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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO DO 
SUL-SC  

AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO  034/2020. 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO DO 
SUL - SC, em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Decreto 
nº 3.555/2000 e Decreto Municipal nº 381/2005 torna público 
para conhecimento dos interessados, que, o edital em epígrafe, 
sofreu alteração:  
ONDE SE LÊ: item 9 do termo de referência: Atestado de 
Capacidade Técnica ou Certidão, expedidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, apresentados em papel 
timbrado da emitente, que comprovem que a SEGURADORA e 
CORRETORA INDICADA tenham prestado serviços, com 
características com o objeto desta licitação, de maneira 
satisfatória, certificando ou declarando a capacidade técnica da 
proponente em realizar os serviços. 
Certidão emitida pela SUSEP – Superintendência de Seguros 
Privados, que comprove autorização para SEGURADORA E 
CORRETORA INDICADA atuar na área de seguro objeto da 
licitação. 
LEIA-SE: item 9 do termo de referência: Atestado de 
Capacidade Técnica ou Certidão, expedidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, apresentados em papel 
timbrado da emitente, que comprovem que a SEGURADORA 
INDICADA tenha prestado serviços, com características com o 
objeto desta licitação, de maneira satisfatória, certificando ou 
declarando a capacidade técnica da proponente em realizar os 
serviços. 
Certidão emitida pela SUSEP – Superintendência de Seguros 
Privados, que comprove autorização para SEGURADORA 
INDICADA atuar na área de seguro objeto da licitação. 
 
Devido as alterações acima, a realização do certame que 
estava prevista para a data de 29/09/2020 às 09:00h, fica 
prorrogada para 08/10/2020 ás 09:00h. O edital completo 
encontra-se a disposição dos interessados no Setor de 
Licitação da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, sito 
à Praça Dr. Getúlio Vargas, 01 – Centro, das 08h às 14h, ou no 
site www.saofranciscodosul.sc.gov.br, 
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site; 
www.comprasgovernamentais.gov.br – UASG 988319 

São Francisco do Sul, 25 de setembro de 2020. 
Jefferson Pacheco de Moraes 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 
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