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AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 – PROCESSO Nº 051/2018 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA, por meio da sua Comissão Permanente de Licitação, 

torna pública a retificação do edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018, Processo nº 

051/2018, tipo MENOR PREÇO,  cujo objeto é a contratação de empresa prestadora de 

serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra, 

saneantes domissanitários, produtos, materiais e equipamentos, nas dependências da Câmara 

Municipal de Itapeva, em conformidade com as especificações constantes no Anexo I – Termo 

de Referência, na forma abaixo: 

 

Retificação do subitem 4.5.3 constante no Item 4.5 do edital 

 

ONDE SE LÊ: 

4.5.3. Comprovação de possuir Patrimônio Líquido registrado na Junta Comercial do Estado 

Sede da licitante, igual ou superior a 10%(dez por cento) do valor global estimado para o(s) 

item(ns) que deseja concorrer, através de apresentação do contrato social ou última alteração 

contratual, acompanhando de certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado 

da Sede da licitante. 

 

LEIA-SE: 

4.5.3 Comprovação de possuir Patrimônio Líquido registrado na Junta Comercial do Estado 

Sede da licitante, igual ou superior a 10%(dez por cento) do valor global estimado para o item 

que deseja concorrer, através de apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Financeiras, nos termos do item 4.5.2. e 4.5.2.1. 

___________________________________________________________________________ 

 

Conforme art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93, ficam reabertos os prazos inicialmente 

estabelecidos: 

Data de abertura do certame: 06/07/2018 – 09:00horas (Hora Oficial em Brasília) 
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Cadastramento(CRC): até 03/07/2018 – Horário de expediente da Câmara Municipal de 

Itapeva-SP 

 

A presente retificação encontra-se disponível no sítio: www.camaraitapeva.sp.gov.br, 

permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital. 

 

 

 

Itapeva/SP, 15 de junho de 2018 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA/SP 


