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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 016/2022 
 

EDITAL Nº 048/2022 

 

           “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 E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, e REABRE 

para às 10:00 horas do dia 30 (trinta) de setembro de 2.022, o Recebimento dos 

envelopes e Abertura às 10:30horas, do processo licitatório Tomada de Preços nº 

016/2022, do EDITAL nº 048/2022, que tem por objeto a Contratação de empresa 

especializada para obras de: Fechamento de Campo com Alambrado – Campo do 

Trapé, localizado na Rua dos Girassóis X Rua dos Lírios – Crispim, ficando da 

seguinte forma: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

6 - DA DOCUMENTAÇÃO: 

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

g) Atestado(s) ou Certidão(ões) em nome do Responsável Técnico, fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, com as respectivas CAT´s – Certidões de 

Acervo Técnico, emitidas pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia ou CAU - 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que comprovem a prestação de serviços de 

características semelhantes e compatíveis com as dos objetos licitados, limitadas às 

parcelas de maior relevância definidas abaixo que deverão constar pelo uma vez, não 

considerando quantidades mínimas ou prazos máximos (Súmula 23): 

 

ITEM  

Gabião tipo caixa em tela metálica 

 

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). 

 



 

2 

 

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 

ITEM  Quantidade 

Gabião tipo caixa em tela metálica 30  m³ 

 

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

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$ 

46.000,00 (quarenta e seis mil reais). 

 

LEIA-SE:  

g) Atestado(s) ou Certidão(ões) em nome do Responsável Técnico, fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, com as respectivas CAT´s – Certidões de 

Acervo Técnico, emitidas pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia ou CAU - 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que comprovem a prestação de serviços de 

características semelhantes e compatíveis com as dos objetos licitados, limitadas às 

parcelas de maior relevância definidas abaixo que deverão constar pelo uma vez, não 

considerando quantidades mínimas ou prazos máximos (Súmula 23): 

 

ITEM  

Gabião tipo caixa em tela metálica 

Alambrado em tela de aço 

 

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 

Gabião tipo caixa em tela metálica 30  m³ 

Alambrado em tela de aço 306 m² 
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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 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$ 

49.400,00 (quarenta e nove mil e quatrocentos reais). 

 

ONDE SE LÊ: 

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

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

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

 18.3. O valor estimado total da presente licitação é de: R$ 463.010,71 

(quatrocentos e sessenta e três mil dez reais e setenta e um centavos). 

 

LEIA-SE:  

 18.3. O valor estimado total da presente licitação é de: R$ 494.381,23 

(quatrocentos e noventa e quatro mil trezentos e oitenta e um reais e vinte e três 

centavos). 

 

Segue Anexo Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária, Cronograma 

Físico Financeiro alterados e atualizados. 

 

As demais condições permanecem inalteradas. 

 

Itapecerica da Serra, 14 de setembro de 2.022. 

 

 

EDNÉIA P. OLIVEIRA 

Assessor Especial 

Secretaria de Assuntos Jurídicos 


