
MUNICÍPIO DE TIMBÓ - CENTRAL DE LICITAÇÕES 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 23/2019 PMT 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 
 

O Município de Timbó, através da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agrícola, informa aos 
interessados que, considerando o recebimento e deferimento parcial de impugnações, retifica 
informações do edital devendo ser consideradas as abaixo relacionadas: 
 
 
O item 8.7 do Edital fica retificado com a seguinte redação: Com base em levantamento e informações 
de preços de materiais e serviços, a Administração Municipal estabelece como valor máximo a quantia 
de R$ 16.654.045,69 (dezesseis milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil quarenta e cinco reais e 
sessenta e nove centavos) para a execução dos serviços, conforme Anexo II do edital. 
 
Fica alterada a Planilha de Orçamento constante no Anexo II do Edital, sendo incluído o item 7.4 
englobando os custos de transporte para estes materiais e alteração do cálculo quantitativo do item 
4.10 para considerar também o transporte do item 4.2 “Fornec. De material de jazida (2ª cat.) p/ aterro 
com CBR ≥ 20%, sem transporte”. 
 
O item 10.8 – Pedreira, do Memorial Descritivo, Anexo I, fica alterado para a seguinte redação: Os 
materiais utilizados na execução da base de brita graduada podem ser encontrados em pedreiras 
localizadas na região, com distância adotada de transporte igual a 23,20 km para materiais pétreos. 
 
Fica retificado o item 13.3 A – a), do Memorial Descritivo, Anexo I, onde lê-se “A contratada deverá ter 
equipe de topografia em campo por período integral na obra garantindo a implantação do projeto 
previsto, acompanhando as atividades de execução e medição dos serviços relacionados à mesma” 
leia-se “A contratada deverá disponibilizar equipe de topografia em campo (na obra) sempre que se 
fizer necessário para garantir a implantação do projeto previsto, acompanhando as atividades de 
execução e medição dos serviços relacionados à mesma, conforme quantidades estabelecidas no 
projeto em execução”.  
 
Em atenção às alterações, a entrega dos documentos fica agendada para a data de 24/06/2019 as 
14:30hs e a abertura da sessão ocorre as 14h35min da mesma data. 
 
Permanecem inalteradas as demais condições. 
 

TIMBÓ/SC, 22/05/2019 
ADILSON MESCH 

Secretário de Obras, Serviços Urbanos e Agrícola 


