi convidado para acompanhar o certame, porém sem 
poder se manifestar. GOMES & AZEVEDO LTDA (EPP) inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 03.688.640/0001-24, envelopes entregues pelo seu 
procurador o Sr. Marcos do Nascimento Galiteki (CPF 867.833.431-
20) devidamente credenciado. RGC CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA (EPP) inscrita no CNPJ/MF sob nº 
27.217.325/0001-87, envelopes entregues por seu procurador o Sr. 
Roger Moreira Leal (CPF 008.314.972-46), devidamente 
credenciado; DCLN CONSTRUÇÕES EIRELI (ME), inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 29.434.383/0001-98, envelopes entregues à 
servidora Isabela Silva dos Santos antes da sessão pelo Sr. Everton, 
sem representante credenciado conforme cláusula 3.5 do edital; 
Dando continuidade aos trabalhos, todos os envelopes foram 
vistados pelos presentes e estando todos de acordo com o 
credenciamento foram abertos os envelopes de habilitação onde 
observamos que a licitante OZENIR DA SILVA CHACHA DUARTE a 
fim de provar a inscrição no CNPJ/MF apresentou a Certidão da Junta 
Comercial onde consta o número de registro no CNPJ/MF, a CPL a 
fim de ampliar a competitividade do certame promoveu diligência na 
internet para verificar se o número de CNPJ que consta na Certidão 
da JUCEMS procede, sendo a verificação feita e o número de 
inscrição considerado conforme. Considerando que todos os 
presentes consideraram as habilitações suficientes para atender o 
edital e após questionados estes não manifestaram intenção da 
interposição de recursos e considerando que e os demais licitantes 
desistiram da intenção de interpor recurso (Declaração anexa a suas 
habilitações), a CPL, conforme previsto no inciso III do Art. 43 da 
8.666/93, dá continuidade aos trabalhos promovendo a abertura dos 
envelopes contendo as propostas das empresas habilitadas onde 
após a verificação de todos a licitante OZENIR DA SILVA CHACHA 
DUARTE (ME) propôs um valor global de R$ 125.280,99; a licitante 
GOMES & AZEVEDO LTDA (EPP) propôs um valor global de R$ 
140.760,00; RGC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 
(EPP) propôs um valor global de R$ 133.901,30 e DCLN 
CONSTRUÇÕES EIRELI (ME), propôs um valor global de R$ 
130.000,00. O valor da proposta vencedora é considerado exequível 
quanto ao previsto no edital conforme § 1º do Art. 48 da Lei 8.666/93 
(acima de R$ 91.739,90) e a mesma foi considerada por todos como 
contendo os elementos suficientes para atender o edital. Dando 
continuidade ao certame do qual é declarada vencedora a licitante 
OZENIR DA SILVA CHACHA DUARTE (ME) com o valor global de 
R$ 125.280,99 (cento e vinte e cinco mil duzentos e oitenta reais 
e noventa e nove centavos). A licitante vencedora ficará intimada a 
entregar a CPL à partir da publicação da presente Ata, todos os 
documentos previstos na cláusula 5.1 do edital dentro do prazo e na 
forma ali previstos, como condição para a adjudicação, homologação 
e contratação. Mesmo com a desistência da interposição de recursos 
expressa na Declaração (Anexo III) e pelos representantes dos 
licitantes presentes, em razão das decisões tomadas a CPL abre o 
prazo recursal de 2 (dois) dias úteis quanto ao resultado do presente 
certame, contados a partir da publicação da presente Ata ou de seu 
extrato no Diário Oficial do Município, ficando desde já franqueado 
aos licitantes interessados vistas ao processo. Não havendo mais 
nada a acrescentar e com a concordância de todos a CPL resolve 
encerrar a presente ata que após lida e achada conforme vai 
assinada por todos. 

Isabela Silva dos Santos  
Suplente da CPL 

Murilo Faustino Rodrigues   
Suplente da CPL 

Rogério Dumont Silva Ferreira 
Presidente da CPL 

Marcos do Nascimento Galiteki 

Roger Moreira Leal 


