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ADENDO AO EDITAL Nº. 
 
 
 

Processo Licitatório nº. 072/2020 

Pregão Presencial nº. 012/2020 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO D E

SERVIÇOS DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL

 

Por ser prerrogativa da Administração sempre que necessário exercer seu poder de 

autotutela, podendo rever e reformar seus atos, com base nos princípios legais que regem a 

Administração Pública, verifica-

de garantir o Princípio da Legalidade, Eficiência, Razoabilidade, Proporcionalidade e Segurança 

Jurídica, visando resguardar os interesses da Administração Pública

Diante do exposto, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Itanhandu

suas atribuições, decide excluir a seguinte exigência do Edital do Pregão Eletrônico nº 12/2020:

2.4.8.1.7.1 
providenciar a devida higienização quando o sinistro não atingir o valor da 
franquia. Sua utilização não implica perda de bônus para o segura

E que seja redesignada nova data para realização do Certame, respeitando o prazo legal 

estampado no Art. 4º, V da Lei 10.520/02, vez que diante da ret

nova republicação. 

 
Conforme Decreto 10.024 de 20
Agosto de 2020, as 09h:30min para a realização da sessão do Pregão.
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ADENDO AO EDITAL Nº. 012/2020 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO D E

SERVIÇOS DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL

Por ser prerrogativa da Administração sempre que necessário exercer seu poder de 

autotutela, podendo rever e reformar seus atos, com base nos princípios legais que regem a 

-se a necessidade de serem realizadas adequações ao Edital, a fim 

de garantir o Princípio da Legalidade, Eficiência, Razoabilidade, Proporcionalidade e Segurança 

Jurídica, visando resguardar os interesses da Administração Pública. 

o exposto, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Itanhandu

excluir a seguinte exigência do Edital do Pregão Eletrônico nº 12/2020:

2.4.8.1.7.1 – Em casos de que trata o item acima, a seguradora deverá 
providenciar a devida higienização quando o sinistro não atingir o valor da 
franquia. Sua utilização não implica perda de bônus para o segura

E que seja redesignada nova data para realização do Certame, respeitando o prazo legal 

estampado no Art. 4º, V da Lei 10.520/02, vez que diante da retificação do edital se fará necessário 

20/09/2019, artigo 24, § 3º, fica designada a nova data de 
0min para a realização da sessão do Pregão. 

 
Itanhandu, 05 de Agosto de 2020 

 
 
 
 

Marcos Alexandre de Carvalho 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO D E 

SERVIÇOS DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL . 

Por ser prerrogativa da Administração sempre que necessário exercer seu poder de 

autotutela, podendo rever e reformar seus atos, com base nos princípios legais que regem a 

se a necessidade de serem realizadas adequações ao Edital, a fim 

de garantir o Princípio da Legalidade, Eficiência, Razoabilidade, Proporcionalidade e Segurança 

o exposto, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Itanhandu, no uso de 

excluir a seguinte exigência do Edital do Pregão Eletrônico nº 12/2020: 

Em casos de que trata o item acima, a seguradora deverá 
providenciar a devida higienização quando o sinistro não atingir o valor da 
franquia. Sua utilização não implica perda de bônus para o segurado. 

E que seja redesignada nova data para realização do Certame, respeitando o prazo legal 

ificação do edital se fará necessário 

º, fica designada a nova data de 19 de 


