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1° ADENDO AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 104/2022 

PROCESSO 159/2022 

O Município de Renascença, inscrito no CNPJ sob nº 76.205.681/0001-96, com sede a 
Rua Getúlio Vargas, nº 901, Centro, Município de Renascença, Estado do Paraná, neste 
ato representada pela Pregoeira Sra. Luciane Eloise Lubczyk, torna público o Primeiro 
Adendo ao EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2022, cujo objeto é “contratação 
de empresa especializada para prestação de serviço de locação de banheiros químicos 
na abertura do Natal Luz de Renascença e Aniversário de 61 anos do Município de 
Renascença – Pr, para atender as necessidades do Departamento de Cultura”. 
 

1. DA INCLUSÃO 

1.1. Inclui-se ao Edital de licitação as seguintes exigências de habilitação: 

10.12.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.12.4.1 Licença Ambiental de Operação em plena vigência, expedido pelo IAT ou órgão 

ambiental responsável do estado da sede da licitante.  

10.12.4.2 Licença Sanitária da sede da licitante em plena vigência, expedido pelo órgão 

competente. 

10.12.4.3 Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) ou Conselho Regional de Química (CRQ), em nome da licitante em plena 

validade. 

10.12.5. Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico 
pela execução dos Serviços (Anexo VI); 
 10.12.5.1 – O profissional técnico indicado deverá possuir 
formação profissional que permita a atuação no ramo do objeto do contrato. 
 
10.12.6. Prova de registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Classe. 

10.12.7. - Comprovação de vínculo entre o profissional técnico e a empresa, por meio 

de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de prestação de serviços. Para 

dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita por meio da cópia da 

ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social. 

2. DA ALTERAÇÃO DA DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 
2.1. Fica alterada a data de abertura da sessão pública do dia 21 de outubro de 2022 para 
o dia 25 de outubro de 2022, as 08:00 horas. 
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3. DAS DEMAIS CLÁUSULAS 

 
3.1. As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

 

Renascença, 11 de outubro de 2022 

 

 

LUCIANE ELOISE LUBCZYK  

Pregoeira 


