Administração Central
CIRCULAR
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020
PROCESSO CEETEPS Nº 629941/2020
Encontra-se aberta na Administração Central do CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
PAULA SOUZA – CEETEPS, situada na Rua dos Andradas, 140, São Paulo – Capital, CEP: 01208-000, a licitação
na modalidade Concorrência, cujo objeto visa à AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE ELEVADOR E
REFORMA VISANDO A ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE NO CAMPUS ETEC/FATEC CARAPICUIBA,
LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO PIGNATARI, 650 – VILA GUSTAVO CORREIA – CEP 06310-390 –
CARAPICUIBA/SP
O edital e seus anexos ficarão disponíveis no site do Diário Oficial do Estado de São Paulo,
endereço eletrônico: www.imprensaoficial.com.br, no sitio do CEETEPS, endereço eletrônico www.cps.sp.gov.br – Licitações – Concorrência Pública, onde, inclusive, todos os arquivos da pasta
técnica estarão disponíveis para download, ou consultado, nos dias de expediente, das 9h às 12h e das
14h às 17h, na sede da Administração Central – 4º andar – Núcleo de compras, no endereço acima
mencionado, pelo período de 30/12/2020 até o dia 19/01/2021, observando-se os prazos dispostos no ato
convocatório para pedido de esclarecimento e impugnação ao edital.
Será facultada aos interessados, a solicitação de esclarecimento na forma escrita, transmitida via email para o seguinte endereço eletrônico: nc.licita@cps.sp.gov.br, ou protocolizada no Núcleo de Compras
do CEETEPS, conforme endereço acima, até o dia 15 de janeiro de 2021, em dias de expediente, nos
horários das 9h às 12h e das 14h às 17h, nos termos do item 15 do edital. Esse atendimento presencial se
dará mediante a agendamento prévio através do e-mail citado, em vista das normas de segurança de
prevenção contra a COVID-19. Os esclarecimentos prestados pelo CEETEPS serão publicados na Imprensa
Oficial do Estado, integrando a regulamentação da licitação.
A Comissão Especial da Licitação receberá Os envelopes PROPOSTA e HABILITAÇÃO, assim como
as declarações e documentos pertinentes, que deverão vir FORA deles nos termos do item 3 do edital,
deverão ser entregues no dia 20/01/2021, em sessão pública conduzida pela Comissão Julgadora de
Licitação, das 8h30min às 10h , durante 1h30min, na Portaria da Administração Central do CEETEPS,
situada à Rua dos Andradas, nº 140, Santa Ifigênia, São Paulo/SP, sendo que na sequência no Auditório
Laranja, serão abertos os Envelopes 1 – Propostas, apresentados pelas empresas licitantes. A comissão
receberá os documentos, conforme informações indicadas observando rigorosamente as normas e os
protocolos de segurança para evitar o contágio da COVID-19.

São Paulo, 23 de dezembro de 2020.

JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA VICENTE
Presidente da Comissão Especial de Licitação
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