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Administração Central
DILIGÊNCIA
A Comissão Especial de Licitação, designada, para conduzir os trabalhos deste certame, por
intermédio da Portaria n.º 2984 de 23 de março de 2021, exarada 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 24 de março de
2021, acostada às fls.552 dos autos, referente ao Processo nº 1488750/2019 CONCORRENCIA Nº 04/2021, que tem por objeto as OBRAS DE CONSTRUÇÃO PARA
IMPLANTAÇÃO DA ETEC DE SUMARÉ, por sua Presidente, com anuência de todos os
demais membros, fundamentada no artigo 43, §3º da Lei 8.666/93 e no item 7.2 do edital,
especialmente nos termos do item 7.2.1, REQUER, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir do recebimento desta, que a Licitante PILÃO ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA., apresente a correção da proposta comercial, face a discrepância
verificada na somatória dos valores dos preços unitários e o preço total dos itens 5, 6 e 7 da
planilha, o que impactou no valor final da Proposta, sendo constatada uma diferença, a menor,
na quantia de R$ 721.369,45 (setecentos e vinte um mil, trezentos e sessenta e nove reais e
quarenta e cinco centavos), totalizando, assim, uma proposta no valor de R$ 10.541.944,16
(dez milhões, quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e
dezesseis centavos), a saber:
1) No item 05., da Planilha Orçamentária, a soma totaliza a quantia de R$ 843.946,44,
entretanto, constou como: R$ 1.288.943,96;
2) No item 06., da Planilha Orçamentária, a soma totaliza a quantia de: R$ 472.435,84,
entretanto, constou como: R$ 721.721,46,
3) No item 07., da Planilha Orçamentária, a soma totaliza a quantia de: R$ 51.366,96,
entretanto, constou como R$ 78.453,27.

Comunicamos, ainda, que os preços unitários já apresentados não poderão ser alterados,
conforme termos do Edital. Ademais, informamos que os documentos solicitados deverão ser
impressos, assinados, a serem protocolados na Unidade de Infraestrutura, na sede da
Administração Central do CEETEPS, localizada na Rua dos Andradas, nº 140, Santa Ifigênia,
4º andar – Assistência Técnica - UIE, São Paulo/SP, em dias de expediente das 10h às 12h
e das 14h às 17h, e encaminhados ao e-mail indicado no edital, endereço eletrônico:
atlicita@cps.sp.gov.br, dentro do prazo supra estabelecido.
São Paulo, 24 de junho de 2021.

Tereza Cristina Gonçalves de Sousa
Presidente da Comissão Especial de Licitação.
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