
MUNICÍPIO DE TIMBÓ - CENTRAL DE LICITAÇÕES 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2018 PMT 

AVISO DE RETIFICAÇÃO E NOVA DATA DE ENTREGA DE ENVELOPES 
 

OBJETO: registro de preços para prestação de serviços de recargas e testes hidrostáticos de extintores 
de incêndio existentes, fornecimento e instalação de extintores de incêndio novos e material de 
segurança e emergência para atender as necessidades da administração direta e indireta. 
 
O Município de Timbó leva ao conhecimento dos interessados que devido à suspensão da sessão 
pública, veiculada em 09/02/2018, no Diário Oficial dos Municípios/SC, edição n.º 2451, página 1274, 
procedeu à retificação do descritivo, bem como dos valores de referência dos itens 23, 24 e 25 do edital, 
devendo ser consideradas as informações abaixo: 
 

Item Qtde Und Descrição Valor 
Unitário de 
Referência 

(R$) 

23 197,00 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE, "SAÍDA BONECO/SETA 
PARA DIREITA" (N), em material PVC de 2 ou 3mm de 
espessura, com fita dupla face no verso; Medidas: 25 x 16 cm. 
Fundo na cor verde bandeira; Material fotoluminescente com 
autonomia de 30 horas (através de recorte eletrônico); 
Luminância (mcd/m2) - 300 para os primeiros 10 minutos; 
Luminância (mcd/m2) - 23 após 60 minutos; em conformidade 
a Instrução Normativa Nº 13, do Corpo de Bombeiros de Santa 
Catarina. - Padrões de acordo com a NBR-13.434. 
 

24,85 

24 197,00 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE, "SAÍDA BONECO/SETA PARA 
ESQUERDA" (N), em material PVC de 2 ou 3mm de espessura, 
com fita dupla face no verso; Medidas: 25 x 16 cm. Fundo na 
cor verde bandeira; Material fotoluminescente com 
autonomia de 30 horas (através de recorte eletrônico); 
Luminância (mcd/m2) - 300 para os primeiros 10 minutos; 
Luminância (mcd/m2) - 23 após 60 minutos; em conformidade a 
Instrução Normativa Nº 13, do Corpo de Bombeiros de Santa 
Catarina. - Padrões de acordo com a NBR-13.434. 
 

24,85 

25 692,00 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE, "SAÍDA " (N), em material 
PVC de 2 ou 3mm de espessura, com fita dupla face no verso; 
Medidas: 25 x 16 cm. Fundo na cor verde bandeira; Material 
fotoluminescente com autonomia de 30 horas (através de 
recorte eletrônico); Luminância (mcd/m2) - 300 para os 
primeiros 10 minutos; Luminância (mcd/m2) - 23 após 60 
minutos; em conformidade a Instrução Normativa Nº 13, do 
Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. - Padrões de acordo 
com a NBR-13.434. 
 

24,55 

  
Em atenção às alterações, a sessão pública fica agendada para o dia 16/03/2018 as 09h00min a 
entrega dos envelopes de proposta e habilitação. A abertura da sessão fica marcada para as 09h05min 
da mesma data da entrega dos documentos.  
Permanecem inalteradas as demais condições. 
 

TIMBÓ/SC, 05/02/2018 
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI 

Secretária de Fazenda e Administração 


