
MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC - CENTRAL DE LICITAÇÕES 

SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRÍCOLA 

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 05/2017 

 

MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n.º 83.102.764/0001-15, 
com sede na Av. Getúlio Vargas, nº. 700, Centro, Timbó/SC, através da SECRETARIA DE OBRAS, 
SERVIÇOS URBANOS E AGRÍCOLAS, representada por seu Secretário o Sr. MOACYR CRISTOFOLINI 
JUNIOR, no uso de suas prerrogativas legais e com fundamento na Lei n.º 8.666/1993 e alterações e 
considerando que: 
 
Para a contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação das vias públicas do 

Município de Timbó/SC, por sistema de mutirão, de acordo com a lei municipal n.º 1.940/97 e 

alterações, sem critérios de exclusividade, compreendendo todas as atividades, quais sejam: serviços, 

obras (pavimentação asfáltica e lajota) ao longo do período do credenciamento para os seguintes tipos 

de pavimentação: asfáltica e lajota (tipo tijolão), o MUNICÍPIO lançou procedimento licitatório – Edital 

de Credenciamento nº 05/2017; 

 

Sobreveio o Memorando 130/2020, no qual o Sr. Moacyr Cristofolini Junior, Secretário de Obras e 

Serviços Urbanos e Agrícola, solicita a retificação do “Itens 1 -subitem 1.2” e do Item “2 Subitem 2.2” 

do Termo de Referência do Edital nº 07/2017, considerando as justificativas apresentadas, para passar 

a vigorar com as seguintes inclusões:  

 

Subitem 1.2 - Onde se lê:  

“1.2 Regularização e compactação do sub leito” 

Leia-se: 

“1.2 Regularização e Compactação da Base.” 

 

Subitem 2.2 - Onde se lê: 

2.2 – “Fornecimento e execução de colchão de areia média ou pó de brita, espessura = 15cm 

COMPACTADA e espalhamento sobre a lajota para rejunte, espessura de 2 cm.” 

Leia-se: 

“Fornecimento e execução de pedrisco, espessura = 12cm COMPACTADA e espelhamento sobre a 

lajota para rejunte, espessura de 2 cm” 

 

 Respeitadas as retificações promovidas por este edital, ficam mantidas e ratificadas todas as demais 

Cláusulas do EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 05/2017 PMT, anexos, atos e instrumentos a eles 

vinculados. 

Timbó, 04 de maio de 2020. 

 

MOACYR CRISTOFOLINI JUNIOR 

Secretário de Obras, Serviços Urbanos e Agrícolas  


