CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU
Prolongamento da Rua Iguaçu, s/nº- Loteamento Santos Dumont
Bairro Nazaré - Medianeira/PR – CEP 85.884-000
(45)3264-5062
_______________________________________________________________________________
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO 07/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO 06/2016
O Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu, de acordo com a Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002,
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, de acordo também com a Resolução nº18/2012; 19/2013;
30/2015 e 31/2015 e demais legislações aplicáveis, considerando que se fizeram necessárias alterações no Edital
deste Pregão,
I)

12.

Retifica-se o Edital 07/2016, passando a constar o seguinte:

DA HABILITAÇÃO

12.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (somente para os itens 7 a 13 da Tabela do ANEXO I – Termo de
Referência).
12.4.1. A qualificação técnica será exigida SOMENTE para os licitantes que pretendam habilitar-se nos
itens 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, constante do Objeto do ANEXO I (Termo de Referência).
12.4.2. Certidão de Registro e Regularidade da PESSOA JURÍDICA expedida pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do Estado em que possui registro.
12.4.2.1.
Nos casos de certificados expedidos por Conselhos de outras regiões, cuja circunscrição
não seja do Estado do PARANÁ, deverão ser submetidos ao Visto do CREA/PR –
Resolução da CONFEA, Nº 413/97.
12.4.3. Certidão de Registro e Regularidade da PESSOA FÍSICA (responsável técnico) expedida
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do Estado em que possui registro. O
responsável técnico deverá ter vínculo com a empresa licitante da seguinte forma:
12.4.3.1.
Fazer parte do quadro permanente da licitante, condição comprovada através de cópia
da ficha de registro de empregados ou registro em carteira profissional, juntada aos
documentos de habilitação;
12.4.3.2.
Ser profissional autônomo contratado pela empresa, condição comprovado através de
cópias do contrato de trabalho correspondente, juntada aos documentos de habilitação;
12.4.3.3.
Ser sócio da empresa, condição comprovada por cópia do contrato social da empresa,
juntada aos documentos de habilitação.

II)

1.

Retifica-se o ANEXO I (Termo de Referência) deste Edital passando constar, o seguinte:

OBJETO:
1.3.
Os licitantes que pretendem disputar os itens 7, 8, 9, 10, 11,12 e 13, deverão cumprir os requisitos
de habilitação – Qualificação Técnica – conforme descrito no item 12.4, do Edital 07/2016.

III)

Retifica-se a data do PREGÃO ELETRÔNICO 06/2016, passando a constar como
NOVA DATA de realização do certame o dia 10/10/2016 às 09h:00min (horário de
Brasília/DF).

IV)

Os demais itens, subitens e cláusulas do referido edital permanecem inalterados.

Medianeira, 22 de setembro de 2016.

Anderson Luis Fernandes
Pregoeiro

