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TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019 

 

EDITAL Nº 078/2019 

   

       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 se encontra aberta até 

às 10:00 horas do dia 24 (vinte e quatro) de outubro de 2019, a Tomada de Preços 

nº 013/2019 noticiada pelo Edital nº 078/2019, que tem por objeto a Contratação de 

empresa especializada para obras de: Item 01 - Pavimentação e Recuperação de vias 

no Bairro Recreio Primavera: Rua Estrela D’Oeste e trecho da Rua Pindorama; Rua 

Fernandópolis trecho entre a Rua Estrela D’Oeste e Onda Verde; e trecho da Rua 

Fernandópolis e Rua Maria de Jesus Freitas Dias até a Estrada dos Coqueiros; Item 02 

- Pavimentação e execução de guias e sarjetas no trecho 2 da Rua Maria de Jesus 

Freitas Dias – Bairro Recreio Primavera, a serem executadas sob o regime de 

empreitada por preços unitários, conforme Memorial Descritivo, Planilha de 

Orçamento e Quantitativo e demais anexos. 

 

  A Cópia completa do Edital poderá ser adquirida, mediante apresentação de 

mídia, no Departamento de Suprimentos, sito à Av. Eduardo Roberto Daher, 1.135 – 

Centro – Itapecerica da Serra, no horário das 08:30 às 16:30 horas, nos dias úteis, ou 

mediante solicitação através do endereço eletrônico licitacoes@itapecerica.sp.gov.br, 

contendo os dados cadastrais do interessado. Demais informações poderão ser obtidas 

pelo telefone 4668.9000 ramal 9100 ou 9110, com código de acesso (DDD) 0XX11. 

 

  Por se tratar de uma pasta de obra, contendo memorial, planilhas e/ou 

projetos, eventuais falhas no envio dos arquivos podem ocorrer, nesses casos, é 

recomendado comparecer no Departamento de Suprimentos para a retirada completa 

do material. 

 

 

Itapecerica da Serra, 08 de outubro de 2019. 

 

 

IVO MARTELLO FILHO 

Secretário Municipal de Finanças 


