
MUNICÍPIO DE TIMBÓ - CENTRAL DE LICITAÇÕES 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 15/2020 PMT 
DECISÃO DE ABERTURA - AVISO DE RETIFICAÇÃO 

 
 
O Município de Timbó/SC, informa aos interessados que, considerando a suspensão da Sessão 
Pública do Pregão Presencial nº 15/2020 PMT, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA 
SEGURADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, 
DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, e diante da 
atual necessidade de continuidade dos serviços públicos, com a retomada gradativa das atividades, 
resolve designar nova data para abertura do processo licitatório.  
 
Ademais, informa que ficam retificados: os itens 6.5 do Edital e 3 do Termo de Referência – Anexo I, 
no que tange ao prazo de início da cobertura securitária; substituídos os veículos dos itens 94 e 95, 
diante da informação da Polícia Militar de que os mesmos não fazem mais parte da frota e aquisição 
de novos veículos pelo Serviço Autônomo Municipal de Águas e Esgoto; inclusão dos itens 166 e 
167, tendo em vista a aquisição de novos veículos pelo Fundo Municipal de Saúde de Timbó; 
retificada a Unidade Administrativa e CNPJ dos veículos constantes nos itens 69, 70, 83, 86 e 101, 
tendo em vista que os mesmos foram cedidos para outras secretarias; retificado o valor da franquia 
do item 80; retificado os valores de referência dos itens 41, 64, 65, 66, 80, 85, 99, 100, 136, 138, 141, 
147, 149 e 160; retificado o Valor Total de Referência do lote e o valor total máximo constante no item 
9 do Termo de Referência – Anexo I.  
 
Desta forma, determina a designação da Sessão Pública, conforme segue: ENTREGA DOS 
ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até às 09h00min do 
dia 25 de setembro de 2020. ABERTURA: dia 25 de setembro de 2020 às 09h05min.  
 
Os interessados poderão obter a íntegra do Edital Retificado, devidamente renomeado para livre 
consulta, no site: www.timbo.sc.gov.br, ou através do e-mail licitacoes@timbo.sc.gov.br, e telefone 
(47) 3380-7000. 
 

 
Timbó, 11/09/2020 

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI 
Secretária da Fazenda e Administração 
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