
 
SECRETARIA DA HABITAÇÃO 

 
ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

 
 
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N° 001/2014 

 
Às dez horas do dia 10 de dezembro de 2014, no Auditório da SECRETARIA DA HABITAÇÃO, 
situado na Rua Boa Vista, 170, 15º Andar, Centro, São Paulo, Capital, teve início a sessão pública 
designada para o recebimento do Envelope 1-Garantia  de Proposta, Envelope 2 -Proposta 
Econômica e Envelope 3 -Documentos de Habilitação da Concorrência Internacional 001/2014, 
cujo objeto é a concessão administrativa destinada à implantação de 14.124 Habitações de 
Interesse Social e Habitações de Mercado Popular na região central da Cidade de São Paulo e a 
prestação de serviços de desenvolvimento de Trabalho Técnico Social de Pré e Pós Ocupação, 
de Apoio à Gestão Condominial e gestão de carteira de mutuários e manutenção predial. 

Promovido o recebimento dos envelopes e vias relativas à Garantia da Proposta, Proposta 
Econômica e Documentos de Habilitação e transcorridos os dez minutos de tolerância      
previstos no Edital e encerrado o recebimento de propostas pela Comissão, nos termos do item 
10.1 do edital, constatou-se a entrega dos seguintes documentos: 

LOTE 1 

Nº  RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE ENVELOPES 
01 Canopus Holding S.A. 03 – garantia da proposta, proposta 

econômica e documentos de habilitação 
 

Para os demais lotes não houve interessados. 

Iniciado o credenciamento do interessado foram recebidos pela Comissão Especial de Licitação, 
doravante designada Comissão, os documentos de identificação e de comprovação do 
Credenciamento, na forma estabelecida no item 11 do edital. 

LOTE 1 

Nº  RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE REPRESENTANTES CREDENCIADOS 
01 Canopus Holding S.A. Lucas Botelho Mattos – RG. MG1.032.142 e 

Anderson de Souza Lima Novais Júnior – RG 
MG12.218.660 

 

Concluído o credenciamento, foram rubricados em seus lacres os envelopes 1, 2 e 3. Em seguida 
o Envelope Volume I - Garantia da Proposta foi aberto, rubricados os documentos, constatando-
se: 

LOTE 1 

Nº LICITANTE Nº DE FLS OBSERVAÇÕES 

1 
 



 
SECRETARIA DA HABITAÇÃO 

 
01 Canopus Holding S.A. 170 CD anexo 

 

A Comissão Especial de Licitação verificou que a garantia de proposta apresentada pelo Licitante 
Canopus Holding S.A., na forma de seguro garantia, observou os termos dos itens 12.4 a 12.4.1 
do Edital, tendo assim sido constituída: 

LOTE 1 

SEGURADORA 
FAIRFAX BRASIL 
SEGUROS 
CORPORATIVOS S.A. 

VALOR EM R$ 
9.100.000,00 (nove 
milhões e cem mil 
reais) 

INÍCIO DE VIGÊNCIA 
 
13/11/2014 

FIM DA VIGÊNCIA 
 
08/06/2015 

 

Concluído este procedimento o Presidente da Comissão informou ao licitante e presentes que a 
garantia de proposta apresentada seria analisada na própria sessão Pública e, para tanto, a 
sessão foi momentaneamente suspensa para que se procedesse aos trabalhos da Comissão com 
a análise da garantia. 

Concluída a avaliação e julgada habilitada a garantia pela Comissão de Licitação, foi aberta vista 
da documentação ao licitante, havendo renúncia expressa quanto à interposição de recursos da 
decisão e nem oposição à continuidade da Sessão, passando-se à abertura do envelope 
contendo o Volume II - Proposta Econômica. 

 
Promovida a abertura da proposta econômica, identificadas e rubricadas todas as folhas pela 
comissão, verificou-se a apresentação da seguinte contraprestação máxima anual com data base 
no mês de dezembro de 2014: 

 LOTE 1 

LICITANTE VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO MÁXIMA ANUAL FLS. 
Canopus Holding S.A. R$ 82.562.006,35 (oitenta e dois milhões, quinhentos 

e sessenta e dois mil, seis reais e trinta e cinco 
centavos) 

75 

 

Efetivada a atualização do valor referencial nos termos do Edital, item 5.1.2, constatou-se que o 
desconto concedido pela licitante corresponde a 1,9% (um inteiro e nove décimos por cento). 

O Presidente da Comissão esclareceu a constatação de erro formal na indicação do percentual 
de desconto aplicado sobre o valor referencial para contraprestação máxima anual, uma vez que 
a licitante o considerou no patamar de 0,15% (quinze centésimos por cento), já que a licitante 
não promoveu a atualização do valor referencial. 

2 
 



 
SECRETARIA DA HABITAÇÃO 

 
Esclarecido este ponto, concluído este procedimento e analisada a proposta comercial 
apresentada na própria sessão pública, a Comissão concluiu pela classificação da mesma, posto 
que cumpriu todos os requisitos exigidos no edital, apresentando valor abaixo da 
contraprestação pecuniária máxima anual estabelecida para o lote, que corresponde a R$ 
84.142.491,47 (oitenta e quatro milhões, cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e 
um reais e quarenta e sete centavos), atualizado na forma do edital. 

Aberta vistas ao licitante para eventual interposição de recurso e havendo renúncia expressa 
pelos representantes credenciados, em continuidade procedeu-se a abertura do envelope 
contendo o Volume 3 - Documentos de Habilitação da licitante classificada, rubricadas as folhas, 
a Comissão de Licitação resolveu suspender a sessão.  

O Presidente da Comissão Especial de Licitação informou que os resultados até aqui divulgados 
e consignados nesta ata serão publicados, por extrato, no DOE - Diário Oficial do Estado de São 
Paulo e também, na íntegra no website da SECRETARIA DA HABITAÇÃO, a saber 
www.habitacao.sp.gov.br. A sessão será retomada em data a ser informada via DOE. 

Nada mais havendo a consignar, às 13:10 horas foi encerrada a sessão pública e lavrada a 
presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Comissão e Representantes 
credenciados. 

São Paulo, 10 de dezembro de 2014. 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

 

REINALDO IAPEQUINO    TOMÁS BRUGINSKI DE PAULA 

 

PAULO MENEZES FIGUEIREDO   ADEMIR MARIN 

 

CANOPUS HOLDING S.A. 

 

LUCAS BOTELHO MATTOS   ANDERSON DE SOUZA LIMA NOVAIS JÚNIOR 
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