
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR. 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL 002/2018 

O Município de Cruzeiro do Iguaçu torna público, para conhecimento dos interessados, 

do pregão presencial 002/2018, que resolve RETIFICAR o edital de licitação, de 04 de janeiro 

de 2018:  

Fica suprimido no item 9 do edital a seguinte redação: 

III) Para comprovação de capacidade técnica, para o lote 01: 
a) Declaração de Atestado de Desempenho Anterior , fornecidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado com a qual tenha contratado, no qual esteja expressa a aptidão 
técnica e qualidade dos serviços da proponente no ramo de atividade pertinente e 
compatível com o objeto desta Licitação. 
b) comprovante que o condutor possui curso especifico. 
c) comprovante de vinculo do condutor com a empresa. 
d) Certificado de Registro de Pessoa Jurídica no CREA, contendo no mínimo os 
seguintes dados: Razão social, endereço, número e data do registro, ramo da atividade, 
nome do responsável técnico registrado. OBS.: Para o caso de empresas não 
registradas no CREA Paraná, o respectivo Certificado deverá ser vistado pelo CREA do 
Paraná; 
e) Certificado de Registro de Pessoa Física no CREA, contendo no mínimo os seguintes 
dados: nome, endereço, número e data do registro, nome do profissional indicado para 
prestar os serviços pertinentes a esta licitação. OBS.: Para o caso de profissionais não 
registradas no CREA Paraná, o respectivo Certificado deverá ser vistado pelo CREA do 
Paraná; 
f) Comprovante de que mantém vínculo com profissional credenciado pelo CREA; 

IV)   Para comprovação de capacidade técnica, para o lote 02: 
a) Declaração de Atestado de Desempenho Anterior , fornecidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado com a qual tenha contratado, no qual esteja expressa a aptidão 
técnica e qualidade dos serviços da proponente no ramo de atividade pertinente e 
compatível com o objeto desta Licitação. 
b) comprovante que o condutor possui curso especifico. 
c) comprovante de vinculo do condutor com a empresa. 
d) Certificado de Registro de Pessoa Jurídica no CREA, contendo no mínimo os 
seguintes dados: Razão social, endereço, número e data do registro, ramo da atividade, 
nome do responsável técnico registrado. OBS.: Para o caso de empresas não 
registradas no CREA Paraná, o respectivo Certificado deverá ser vistado pelo CREA do 
Paraná; 
e) Certificado de Registro de Pessoa Física no CREA, contendo no mínimo os seguintes 
dados: nome, endereço, número e data do registro, nome do profissional indicado para 
prestar os serviços pertinentes a esta licitação. OBS.: Para o caso de profissionais não 
registradas no CREA Paraná, o respectivo Certificado deverá ser vistado pelo CREA do 
Paraná; 
f) Comprovante de que mantém vínculo com profissional credenciado pelo CREA; 
 
V) Para comprovação de capacidade técnica, para o lote 03: 
a) Declaração de Atestado de Desempenho Anterior , fornecidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado com a qual tenha contratado, no qual esteja expressa a aptidão 
técnica e qualidade dos serviços da proponente no ramo de atividade pertinente e 
compatível com o objeto desta Licitação. 
b) Cópia da CNH categoria mínima “d”; (autenticado); 
c) comprovante de vinculo do condutor com a empresa. 



d)Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo utilizado, com seguro 
obrigatório quitado para o exercício atual; em nome da empresa  ou sócio (autenticado); 

 

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na íntegra no site: 

http://cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e podem ser solicitados pelo e-mail: 

licitacaocruzeiro@hotmail.com ou pelo fone: (46) 3572-8000/8018. 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições constantes do Edital, 

Anexos e Retificação. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília 

(DF). 

O Edital com as devidas alterações poderá ser obtido através do webpage: 
http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais informações através do telefone (0xx46) 3572-
8018; fax (0xx46) 3572-8001 e email: licitacaocruzeiro@hotmail.com. 
 
Torno público, 
 

Cruzeiro do Iguaçu – Pr, 12 de janeiro de 2018. 
 

 
JOSÉ NILTON DE SOUZA 
PREGOEIRO 
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