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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
SUBPREFEITURA DE VILA MARIA/VILA GUILHERME 

 

CARTA CONVITE N° 02/SMSP/SPMG/2014 

Processo Administrativo nº 2014-0.283.916-9 

OBJETO: Contratação para Execução de serviços técnicos de Topografia com Levantamento 
Planialtimétrico Cadastral em diversos locais situados em área da Região Administrativa da 
Subprefeitura de Vila Maria/Vila Guilherme (SP – MG). 

 
ATA DE PROSSEGUIMENTO, JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E DECISÃO FINAL 

 
Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às 17:30 hs, no prédio da 
Sede da Subprefeitura de Vila Maria – Vila Guilherme, sita à Rua General Mendes nº 111, 
Vila Maria, reuniram-se os membros da COMISSÃO de Licitações SP/MG nomeados pela 
Portaria nº 029/SP-MG/GAB/14, ao final elencados e assinados, para dar prosseguimento 
aos trabalhos da licitação em epígrafe. Preliminarmente, o processo, com base no item 6.8 
do Edital, foi encaminhado à Coordenadoria Técnica competente para análise das propostas 
apresentadas pelas empresas participantes, com relação aos preços unitários e a taxa das 
Despesas Indiretas (B.D.I.). Sendo assim, com base no todo processado, e em especial a 
análise dos documentos apresentados, os cálculos efetuados e anexados ao processo; a 
manifestação da Unidade Técnica competente quanto à exeqüibilidade e compatibilidade 
dos preços com os praticados no mercado e quanto à Qualificação Técnica das licitantes e 
considerando que as empresas encaminharam documentação via e-mail declinando do 
direito de interposição de recursos, a COMISSÃO DECIDE: I) CLASSIFICAR todas as 
propostas por atenderem na íntegra as exigências estabelecidas no Edital, e segundo o 
critério de julgamento de MENOR PREÇO, estabelecido no Convite, na seguinte 
conformidade: 1ª) TSENGE Engenharia S/S, pelo valor total de R$ 39.170,61; 2ª) SOLEIL 
Consultoria Projetos e Obras Ltda. pelo valor total de R$ 49.665,81; 3ª) MHS Engenharia 
e Consultoria Ltda. pelo valor total de R$ 49.742,37; 4ª) PLANORTE Engenharia Ltda. 
pelo valor total de R$ 49.847,21 e 5ª) ENGEFIG Engenharia Ltda. pelo valor total de R$ 
49.865,35; II) DECLARAR VENCEDORA do certame a empresa TSENGE Engenharia S/S, 
CNPJ 54.134.309/0001-01, classificada em 1º lugar, pelo valor total de R$ 39.170,61 (trinta 
e nove mil cento e setenta reais e sessenta e um centavos), conforme proposta juntada sob 
fl. 121 e planilha de orçamento juntada sob fl. 123 (ANEXO III); III) Encaminhar este 
processo para apreciação do Senhor Subprefeito de Vila Maria – Vila Guilherme para, a seu 
critério, proceder à homologação e adjudicação do certame licitatório. Para fazer frente às 
despesas, existem recursos suficientes reservados na dotação 
47.10.15.452.3022.2341.3390.3900.00 do orçamento vigente, conforme documento de fl. 21. 
Para regular prosseguimento do certame, deverá ser publicado no DOC extrato desta Ata 
para ciência dos interessados. Nada mais havendo a tratar, indagou-se aos presentes sobre 
a vontade de manifestação, ao que todos responderam negativamente. Ninguém desejando 
fazer uso da palavra, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, tendo sido lavrada 
por mim, __________________________, Isabel Cristina Pereira de Oliveira, secretária, 
esta Ata que lida e achada conforme vai assinada pela Comissão. 

 
 
 

EMILIA SIMÃO ROMERO 
Presidente 
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