
               
              

CIRUSPAR 

ALTERAÇÃO DE EDITAL Nº 03/2015 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015 

  

O Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR, torna 

público aos interessados no Processo de Licitação na modalidade Pregão nº 03/2015, que tem por 

objeto implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário em geral 

e eletrodomésticos, e conforme especificações mínimas do edital, ALTERAÇÕES nos itens 

10.2 e 13.2 do edital, conforme segue: 

 

Item 10.2 - A empresa também deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

c) A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á:  

I – Apresentar certificado da ABNT. (documento necessário apenas para a licitante que 

apresentar propostas para os itens n.º 06, 07 e 11 do Lote 1.) 

II- Certificado de registro da licitante e de seus responsáveis técnicos na entidade competente 

CREA, (quando o Registro ou Inscrição não for do Estado do Paraná, o mesmo deverá conter o 

visto do CREA-PR), dentro do prazo de validade, que comprove atividade relacionada ao objeto 

dos itens n.º 1 e n.º 2 do Lote n.º 2 da presente licitação. (documento necessário apenas para a 

licitante que apresentar proposta para os itens n.º 01 e 02 do Lote 2.) 

III – Comprovar que contém em seu quadro de funcionários, ao menos um (01) profissional 

detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA, (quando o 

Registro ou Inscrição não for do Estado do Paraná, o mesmo deverá conter o visto do CREA-

PR), dentro do prazo de validade, que comprove atividade relacionada ao objeto dos itens n.º 1 e 

n.º 2 do Lote n.º 2 da presente licitação. (documento necessário apenas para a licitante que 

apresentar proposta para os itens n.º 01 e 02 do Lote 2.) 

 

 

E para o Item 13.2, conforme segue: 

 

13.2 - Após a emissão da Autorização de Compras/Nota de Empenho, o fornecedor terá um 

prazo de até 30 (trinta) dias corridos para efetuar a entrega e montagem/instalação do objeto 

solicitado.  

 

Diante das alterações, fica transferida a sessão conforme datas e horários que segue: 

Recebimento das propostas: até às 09h (nove horas) do dia 01 de Abril de 2015.   

Abertura das Sessão: às 09h (nove horas) do dia 01 de Abril de 2015.  

 

  

   

 16 de Março de 2015. 

 

Adriano Luiz Zini 

PREGOEIRO 

  


