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RESUMO 
 

 

PROCESSO CEETEPS Nº 1566734/2019 

CONCORRÊNCIA Nº 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. 

 

Os interessados poderão consultar o edital e seus anexos no site do CEETEPS, 

endereço eletrônico - www.cps.sp.gov.br  – Licitações – Concorrência, onde, 

inclusive, todos os arquivos da pasta técnica estarão disponíveis para download, 

ou consultá-los na sede da Administração Central do CEETEPS, situada à Rua dos 

Andradas, nº 140, 4º Andar, Unidade de Infraestrutura – UIE  – Santa Ifigênia, São 

Paulo/SP, em dias de expediente, mediante agendamento prévio, no horário das 10h 

às 12h e das 14h às 18h, pelo período de 45 dias até o dia 12/11/2021. 

A Comissão Especial da Licitação receberá os Envelopes 1- Proposta Técnica, 2 – 

Proposta de Preços e 3 - Habilitação e as declarações complementares/documentos, 

nos termos do item 3 do edital, no dia 18/11/2021 durante uma hora e meia, qual 

seja, das 09h00min às 10h:30m na Portaria da sede da Administração Central do 

CEETEPS, localizada na Rua dos Andradas, nº 140, Santa Ifigênia- São Paulo/SP, 

quando na sequência, no Auditório Verde, iniciar-se-á a abertura dos Envelopes 1 – 

Proposta. 

 

Visita técnica. A visita técnica é obrigatória e o licitante, deverá visitar as unidades 

para as quais pretende ofertar proposta, mediante prévio agendamento por 

intermédio dos seguintes canais: e-mail: atlicita@cps.sp.gov.br e telefones (11) 

3324-3489/ (11) 3324-3320, desde a data da publicação do edital até o último dia útil 

anterior à data marcada para a deflagração do certame, nos termos do edital. 

 

Pedidos de Esclarecimentos. Será facultada aos licitantes, a solicitação de 

esclarecimentos na forma escrita, transmitida via e-mail para o seguinte endereço 

eletrônico: atlicita@cps.sp.gov.br ou protocolizada na Unidade de Infraestrutura do 

CEETEPS, conforme endereço acima, até o dia 12/11/2021, nos dias de expediente, 

nos horários das 10h às 12h e das 14h às 18h, mediante agendamento, nos termos do 

edital. 

 

Valor referencial. O valor total estimado para a execução do objeto deste certame é 

de R$ R$ 3.216.851,36 (três milhões, duzentos e dezesseis mil, oitocentos e 

cinquenta e um reais e trinta e seis centavos). 
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Qualificação técnica, nos termos do item 6.1.3 do edital: 

Qualificação técnica operacional, conforme item 6.1.3, alínea ‘b’ do edital:  
    

Nº Descrição Unidade Quant. Total Relevância 
Quant. Exigida 

(50%) 

      

PROJETOS M2 10.168,00 0,00% 5.084,000 

       

1 ARQUITETURA M2 2.542,00   1.271,000 

2 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS M2 2.542,00   1.271,000 

3 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS M2 2.542,00   1.271,000 

4 
ESTRUTURA M2 2.542,00   1.271,000 

 

Prazo de execução. Conforme cronograma físico-financeiro. 

 

Vigência Contratual. O prazo de vigência do contrato é de 365 (trezentos e sessenta 

e cinco) dias, nos termos do contrato. 

 

Atenção, alertamos sobre a importância da leitura do edital, a fim de que os 

interessados tenham o devido conhecimento de todas as exigências requeridas 

para a participação neste certame. 


