
 
Tomada de Preços n° 04/SMSP/SP-MG/2014; Processo Administrativo nº 2014-
0.229.531-2 
OBJETO: Contratação para execução de obras de intervenção, urbanização e melhorias 
de vielas e travessas – TRAVESSA EDGAR ADRIAN E OUTRAS, em área sob jurisdição 
da Subprefeitura de Vila Maria / Vila Guilherme (SP – MG) 
ATA DE HABILITAÇÃO E DECISÃO FINAL 
Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às 16:00 horas, no prédio da 
Sede da Subprefeitura de Vila Maria – Vila Guilherme, sita à Rua General Mendes nº 
111, Vila Maria, reunidos os membros da COMISSÃO de Licitações SP/MG nomeados 
pela Portaria nº 029/SP-MG/GAB/2014, fls. 116, ao final elencados e assinados, para dar 
continuidade aos trabalhos da licitação em epígrafe. Tendo em vista que a empresa F. 
CORDEIRO apresentou, sob fls. 283, protocolo de pedido de cadastramento na 
Secretaria de Infra Estrutura Urbana e Obras/SIURB e em atenção ao contido na Ata de 
Abertura, Julgamento, Classificação e Habilitação, datada de 26/09/14, sob fls. 451 e 
452, devidamente publicada no DOC de 27/09/14 (pág. 94), a COMISSÃO efetuou 
diligências junto ao órgão cadastrador a fim de constatar se a mesma atendeu a todas as 
exigências, conforme subitem 9.3.2 do Edital, sendo que, a Comissão de Julgamento de 
Cadastro – CJCAD/SIURB, órgão responsável pela análise dos pedidos de 
cadastramento, através da publicação do DOC de 04/10/14, pág. 31, que passa a fazer 
parte integrante desta Ata, decidiu pelo deferimento do competente Certificado para a 
Categoria 1 – Pavimentação – Grupo “A”; Categoria 3 – Galerias de Águas Pluviais – 
Grupo “A”; Categoria 5 – Obras de Arte – Grupo “A”; Categoria 9 – Conservação: Muros 
e Passeios e Conservação de Galerias – Grupo “B”, com validade a partir da data de 
publicação do respectivo despacho no DOC. Portanto, com base na análise da 
documentação feita pela COMISSAO, em especial pela equipe técnica financeira 
presente e pela decisão da CJCAD/SIURB constante da referida publicação do DOC que 
cadastrou a empresa na Categoria 9 – Conservação: Muros e Passeios, Grupo “B”, a 
COMISSAO DECIDE: I) INABILITAR em definitivo as empresas: GUIMACON 
Engenharia e Construções Ltda. por não atendimento ao subitem 9.1.4 – falta de 
assinatura no ANEXO XI do edital e F. CORDEIRO Construtora EIRELLE EPP, pelo 
não atendimento ao item 9.1.1.2. – o demonstrativo da analise financeira foi apresentado 
em desacordo com o ANEXO VIII do edital. II) HABILITAR a empresa DSN por 
atendimento aos termos das exigências editalícias. e III) DECLARAR VENCEDORA do 
certame a empresa DSN CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA. EPP, CNPJ 
09.167.470/0001-19, pelo valor total de R$ 253.349,77 (duzentos e cinqüenta e três mil 
trezentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos), conforme proposta juntada 
sob fl. 258 e planilha de orçamento juntada sob fls. 259 a 261. Para fazer frente às 
despesas, existem recursos suficientes reservados na dotação 
98.12.15.451.3022.3352.4490.5100.00 do orçamento vigente, conforme documento de 
fls. 50 do processo. Fica consignado na presente Ata que, conforme documento sob fls. 
268, a empresa GUIMACON declinou do direito de interposição de recursos no presente 
certame e que a empresa F. CORDEIRO protocolou suas razões de recurso em 30/09 
pp. Para regular prosseguimento, deverá ser publicado no DOC extrato desta Ata para 
ciência dos interessados. Após análise e decisão do recurso interposto, o presente será 
submetido à apreciação do Senhor Subprefeito para, a seu critério, proceder à 
homologação e adjudicação do certame licitatório. Nada mais havendo a tratar, indagou-
se aos presentes sobre a vontade de manifestação, ao que todos responderam 
negativamente. Sendo que ninguém desejou fazer uso da palavra, a Senhora Presidente 
deu por encerrada a reunião, tendo sido lavrado o presente termo que lido e achado 
conforme vai assinado pela COMISSÃO. 


