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COMUNICADO  
 
 
Processo CEETEPS n.º:  1566734/2019 
Concorrência n.º   03/2021   
Objeto:  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 
PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS 
VISANDO GARANTIR A ACESSIBILIDADE E 
APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS DE 
DIVERSAS UNIDADES DO CENTRO PAULA SOUZA 

 
 

A Presidente da Comissão de Licitação que a esta subscreve, 
especialmente designada para acompanhamento dos trabalhos atinentes à 
contratação acima epigrafada, por intermédio da Portaria n.º 2976 de 23 de fevereiro 
de 2021, comunica a retificação do seguinte item do edital: 

 
Retificação do subitem 4.1. que passa a ter a seguinte redação: 
 
4.1. Conteúdo. O ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA TÉCNICA 

deve conter a proposta técnica elaborada em conformidade com o Anexo III, deverá 
conter tantos invólucros PROPOSTA TÉCNICA quantos forem os lotes escolhidos 
para participação. Cada invólucro PROPOSTA TÉCNICA deverá discriminar o lote 
para o qual está sendo apresentada a documentação em obediência ao disposto 
neste Edital e conforme a Relação das unidades que serão atendidas, em papel 
timbrado da licitante e redigida em língua portuguesa (salvo quanto às expressões 
técnicas de uso corrente), com suas páginas numeradas sequencialmente, sem 
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e deverá ser datada e assinada por seu 
representante legal ou procurador, juntando-se cópia do respectivo instrumento de 
procuração. 

 
Por oportuno, ratificam-se as demais disposições do edital 

publicado, consignando que, a alteração aqui procedida não impacta na 
apresentação das propostas, tendo em vista que esta, apenas diz respeito a forma 
de apresentação dos invólucros contendo as Propostas Técnicas. Neste sentido, 
com fulcro no §4º, do artigo 21, da Lei Federal n.º 8.666/93, fica mantida a abertura 
do certame para 18 de novembro do corrente exercício.  

 
O Edital e seus anexos permanecem à disposição dos 

interessados no site deste CEETEPS: www.cps.sp.gov.br/licitacoes. 
 
 
 

TEREZA CRISTINA G. DE SOUSA 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

http://www.cps.sp.gov.br/licitacoes

