
 RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO 007/2019  

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu torna público, para conhecimento dos 

interessados, do pregão presencial 007/2019, que resolve RETIFICAR o edital de licitação, de 

19 de março de 2019, conforme segue: Altera a seguinte redação do edital: 

 Onde lê-se: 

1.1 O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, através de seu Presidente 

designado pela Portaria no 3961/2018, torna público que às 14:00 horas do dia 18/04/2019, na 

sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, situada na Av. 13 de maio, 

906 - centro, estará recebendo propostas  para prestação de serviços abaixo especificados, 

que deverão ser apresentadas nos termos e condições estabelecidas neste Edital e seus 

anexos, para atender de forma complementar a rede de assistência à saúde do Município de 

Cruzeiro do Iguaçu. 

1.2 O recebimento do Envelope nº 1 (um), contendo a PROPOSTA DE SERVIÇOS, dar-se-á 

até no dia 18 de abril de 2019, às 13:55 horas, no Protocolo da Prefeitura Municipal de 

Cruzeiro do Iguaçu – PR, sito a Av. 13 de maio, 906 - Centro do Município.  

Leia-se:    

1.1 O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, através de seu Presidente 

designado pela Portaria no 3961/2018, torna público que às 14:00 horas do dia 24/04/2019, 

na sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, situada na Av. 13 de maio, 

906 - centro, estará recebendo propostas  para prestação de serviços abaixo especificados, 

que deverão ser apresentadas nos termos e condições estabelecidas neste Edital e seus 

anexos, para atender de forma complementar a rede de assistência à saúde do Município de 

Cruzeiro do Iguaçu. 

1.2 O recebimento do Envelope nº 1 (um), contendo a PROPOSTA DE SERVIÇOS, dar-se-á 

até no dia 24 de abril de 2019, às 13:55 horas, no Protocolo da Prefeitura Municipal de 

Cruzeiro do Iguaçu – PR, sito a Av. 13 de maio, 906 - Centro do Município.  

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições constantes do Edital, Anexos e 

Retificação, a qual consta a nova data de Abertura das propostas que será às 14:00 horas do 

dia 24/04/2019. 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, 27 de março de 2019.  

SANDRO PAULO BORTONCELLO 

PRESIDENTE 


