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TERMO DE RETIFICAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2022 
 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu – CISVALI, por meio da 
Comissão Especial de Licitação, designada pelo Ato do Conselho 559/2022, 
torna público aos interessados que realizará em sessão pública, a 
RETIFICAÇÃO do edital em epígrafe, que visa a contratação de empresa 
especializada para gestão, operacionalização e manutenção de Unidade de 
Suporte Avançado – USA e Unidade de Suporte Básico – USB para atendimento 
móvel de urgência e emergência 24 horas à população na área de abrangência 
dos municípios consorciados ao CISVALI, conforme segue: 
 
O item 01.2 (página 06) do Edital passa a vigorar com a seguinte redação:  
 

01.2. O recebimento dos Envelopes n.º 01, n.º 02 e nº 03, dar-se-á até às 

14h00min, do dia 25/04/2022, no endereço acima indicado, 2º piso.  

 
O item 09.2.3, alínea b (página 14) do Edital passa a vigorar com a seguinte 
redação:  
 
b) Certificado de Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica (CIE) junto 
ao Conselho Regional de Medicina – CRM, Conselho Regional de Farmácia 
– CRF e Conselho Regional de Enfermagem – COREN, dentro do prazo de 
validade, indicando o responsável técnico pela empresa; (Resolução CFM 
nº 1980/2011, publicada no DOU em 13/12/11.) 
 
Considerando que as alterações afetam na formulação das propostas dos 
licitantes, nos termos do § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93, a sessão pública será 
realizada no dia 25 de abril de 2022, às 14h. 
 
O edital e suas alterações podem ser adquiridas no seguinte endereço 
eletrônico: www.cisvali.com.br, link licitações. 
Maiores informações:  
(42) 3524-2957 (42) 3523-7930  
e-mail: compras@cisvali.com 
 
Bachir Abbas 
Presidente do CISVALI 
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