
MUNICÍPIO DE TIMBÓ - CENTRAL DE LICITAÇÕES 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 58/2019  

AVISO DE RETIFICAÇÃO 
 

O Município de Timbó e a Fundação de Cultura e Turismo de Timbpo - FCT, informam aos 
interessados que, considerando o recebimento e deferimento parcial de impugnações ao instrumento 
convocatório, exclusivamente no que diz respeito a equívocos redacionais em alguns itens do edital, 
ficam alterados os seguintes itens: 
 
Na definição do objeto constante do preambulo, item 1.1 e nos Anexos I, item 1.3 e VIII clausula 
primeira item 1.1,  fica excluída a palavra “VEICULAÇÃO”, .passando a vigorar da seguinte forma:  
“...PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E O 
CONTROLE DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E DEMAIS SERVIÇOS DESCRITOS NO CAPUT 
DO ARTIGO 2 E EM SEU §1º DA LEI N.º 12.232/2010, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO E DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBÓ, ...”  
 
No item 1.5, fica incluída a palavra “Solicitante (PMT e/ou FCT)”, passando a vigorar nos seguintes 
termos:  
“1.5 - Os serviços, objeto deste edital, principalmente as peças publicitárias, estarão sujeitos à 
aprovação do Solicitante (PMT e/ou FCT), mediante a apresentação de modelos, scripts e layouts 
dos serviços solicitados.”  
 
O Item 4.1, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“4.1 - Até 05 (cinco) dias úteis antes da entrega dos envelopes contendo as Propostas Técnicas e as 
Propostas de Preços, quando se tratar de cidadão comum, e de até 02 (dois) dias úteis quando se 
tratar de licitante, os interessados poderão solicitar, por escrito, esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório.”  
 
Fica excluído do item 6.2 a expressão “..e o conjunto de informações referentes ao proponente, 
igualmente sem identificação do licitante...” passando a vigorar com a seguinte redação:  
 
“6.2 - O envelope n.º 01 deverá, obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, estar sem qualquer 
identificação do proponente, devendo conter nele o plano de comunicação publicitária nos moldes do 
item 7 deste edital. O referido envelope destinado à apresentação será fornecido pelo MUNICÍPIO, 
através da Central de Licitações, com o tamanho de 24,0 cm x 34,0 cm e com o timbre do 
MUNICÍPIO.”  
 
O item 8.1.1, alínea “c”, fica alterado substituindo-se a sigla “SAMAE” por “PMT e/ou FCT” passando 
a vigorar com a seguinte redação: 
“c) Veiculação - desconto de agência, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre os custos de 
veiculação, permitida a negociação de preços por parte da PMT e/ou FCT diretamente com o veículo 
a ser utilizado pela licitante;” 
  
Na alínea “c” do item 9.1.2, fica incluída a expressão: “ou Declaração de Não Contribuinte”, 
passando a vigorar com a seguinte redação:  
“...c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual da Sede da Licitante ou Declaração de 
Não Contribuinte;” 
 
Na alínea “c” do item 11.5, fica retificado o numero do envelope de “02” para “03”, passando a 
vigorar com a seguinte redação:  
“c) Conferir as vias não identificadas do envelope 01 com as vias identificadas do envelope 03, do 
Plano de Comunicação Publicitária, para a identificação da sua autoria;” 



Fica excluído do item 13.6, a alínea “e”;  
 
Permanecem inalteradas as demais condições. 
 
Considerando que as retificações ora promovidas inquestionavelmente não afetam a formulação das 
propostas e/ou tramitação do processo em curso, fica mantida a entrega dos envelopes 01 a 04 na 
data de 21/10/2019 as 9:00hs, e, a abertura da sessão ocorre as 09h05min da mesma data. 
 

Timbó, 16 de outubro de 2019. 
 

JORGE REVELINO FERREIRA 
Diretor Presidente da Fundação de Cultura e Turismo 
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Assessor Institucional de Comunicação Social 

 


