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ATA DE SESSÃO REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS N° 013/2019: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA JOSÉ 

MARIA WHITAKER ATÉ SENAI —J13. CRUZEIRO - MAIRINQUE/SP, EM CONFORMIDADE 

COM O PROJETO BÁSICO (ANEXO I) E PROJETO EXECUTIVO (ANEXO II).  

Acudiram ao presente certame as seguintes licitantes: 

1 - PLATIUM WS CONSTRUÇÕES EIRELI; com a presença do representante, Sr. Weber 
Santos Silva. 

2- OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, sem representante. 

1/44.0‘ 	Às 10:00 horas do dia 11 de novembro de 2019, reuniram se na sala de licitação a comissão permanente 
de licitações nomeada pela Portaria n° 368/2018, procedeu-se a abertura dos envelopes "proposta" das 
licitantes acima mencionadas 

A Comissão, após análise das propostas, verificou-se o seguinte: 

Em primeiro lugar: OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, om o valor total de: 
R$ 480.126,83 (quatrocentos e oitenta mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e três centavos); 

Em segundo lugar: PLATIUM WS CONSTRUÇÕES EIRELI, com o valor total de: R$ 484.979,36 
(quatrocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos) 

Tendo em vista que a PLATIUM WS CONSTRUÇÕES EIRELI é EPP, e a OBRAGEN ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA é médio porte. Considerando que a empresa Platium manifestou o interesse 
no benefício assegurado no artigo no Art. 45 da Lei Complementar N° 123, de 14 de dezembro de 2006. 
"Para efeito do disposto no art. 44, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 1 - a 
microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
da licitação". 

PLATIUM WS CONSTRUÇÕES EIRELI, portando, resolveu cobrir a proposta da primeira colocada, 
ofertando valor global de: R$ 480.125,00 (quatrocentos e oitenta mil, cento e vinte e cinco reais, sendo 
considerada então com primeira colocada). 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente sessão, abrindo-se os prazos legais para 
eventuais interposição de recursos. Esta ATA vai assinada por todos os presentes. 
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