
 
 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2018 

PROCESSO N.º 04/2018 

 

 

O CIRUSPAR, neste ato representado pelo Pregoeiro e pela comissão de licitações 

nomeada pela resolução n.º 02/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que o 

Edital de Pregão Presencial n.º 02/2018 que tem por objeto a contratação de empresa para 

instalação e configuração de repetidoras de rádio comunicação cedidas pela SESA ao 

CIRUSPAR/SAMU 192 Sudoeste do Paraná, sofreu INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES com a 

finalidade de complementar a descrição específica da prestação dos serviços, com a finalidade de 

que os licitantes interessados possuam informações mais detalhadas para a formulação de suas 

propostas, conforme segue: 

 

“3.2 – INFORMAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

3.2.1 - O modelo das repetidoras que o CIRUSPAR disponibilizará para instalação serão: 

VHF DGR 6175 

 3.2.2 - As estações funcionarão com frequência Digital 

3.2.3 - O endereço das localidades onde os equipamentos serão instalados serão nos 

municípios de Coronel Vivida-PR e Palmas-PR.  

3.2.4 - A  infraestrutura para o funcionamento dos equipamentos como: local adequado, 

energia elétrica, torre para antena, etc. Serão fornecidos pelo CIRUSPAR. 

3.2.5 - Os materiais necessários para funcionamento do projeto serão fornecidos pelo 

CIRUSPAR, tais como cabos, conectores, duplexadores, antenas, racks e mikrotick. 

3.2.6 - Toda a configuração para o funcionamento da repetidora deverá ser efetuada pela 

empresa CONTRATADA incluindo o interfuncionamento com os equipamentos já 

instalados e a configuração com a rede para a comunicação entre as repetidoras usando o 

Microtick (RB750).  

3.2.7 – As repetidoras que o CIRUSPAR já possui instaladas são de mesmo modelo dos 

equipamentos que irão ser instalados. 

3.2.8 - Serão utilizados canais da tabela C1A da Resolução 568-ANATEL, na faixa de 

157 a 164 Mhz.” 

 

As demais cláusulas e condições presentes no instrumento convocatório permanecem 

inalteradas. 

A sessão pública da licitação FICA ADIADA para o dia 08 de Março de 2018, às 09 

horas 

 

 

Pato Branco, 19 de Fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

Adriano Luiz Zini 

Pregoeiro do CIRUSPAR 


