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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 

Fone: (0xx11) 4668.9103 – Fax: (0xx11) 4668.9101 

Email: licitacoes@itapecerica.sp.gov.br 

CONCORRÊNCIA Nº 004/2020 

 

 

EDITAL Nº 035/2020 

 

 

“ALTERAÇÃO” 

 

 

   O MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, por meio da 

Secretaria Municipal de Finanças, no uso de suas atribuições legais; 

 

   FAZ SABER, para conhecimento dos interessados que ALTERA a 

data de recebimento e abertura dos envelopes do processo licitatório Concorrência 

nº 004/2020 noticiada pelo Edital nº 035/2020, que tem por objeto a Contratação de 

empresa(s) especializada(s) para a execução do(s) seguinte(s) serviço(s): LOTE 1 - 

Coleta, transporte, transbordo e destinação final de resíduos sólidos domiciliares em 

aterro sanitário devidamente licenciado pelos órgãos ambientais competentes, com 

utilização de caminhões coletores compactadores com sistema de rastreamento via 

satélite; fornecimento, implantação e operação de resíduos sólidos conteneirizada 

em locais  de grande concentração de resíduos. Varrição manual e mecanizada de 

vias e logradouros públicos. Trituração de galhos provenientes de poda de árvores e 

madeiras; LOTE 2 - Operação de Remanejamento, Reaterro e Recomposição 

vegetal, manutenção e monitoramentos geotécnico, de águas pluviais e subterrâneas 

de área encerrada de aterro sanitário, ficando da seguinte forma: 

 

Onde se lê: 

 

PREÂMBULO 

 

A documentação para a licitação e a proposta deverão obedecer às especificações e 

condições deste Edital, Termo de Referência e Minuta de Contrato que dele ficam 

fazendo parte integrante e serão recebidos no Protocolo Geral da Prefeitura do 

Município de Itapecerica da Serra, no endereço indicado acima até as 09:30 horas 

do dia 25 (vinte e cinco) de setembro de 2.020. 

 

7 - DA ABERTURA DO ENVELOPE E DO PROCEDIMENTO 

 

7.1. A abertura do ENVELOPE Nº 01 – “DOCUMENTOS”, ocorrerá no dia 24 

(vinte e cinco) de setembro de 2020 às 10h00, no Departamento de 
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Suprimentos no endereço indicado no preâmbulo do Edital, e será procedida pela 

Comissão de Abertura e Julgamento de Licitações. 

 

Leia-se: 

 

PREÂMBULO 

 

A documentação para a licitação e a proposta deverão obedecer às especificações e 

condições deste Edital, Termo de Referência e Minuta de Contrato que dele ficam 

fazendo parte integrante e serão recebidos no Protocolo Geral da Prefeitura do 

Município de Itapecerica da Serra, no endereço indicado acima até as 09:30 horas 

do dia 28 (vinte e oito) de setembro de 2.020. 

 

7- DA ABERTURA DO ENVELOPE E DO PROCEDIMENTO 

 

7.1. A abertura do ENVELOPE Nº 01 – “DOCUMENTOS”, ocorrerá no dia 28 

(vinte e oito) de setembro de 2020 às 10h00, no Departamento de Suprimentos 

no endereço indicado no preâmbulo do Edital, e será procedida pela Comissão de 

Abertura e Julgamento de Licitações. 

 

 

As demais condições permanecem inalteradas. 

 

 

   Itapecerica da Serra, 26 de agosto de 2020. 

 

 

 

IVO MARTELLO FILHO 

Secretário Municipal de Finanças 

 


