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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

SUBPREFEITURA DE VILA MARIA/VILA GUILHERME 

 

CONVITE N° 01/SMSP/SP.MG/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.094.739-8 
OBJETO: Contratação para execução de obras de recuperação e ampliação do 
sistema de drenagem na RUA ARENÁPOLIS, entre Rua Gal. João Carlos Lobo Botelho e 
Rua Oscar Fernandes da Silva – Parque Novo Mundo, em área da Região Administrativa 
da Subprefeitura de Vila Maria/Vila Guilherme. 

ATA DE DELIBERAÇAO FINAL 

Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e quatorze, às 11:00 horas, 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, instituída pela 
Portaria nº 029/SP-MG/GAB/2014, juntada sob fls. 72, ao final nomeados. Foram 
reiniciados os trabalhos relativos à licitação em epígrafe. Após consulta ao Setor de 
Licitações, a Comissão constatou que o prazo recursal transcorreu "in albis". Assim, à vista 
da ausência de recurso administrativo em face da decisão proferida pela Comissão e 
devidamente publicada no DOC de 23/07/14, pág. 80, a COMISSÃO declara vencedora a 
licitante ALLTEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-EPP, classificada em primeiro 
lugar neste certame, pelo valor total de R$ 136.636,36 (cento e trinta e seis mil seiscentos 
e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), conforme proposta de fls. 270 e planilha de 
orçamento de fls. 271 e 272, uma vez que sua proposta é a de menor preço e sua 
documentação encontra-se de acordo com as exigências editalícias. Para fazer frente às 
despesas existem recursos suficientes reservados na dotação nº. 
47.10.15.451.3022.1170.4490.5100 do orçamento vigente, conforme documento de folha 
32. Isto posto, o presente será encaminhado à apreciação do Senhor Subprefeito de Vila 
Maria – Vila Guilherme para, a seu critério, proceder à HOMOLOGAÇÃO do certame e 
ADJUDICAÇÃO de seu objeto em favor da empresa ALLTEC CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA-EPP, CNPJ 07.654.535/0001-25. Para regular prosseguimento do 
certame, deverá ser publicado no DOC extrato desta Ata para ciência dos interessados.  
Nada mais havendo a tratar e perguntado aos presentes se gostariam de fazer uso da 
palavra, os mesmos não quiseram se manifestar. A Senhora Presidente deu por encerrada 
a reunião, tendo sido lavrado por mim, ___________________________, Sueli Jacyntho, 
secretária, o presente termo que lido e achado conforme vai assinado pela COMISSÃO. 
 
 
 
 

EMILIA SIMÃO ROMERO 
Presidente 

 
 
 
 

BRASILIDIO JOVINIANO CARDOSO 
Membro 

SILVANA AUGUSTO ALHO 
Membro 

 
 
 
 

PATRÍCIA CAMPOS DE ARAÚJO 
Membro 

 


