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D I L I G Ê N C I A  

 

 

 

 

 

A Comissão Especial de Licitação, designada pela Portaria CEETEPS/GDS nº 2932/2020, expedida pela 

Professora Laura M. J. Laganá, Diretora Superintendente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza – CEETEPS, relacionada ao Processo nº 1489575/2019 – CONCORRÊNCIA Nº 01/2021, que tem por 

objeto a contratação de empresa para a realização de OBRAS DE CONSTRUÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA 

FATEC SUZANO, SITUADA NA ESQUINA DA AVENIDA MOGI DAS CRUZES COM A AVENIDA PAULISTA – PQ 

SUZANO – SUZANO/SP, por meio do seu Presidente, com anuência de todos os demais membros, 

fundamentada no artigo 43, §3º da Lei 8.666/1993, requer, no prazo de 3(três) dias úteis, contados a partir 

do recebimento desta, enviada por e-mail, que a empresa JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO 

EIRELI - CNPJ 00.688.529/0001-40, corrija, na Planilha Orçamentaria impressa apresentada, a 

operação de multiplicação dos itens 5.01 e 7.01, de modo que apresente proposta de preço 

ajustada no valor total de R$ 18.166.550,38, nos termos do item 7.2.2 do edital. Para tanto, deverá 

enviar carta proposta, Planilha Orçamentaria e Cronograma devidamente corrigidos, nos termos 

do edital, contendo o valor indicado, que fora apurado pelos documentos apresentados (Planilha 

Orçamentaria), considerando o respectivo ajuste, diante do erro de multiplicação. Comunicamos 

ainda, que os valores dos preços unitários ofertados não poderão ser alterados, devendo ser 

corrigida apenas a operação aritmética do item em questão para saneamento do equívoco da 

planilha (itens 5.01 e 7.01). Os documentos solicitados deverão ser enviados pelo e-mail indicado 

no edital, no endereço eletrônico: nc.licita@cps.sp.gov.br, dentro do prazo estabelecido. 

 

 

 

São Paulo, 02 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 
Alexandre de Paula Toledo 

Presidente da Comissão Especial de Licitações 
 


