
Ata Licitação 1 

Tomada de Preços n° 06/SMSP/SP-MG/2014; Processo Administrativo nº 
2014-0.229.508-8 
OBJETO: Contratação para execução de obras de intervenção, urbanização e 
melhorias de vielas e travessas – VIA DE PEDESTRE MAGNOLIA AMARELA E 
OUTRAS, em área sob jurisdição da Subprefeitura de Vila Maria / Vila Guilherme 
(SP – MG). 
ATA DE JULGAMENTO, HABILITAÇAO E DECISÃO FINAL 
Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e quatorze, às 14:00 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 nomeados pela Portaria nº 029/SP-MG/GAB/2014, fls. 113 do 
processo, ao final elencados e assinados, para, em continuidade à sessão de 
abertura dos envelopes nº 2 HABILITAÇÃO, retomar os trabalhos de análise da 
documentação. Preliminarmente, o processo foi encaminhado à Coordenadoria 
Técnica competente para verificação dos documentos apresentados pelas 
empresas classificadas no certame: 1º) DSN CONSTRUÇÕES E 
INFRAESTRUTURA LTDA. EPP, pelo valor total de R$ 248.156,67 e 2º) 
CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., pelo valor total de 
R$ 249.356,71. Tendo em vista a análise realizada pela Unidade Técnica 
competente, fls. 404vº, a COMISSAO DECIDE: I) HABILITAR todas as 
empresas por atendimento aos termos das exigências editalícias e II) 
DECLARAR VENCEDORA do certame a empresa DSN CONSTRUÇÕES E 
INFRAESTRUTURA LTDA. EPP, CNPJ 09.167.470/0001-19, pelo valor total de 
R$ 248.156,67 (duzentos e quarenta e oito mil, cento e cinqüenta e seis reais e 
sessenta e sete centavos), conforme proposta juntada sob fl. 267 e planilha de 
orçamento juntada sob fl. 268 a 270. Para fazer frente às despesas, existem 
recursos suficientes reservados na dotação 
98.12.15.451.3022.3352.4490.5100.08 do orçamento vigente, conforme 
documento de folhas 51 do presente. Para regular prosseguimento, deverá ser 
publicado no DOC extrato desta Ata para ciência dos interessados e inicio de 
fluência do prazo legal de 5 dias úteis para recursos. Transcorrido "in albis" o 
prazo recursal ou decididos eventuais recursos interpostos, o presente será 
submetido à apreciação do Senhor Subprefeito de Vila Maria – Vila Guilherme 
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. 


