Evento de Retificação do Pregão Eletrônico nº 12/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 - PROCESSO Nº 27/2021
O Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR, torna
público aos interessados no Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 12/2021, que tem por objeto a
formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e acessórios de rádio comunicação
para o SAMU 192 Sudoeste/PR. Quantidade apurada por estimativa, com previsão de entrega fragmentada, de acordo
com a necessidade, que após análises, ocorreram as seguintes alterações no edital:

ONDE SE LÊ:
“PREGÃO ELETRÔNICO, CONTENDO ITENS PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO DE
EMPRESAS EM GERAL.”
LEIA-SE:
“PREGÃO ELETRÔNICO, PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM GERAL.”

ONDE SE LÊ:
9.1 - Para julgamento será adotado o critério de “MENOR VALOR UNITÁRIO”,
LEIA-SE:
9.1 - Para julgamento será adotado o critério de “MENOR VALOR GLOBAL”,

Além disso, foram incluídos os seguintes itens no termo de referência do edital:
2.2 - Será adotado o julgamento “menor preço global”, por questões de compatibilidade entre cabos, antenas, rádios
móveis e repetidoras, pois, todos dependem de configurações e ajustes entre si e caso os itens sejam vencidos por
várias empresas, pode-se gerar incompatibilidade do objeto. Também, deve se analisar o deslocamento e estadia das
licitantes, uma vez, que apenas uma licitante executando o objeto pode gerar uma economia ao CIRUSPAR, do que
várias empresas se deslocando até a região e embutindo o valor em cada item. Assim, o critério de julgamento será
alterado para menor valor global.
3.7.5 – Para o deslocamento entre as bases do SAMU 192 Sudoeste/PR, ficará a critério de a empresa usar o
deslocamento por meio do CIRUSPAR ou por meios próprios para as devidas reprogramações.
3.8.4 – É também responsabilidade da contratada a Elaboração e execução de projeto técnico para inclusão de novas
estações e licenciamento de uma nova frequência para cidade de Santo Antônio do Sudoeste com a respectiva
reprogramação das demais repetidoras existentes no CIRUSPAR, bem como, todos os rádios fixos das ambulâncias,
Rádios Portáteis e cadastramento de todas as estações de radiocomunicação presentes no CIRUSPAR conforme mapa
em anexo, junto ao sistema de radiocomunicação da ANATEL, composto por:
- 1 Estação repetidora completa;
- 37 Estações móveis;
- 16 Estações portáteis;
- 01 Estação Base Fixa;
- Emissão de ART;
Pg. 1/2

- Anotação de Responsabilidade Técnica;
- Elaboração de relatórios de conformidades necessários;
- Pagamento de taxas e licenças necessárias ao completo funcionamento das estações.
- Instalação do equipamento.
As especificações passam a fazer parte do edital, sendo que as demais cláusulas e condições do instrumento
convocatório permanecem inalteradas.
O certame terá sua data de abertura remarcada para às 09:00 horas do dia 08/07/2021, uma vez que as
retificações podem alterar as condições de participação do certame.

Pato Branco, 21 de Junho de 2021.

Adriano Luiz Zini
Pregoeiro do CIRUSPAR
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