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Administração Central

RESUMO DO EDITAL
PROCESSO CEETEPS Nº 2817/2016
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017
OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS I E II PARA SANAR OS PROBLEMAS ESTRUTURAIS DA UNIDADE – ETEC PEDRO
D’ARCÁDIA NETO, LOCALIZADA NA RUA SENHOR DO BONFIM, 1.226 – VILA XAVIER – ASSIS/SP.
As empresas interessadas poderão consultar o edital, na sede da Administração Central do CEETEPS, situada à
Rua dos Andradas, nº 140, 4º Andar, Núcleo de Compras – Santa Ifigênia, São Paulo/SP, nos dias de expediente,
das 9h às 12h e das 14h às 17h, pelo período de 17/07/2017 até o dia 01/08/2017, ou no site do Diário Oficial do
Estado: www.imesp.com.br na guia “negócios públicos”.
Os arquivos que integram a pasta técnica ficarão disponíveis, a todos os interessados, para download, no site do
CEETEPS, endereço eletrônico: www.cps.sp.gov.br – Guia Licitações – Tomadas de Preços, observando-se o
período de distribuição.
Recebimento dos envelopes: dia 04 de agosto de 2017, das 08h30min às 09h.
Abertura: dia 04 de agosto de 2017, conduzida pela Comissão Julgadora de Licitação após o prazo de
recebimento dos envelopes.
A visita técnica é facultativa e o licitante, se por ela optar, poderá visitar o local dos serviços, mediante prévio
agendamento com a Unidade de Ensino pelo telefone: (18) 3321-5266/3322-3941/3323-1530, desde a data da
publicação do edital até o último dia útil anterior à data marcada para a deflagração do certame.
A solicitação de esclarecimento na forma escrita, transmitida via e-mail para o seguinte endereço:
nc.licita@cps.sp.gov.br , ou protocolizada no Núcleo de Compras do CEETEPS, localizada na Rua dos Andradas,
140 – 4º Andar - Santa Ifigênia – São Paulo – Capital até o dia 02 de agosto de 2017, de segunda a sexta-feira,
nos horários das 9h às 12h e das 14h às 17h.
Valor estimado da obra: de R$ 240.090,01 (duzentos e quarenta mil, noventa reais e um centavo).
Serviços de maior relevância, correspondendo a 50% do objeto:
Fundação Profunda – 226m;
Corrimão ou Guarda Corpo Metálico – 12m; e
Pintura – 618m².
Prazo de execução da obra: 60 (sessenta) dias.
Prazo de vigência do contrato: 195 (cento e noventa e cinco) dias.
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