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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 

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 
 

EDITAL Nº 041/2022 

 

“ALTERAÇÃO E REABERTURA” 

 

 

  O MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, por meio do Departamento de 

Suprimentos, no uso de suas atribuições legais; 

  

FAZ SABER, para conhecimento dos interessados que ALTERA o Edital o 

MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, e 

REABRE para às 09:00 horas do dia 08 (oito) de novembro de 2.022, o Recebimento dos 

envelopes e Abertura às 09:30 horas, do processo licitatório Tomada de Preços nº 013/2022, do 

EDITAL nº 041/2022, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para 

Pavimentação em Intertravado – Praça Professor Porcino Rodrigues, s/n – Centro – 

Itapecerica da Serra, ficando da seguinte forma: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

6 - DA DOCUMENTAÇÃO: 

.............................................................................................................................................. 

f) Certidão de registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) responsável (is) 

Técnico(s) no CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Para efeito 

de assinatura de Contrato, tanto o responsável técnico quanto a empresa licitante deverão 

apresentar registro no CREA/SP ou visto deste Órgão, caso pertençam a Conselho Regional de 

Região distinta. O responsável técnico da empresa licitante deverá ser necessariamente um 

Engenheiro civil. 

 

h) Comprovação da Qualificação Operacional, a ser realizada mediante apresentação de 

Atestado em nome do Licitante fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

devidamente registrado nas entidades profissionais competentes, limitadas às parcelas de maior 

relevância definidas na tabela abaixo que deverão constar pelo menos uma vez nos Atestados, 

obedecidos os quantitativos abaixo de 50% da execução pretendida. (Súmula 24 do TCESP). 

 

Item  Quantidade 

Paralelepípedo assentado sobre coxim de areia 383,85 m² 

Pavimentação (intertravado) 765,65 m² 

 

.............................................................................................................................................. 
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k) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2020), já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, com evidência de registro da Junta Comercial, relativa 

ao domicílio ou sede da licitante, ou, publicação Diário Oficial, inclusive os enviados via 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED para a Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB), que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data  de apresentação da proposta. 

Entende-se para fins deste Edital, documentação comprobatória, nos casos de: 

.............................................................................................................................................. 

 m) Prova de capital social integralizado ou patrimônio líquido, mediante comprovação pelo 

balanço patrimonial, ou contrato social ou estatuto social registrado na Junta Comercial até a 

data da entrega dos envelopes, no valor mínimo de R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e 

quinhentos reais). 

 

 

LEIA-SE:  

6 - DA DOCUMENTAÇÃO: 

.............................................................................................................................................. 

f) Certidão de registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) responsável (is) 

Técnico(s) no CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e/ou CAU – 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Para efeito de assinatura de Contrato, tanto o responsável 

técnico quanto a empresa licitante deverão apresentar registro no CREA/SP ou visto deste 

Órgão, caso pertençam a Conselho Regional de Região distinta. O responsável técnico da 

empresa licitante deverá ser necessariamente um Engenheiro civil. 

 

h) Comprovação da Qualificação Operacional, a ser realizada mediante apresentação de Atestado 

em nome do Licitante fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

registrado nas entidades profissionais competentes, limitadas às parcelas de maior relevância 

definidas na tabela abaixo que deverão constar pelo menos uma vez nos Atestados, obedecidos 

os quantitativos abaixo de 50% da execução pretendida. (Súmula 24 do TCESP). 

 

Item  Quantidade 

Paralelepípedo assentado sobre coxim de areia 398 m² 

Pavimentação (intertravado) 739 m² 

 

.............................................................................................................................................. 

k) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2021), já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, com evidência de registro da Junta Comercial, relativa 

ao domicílio ou sede da licitante, ou, publicação Diário Oficial, inclusive os enviados via 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED para a Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB), que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
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quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data  de apresentação da proposta. 

Entende-se para fins deste Edital, documentação comprobatória, nos casos de: 

.............................................................................................................................................. 

 m) Prova de capital social integralizado ou patrimônio líquido, mediante comprovação pelo 

balanço patrimonial, ou contrato social ou estatuto social registrado na Junta Comercial até a 

data da entrega dos envelopes, no valor mínimo de R$ 61.800,00 (sessenta e um mil e oitocentos 

reais). 

 

 

ONDE SE LÊ: 

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

.................................................................................................................. ......................................... 

  18.3. O valor estimado total da presente licitação é de R$ 435.906,55 (quatrocentos e 

trinta e cinco mil novecentos e seis reais e cinqüenta e cinco centavos), sendo R$ 350.000,00 

(trezentos e cinqüenta mil reais) de repasse e R$ 85.906,55 (oitenta e cinco mil novecentos e seis 

reais e cinqüenta e cinco centavos) de contrapartida da Municipalidade. 

 

 

LEIA-SE:  

 18.3. O valor estimado total da presente licitação é de R$ 618.482,41 (seiscentos e dezoito mil 

quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos), sendo R$ 350.000,00 (trezentos e 

cinqüenta mil reais) de repasse e R$ 268.482,41 (duzentos e sessenta e oito mil quatrocentos e 

oitenta e dois reais e quarenta e um centavos) de contrapartida da Municipalidade. 

 

Segue Anexo Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária e Cronograma 

alterados e atualizados. 

 

As demais condições permanecem inalteradas. 

 

Itapecerica da Serra, 19 de outubro de 2.022. 

 

 

EDNÉIA P. OLIVEIRA 

Assessor Especial 

Secretaria de Assuntos Jurídicos 


