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D I L I G Ê N C I A 

 

A Comissão Especial de Licitação, designada, para conduzir os trabalhos deste 

certame, por intermédio da Portaria n.º 3049 de 02 de agosto 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 03 de agosto de 2021, acostada às fls. 614 dos autos, 

referente ao Processo nº 853130/2018 – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021, que 

tem por objeto as REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA 

UNIDADE DE ENSINO E CONSTRUÇÃO DA CAIXA PARA ELEVADOR NA ETEC 

TRAJANO CAMARGO – LIMEIRA/SP, por sua Presidente, com anuência de todos 

os demais membros, fundamentada no artigo 43, §3º da Lei 8.666/93 e nos itens 

5.1.4.2 e 7.4 do edital, REQUER, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir 

do recebimento desta, que a licitante G.H. Ferreira Leite Engenharia e Construções 

Ltda – EPP, apresente a comprovação do vínculo entre o profissional indicado como 

responsável técnico em contrato social e a empresa, o que poderá ser realizado por 

intermédio de cópia autenticada, do contrato de prestação de serviços e/ou anotação 

em Carteira de Trabalho – CTPS. Ademais, informamos que os documentos 

solicitados deverão ser encaminhados ao e-mail indicado no edital, endereço 

eletrônico: atlicita@cps.sp.gov.br dentro do prazo supra estabelecido. Informamos 

ainda, que eventual cópia simples poderá ser apresentada, mediante demonstração 

dos documentos originais, para autenticação por esta Comissão, para tanto, devendo 

a Licitante comparecer no mesmo período, na sede deste CEETPS, agendando 

previamente o horário da visita. 

São Paulo, 04 de outubro de 2021. 

 

 

 

JÉSSICA AP. DELGADO DAVID 

Presidente da Comissão Especial de Licitação. 


