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ATA DA sessÃo púsucn pARA o exencÍcto DE pnerrRÊructa DE
ME/EPPICOOPERAflVA - NOS TERMOS DA LEt COMPLEMÊNrAR Ne 123/2006 E tïENs
7 ,7, 7 ,7 ,l e 7,7.4 DO EDITAL - relacionada à Concorrência ne O4/20L9 - processo ns
850679/20]^8, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REAL|ZAÇÃO DE

oBRAs DÊ noreueçÃo E AcEsstBtLIDADE NA EscoLA rÉcrutcn ESTADUAL pRESTDENTE

VARGAS, localizada na Rua Adriano Francisco Salgado, ne 30 - Mogi das Cruzes/Sp. Aos
trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 10h, a Comissão
Especial de Licitação designada para conduzir os trabalhos deste cartame, por meio da
Portaría cEETEPS/GDS ns 2506, expedida em 26 de março de 2019 pela professora Laura
M. J. Laganá, Diretora superintendente do centro Êstadual de Educação Tecnológica
Paula souza - CEETEPS, publicada no Diário oficial do Estado de são paulo em 29 de
março de 2019, acostada às fls. 931/932 dos autos, neste ato representada pelos
membros DENISE HELENA DOS SANTOS SANORtNt- RG 24.531.705-3, JOSE loAeUtM DE
OLIVEIRA VICENTE _ RG 42.920.954 _ X, ALEXANDRE DE PAULA TOLEDO - RG 42.098.272-
3 , DANILO RIBEIRO DE AGUIAR _ RG 43.691.988-6 e GILBÊRTo DE oLIVEIRA - RG
20.215.639-5, para, sob a Presidência do primeiro, proceder aos trabalhos pertinentes à
referida licitação, reuniu-se na sede da Administração central do cEETEps, localizada à
Rua dos Andradas, ne 140, Santa lfigênia, 4e andar - Sala de Licitações, São paulo -
capital, para a abertura da sessão pública destinada ao exercício de direito de
preferência, conforme os itens 7.7, 7.7.1, 7.7.4, a ser realizado pela empresa eUALlry
LAEOR - DILIGENCIAMENTOS INSPEçÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, EPP, CiS qUC, AIéM
de ter declarado sua condição de EPp, comprovou-a por meio da apresentação de sua
certidão simplificada da Junta comercial do Estado de são paulo, constante às fls.
2682/2683 dos autos, nos termos do item 3.3 do edital, o valor de sua proposta -. R$
2'396-298,00 - se enquadrou no percentual legal de 10% superior ao da proposta mais
bem colocada, conforme lista de classifícação publicada no Diário Oficialdo Estado em 29
de maio de 2019, inserta às fls. 3110 dos autos, motivo pelo qual fora convocada para
exercer esse direito de maneira a cobrir o valor ofertado pela primeira classificada do
certame, qual seja, empresa EURo coNsrRUToRA LTDA, cuja proposta fora ofertada no
valor de RS 2.355.2s6,15, lmportante registrar que este procedimento licitatório segue as
ordenanças da Lei Estadual r3.l2r/zoog, a qual inverte as fases do certame. Aberta a
sessão pública, apenas se fez presente a empresa euALtTy LABoR - DILIGENC|AMENTos
INSPEçÕES Ê EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP, CUJO SóCiO PrOPriCtáriO, Sr. MiChAI
Kraszcznl< Junior, apresentou nova proposta de preço no valor de Rs 2.3s4,3gg,56,
inclusive com as planilhas e cronogramas pertinentes, preço este inferior ao da proposta
mais bem classificada, exercendo, assim, seu direito de preferência, nos termos do edital.
Todos os membros da comissão vistaram a proposta apresentada. Finalizados os
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trabalhos, a Comissão informou que posteriormente será elaborada nova lista de
classificação, nos termos do item 7.8.1 do edital, a qual será publicada no Diário Oficial do
Estado, momento em que será declarado aberto o prazo para Recurso Administrativo
referente ao julgamento do Envelope 1 - Proposta a todos os interessados. Ademais,
ainda informou ao representante presente que, oportunamente, na sessão de abertura
dos envelopes 2 - Habilitação, a Comissão poderá autênticar eventuais documentos,
desde que, estejam acompanhados de cópia fiel e do original. Nada mais havendo a

acrescentar, foi por mim, Denise Helena dos Santos Sandrini - Presidente da Comissão
Especial de Licitação - lavrada a presente âta, que, depois de lida e aprovada, segue
assinada todos os membros presentes.
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