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SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 12/2020 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETRO-
ESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC-200 E PC-160, ESTEIRA, MINI 
ESCAVADEIRA) E VEÍCULO (CAMINHÃO CAÇAMBA), COM OPERADOR/MOTORISTA, INCLUINDO MA-
NUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CUSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DEMAIS CUSTOS QUE INCIDAM 
DIRETA OU INDIRETAMENTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 
MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n.º 83.102.764/0001-15, 
com sede na Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, nesta cidade, através da Secretaria de Obras e Servi-
ços Urbanos e Agrícola (localizada na Rua Sibéria, n.º 75, Centro), representada pelo Secretário de 
Obras e Serviços Urbanos e Agrícola, Sr. Adilson Mesch e do Serviço Autônomo Municipal de Água e 
Esgoto - SAMAE, CNPJ 05.278.562/0001-15 (localizado na Rua Duque de Caxias n.º 56, Centro), repre-
sentado pelo Diretor Presidente, o Sr. Waldir Girardi, no uso de suas prerrogativas legais e com funda-
mento na Lei n.º 8.666/1993 e alterações, considerando que: 
 
 - o Município de Timbó, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Agrícola e do SAMAE, 
promoveu credenciamento de empresas para a contratação de empresa(s) especializada(s) na locação 
de máquinas pesadas (retroescavadeira, rolo compactador, escavadeira hidráulica PC-200 e PC-160, 
esteira, mini escavadeira) e veículo (caminhão caçamba), com operador/motorista, incluindo manu-
tenção preventiva e corretiva, custos de combustíveis e demais custos que incidam direta ou indireta-
mente na prestação dos serviços (Edital de Credenciamento nº 12/2020 PMT); 
 
- sobreveio o Memorando de 10/02/2022, de lavra do Sr. Adilson Mesch, Secretário de Obras e Serviços 
Urbanos e Agrícola, solicitando a prorrogação pelo período de mais um ano e o reajuste dos serviços, 
visto estes serem necessários e imprescindíveis à manutenção das atividades e atribuições da munici-
palidade;  
 
- serão mantidos todos os termos e condições do Edital, inclusive no que se refere aos pagamentos, 
objeto, finalidades, responsabilidades, obrigações e demais condições, ocorrendo apenas a prorroga-
ção do prazo para credenciamento de empresas interessadas até a data de 01/03/2023, não acarre-
tando assim nenhum prejuízo aos cofres da administração municipal;  
 
- A prorrogação de prazo de validade, encontra amparo preambulo do Edital de Credenciamento n.º 
12/2020 PMT; 
 
- O reajuste encontra previsão expressa no item 1.2.5 do Edital de Credenciamento n.º 12/2020 PMT 
(Os valores fixados da hora técnica de serviço poderão ser reajustados somente após o período de 12 
(doze) meses contados da publicação. Na hipótese em que restar demonstrada a necessidade de rea-
juste, dar-se-á através do índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo);  
 
- A administração municipal sempre busca zelar e prezar pela manutenção de melhores e mais vanta-
josas condições, principalmente no que se refere aos pagamentos, custos e atendimento à população. 
 
RESOLVEM, prorrogar e reajustar o Edital de Credenciamento nº 12/2020, por meio deste SEGUNDO 
TERMO, mediante as seguintes condições: 
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CLAUSULA PRIMEIRA - PRORROGAÇÃO E REAJUSTE 
 

1. O prazo para credenciamento de contratação de empresa(s) especializada(s) na locação de má-
quinas pesadas (retroescavadeira, rolo compactador, escavadeira hidráulica PC-200 e PC-160, es-
teira, mini escavadeira) e veículo (caminhão caçamba), com operador/motorista, incluindo manu-
tenção preventiva e corretiva, custos de combustíveis e demais custos que incidam direta ou indi-
retamente na prestação dos serviços, fica prorrogado até a data de 01/03/2023.  
 

1.1. Ante as alterações promovidas no edital, fica prorrogado o período de cadastramento de en-
tidades interessadas em participar do Credenciamento n.º 12/2020, constante do preâmbulo do 
referido edital, passando a vigorar com a seguinte redação:  
 

1.1.1. “Os interessados deverão protocolar a documentação para habilitação durante o perí-
odo de 01/03/2022 a 01/03/2023;” 
 

1.2. As inscrições dos interessados a participar do credenciamento para futuro fornecimento ao 
Município de Timbó dos serviços constantes do objeto e poderão ser feitas a qualquer tempo, 
dentro do prazo de validade deste credenciamento, junto a Central de Licitações da Prefeitura de 
Timbó/SC (Av. Getúlio Vargas, nº 700 - Centro, Timbó/SC), mediante apresentação dos documen-
tos de habilitação, termo de aceitação dos preços e demais documentos, nas formas estabelecidas 
no Edital de Credenciamento n.º 12/2020.  
 

2. O valor dos itens que compõe o ANEXO I, ficam reajustados nos moldes estabelecidos no Item de 
nº 1.2.5 do Edital de Credenciamento n.º 12/2020 PMT, sendo usado como índice do IPCA 
(02/2021-01/2022), em consonância dos termos solicitado no Memorando anexo, conforme se-
gue: 
 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

PERCENTUAL 
DE REAJUSTE 

(%) 

VALOR 
UNITÁRIO 

REAJUSTADO 
(R$) 

01 LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA 
RETROESCAVADEIRA 

134,60 10,379440% 148,57 

02 LOCAÇÃO MAQUINA PESADA TIPO ROLO 
COMPACTADOR 

180,00 10,379440% 198,68 

03 LOCAÇÃO MAQUINA PESADA TIPO 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC-200 

248,30 10,379440% 274,07 

04 LOCAÇÃO MAQUINA PESADA TIPO 
ESTEIRA 

245,00 10,379440% 270,43 

05 LOCAÇÃO VEICULO CAMINHÃO 
CAÇAMBA 

121,67 10,379440% 134,30 

06 LOCAÇÃO MAQUINA MINI-ESCAVADEIRA 156,00 10,379440% 172,19 

07 LOCAÇÃO MAQUINA PESADA TIPO 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC-160 

185,75 10,379440% 205,03 
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CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO 
 

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Edital de Credenciamento nº 
12/2020, e todos os demais atos e procedimentos a ele vinculados. 

 
Timbó/SC, 17 de fevereiro 2022. 

 
 
 

ADILSON MESCH 
Secretário de Obras e Serviços Urbanos e 

Agrícola 

WALDIR GIRARDI 
Diretor Presidente SAMAE 

 
 


