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ATA DA SESSÃO PUBLICA PARA O EXERCICIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA, NOS TERMOS 
DOS ITENS 7.6, 7.7, 7.7.1, E 7.7.4 DO EDITAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 884500/2018 - 
CONCORRÊNCIA Nº 06/2020, QUE TEM POR OBJETO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO PARA 
IMPLANTAÇÃO DA ETEC CRAVINHOS, SITUADA NA RUA MARIA CONCEIÇÃO GOUVÊA 
SIMÕES, S/Nº - CRAVINHOS/SP. Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 
vinte e um, às dez horas, a Comissão Especial de Licitação, designada por meio da Portaria 
CEETEPS/GDS nQ 2911, de 03 de novembro de 2020, expedida pela Professora Laura M. J. 
Laganá, Diretora Superintendente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - 
CEETEPS, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 04 de novembro de 2020, 
consoante documentos acostados aos autos, neste ato representada pelos membros 
ALEXANDRE DE PAULA TOLEDO - RG 42.098.272-3, JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA VICENTE - 
RG 42.920.954 - DENISE HELENA DOS SANTOS SANDRINI - RG 24.531.705-3 - X, MATHEUS 
LEITE DA COSTA - R.G. 29.336.171-X e DANILO RIBEIRO DE AGUIAR - RG 43.691.988-6, 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, nQ 
140, Santa lfigênia, 4Q 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 W ANDRADE CONSTRUTORA ENGENHARIA E SERVIÇOS 
EIRELI, nos termos do item 3.3 do edital, cuja o valor de sua proposta apresentada, foi no 
valor de R$ 10.373.318,16 se enquadrando no percentual legal de 10% superior ao da 
proposta mais bem colocada, conforme lista de classificação publicada no Diário Oficial do 
Estado em 27 de janeiro de 2021, motivo pelo qual fora convocada para exercer esse direito 
de maneira a cobrir o valor ofertado pela primeira classificada do certame, qual seja, 
empresa LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A, cuja proposta fora ofertada no valor de 
R$ 9.832.940,63. Importante registrar que este procedimento licitatório segue as ordenanças 
da Lei Estadual 13.121/2008, a qual inverte as fases do certame. Aberta a sessão pública, não 
se fez presente nenhum representante da empresa W ANDRADE CONSTRUTORA 
ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, restando precluído seu direito de exercer preferência sobre 
a proposta mais bem colocada da empresa LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIOS. A., nos 
termos do item 7. 7.4 do edital. Nesse sentido, a Comissão Especial de Licitação, por sua vez, 
aguardou por 45 minutos a presença de um representante, qual seja das 10h às 10h45, o que 
não ocorreu. Entretanto, esteve presente na Sessão pública para acompanhamento a 
representante da empresa LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A, Sra. Greyce Kelly da 
Silva Pitombeira, cujo credenciamento se encontra anexo aos autos, às fls. 1447. Por fim, 
registrou-se que, considerando o valor de empate ficto para o exercício do direito de 
preferência, oportunamente se dará a convocação da ME/EPP subsequente, através de 
publicação no DOE, desde que esteja atendendo as exigências editalícias, se enquadrando na 
margem de 10% maior que a proposta mais bem colocada. Nada mais havendo a 
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