
 

 

 

 

1 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2019 – PROCESSO N° 009/2019  

 

Alteração e Inclusão para Cobrança de 
Tarifa de Credenciamento no Edital de 
Chamamento Público nº 001/2019. 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO 

NORDESTE - CIRENOR, inscrito na receita federal sob nº do CNPJ 
15.344.304/0001-43, com sede na Rua 14 de Julho, 458 – Centro, da cidade 

de Sananduva-RS, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, a 
inclusão de item 4.2.3 e alteração do anexo VII do EDITAL DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019, para os fins de credenciamento de 
pessoas jurídicas, para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 
INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, 

seguindo as normas do presente Edital, e da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. Fica incluído o item 4.2.3 no edital, conforme 
descrição:  

4.2.3. DA COBRANÇA DE TARIFA DE CREDENCIAMENTO – O 

CIRENOR cobrará tarifa de credenciamento mensal das empresas que se 
credenciarão, na proporção de 1% (um por cento), sobre o faturamento bruto 

mensal das mesmas junto ao Consórcio, cujos valores serão descontados 
diretamente da fatura, conforme Resolução nº 002/2021. O referido valor é 

utilizado para a cobertura de despesas ordinárias com a manutenção de 
software, locação de sistemas, impressão de documentos para distribuição 

gratuita, entre outros. 

 E altera o anexo VII no item 6. Dos valores e forma de pagamento, 
incluindo o item 6.10 conforme descrição a seguir: 
6.10 - O CIRENOR cobrará tarifa de credenciamento mensal das empresas 
que se credenciarão, na proporção de 1% (um por cento), sobre o 

faturamento bruto mensal das mesmas junto ao Consórcio, cujos valores 
serão descontados diretamente da fatura, conforme Resolução nº 002/2021 
  

 As empresas já credenciadas serão comunicadas e posteriormente 
enviado o termo aditivo de alteração. 

O Edital Completo e demais informações poderão ser solicitadas junto 
a sede do Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste - CIRENOR, situado 

na Rua 14 de Julho, 458, centro da cidade de Sananduva-RS e pelos e-
mails: contato@cirenor.rs.gov.br, cirenor@hotmail.com ou pelo site 
www.cirenor.rs.gov.br. 

Sananduva-RS, 03 de março de 2021. 
 

_________________________________________ 
ULISSES CECCHIN, 

Presidente do Cirenor. 
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