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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:  

 

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

II - Comprovação de Registro ou Certidão de inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal de Técnicos Industriais (CFT), do Paraná, com indicação do 

responsável técnico da empresa. Quando o Registro ou Inscrição não for do Estado do Paraná, o mesmo 

deverá conter o visto do respectivo conselho do Paraná;  

III - Certidão de Registro do CREA ou CFT do engenheiro responsável pela empresa. 

 

 

LEIA-SE:  

 

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

II - Comprovação de Registro ou Certidão de inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal de Técnicos Industriais (CFT) da região da sede da licitante. 

III – Certidão de registro de engenheiro responsável pela empresa junto ao CREA ou registro do técnico 

responsável pela empresa junto ao CFT da região da sede da licitante. 

 

 

 

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 24/06/2021, uma vez 

que as retificações podem alterar as condições de participação do certame. 

 

  

  

Pato Branco, 07 de Junho de 2021. 

  

 

 

 

Adriano Luiz Zini 

Pregoeiro do CIRUSPAR 


