
 
 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 

Fone: (0xx11) 4668.9000 ramal 9109 – Fax: (0xx11) 4668.9101 

Email: licitacoes@itapecerica.sp.gov.br 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 

 

EDITAL Nº 040/2022 

                                                                   
    “ALTERAÇAO E PRORROGAÇÃO” 

       

    
    EDNÉIA P. OLIVEIRA, usando da competência delegada pelo Decreto nº 3.283, 

de 11 de novembro de 2021, torna público; 

 
   Para conhecimento dos interessados que ALTERA a alínea “a” do sub-item 6.1.2. 

Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, do EDITAL Nº 040/2022, do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 023/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para Aquisição de Kit Lanche, 

ficando da seguinte forma: 

             

6.1.2. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação, por 

meio da apresentação de Atestado(s), expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

que comprove(m) o fornecimento de produtos compatíveis em quantidades e prazos, para o(s) 

qual(is) for classificado como vencedor, de acordo com as especificações técnicas. No presente 

caso, considere-se compatível o fornecimento mínimo equivalente a 10% (dez por cento) das 

quantidades anuais estimadas correspondente à um dos itens de cada lote, conforme descrito abaixo, 

haja vista que foram previstas quantidades idênticas como forma de opção de permitir que cada 

Secretaria solicitante realize uma rotatividade no fornecimento, com o objetivo de garantir a 

diversidade no atendimento de suas demandas, e ainda, pelo fato de trata-se de Registro de Preços, e 

nos termos do artigo 14 do Decreto nº 1.919/2.006, e pelo próprio sistema de registro de preços, a 

Administração não se obrigará a adquirir quantidades mínimas. 

Lote 1 –   220 kits lanche/ano. 

Lote 2 – 4560 kits lanche/ano. 
Lote 3 -  4800 kits lanche/ano. 

   

  A data da Sessão fica PRORROGADA para às 09:00 horas do dia 03 (três) de agosto de 

2.022. 
  As demais condições permanecem inalteradas. 

 

Itapecerica da Serra, 21 de julho de 2.022. 

 

 

EDNÉIA P. OLIVEIRA 

Assessora Especial 

Secretaria de Assuntos Jurídicos 


