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ADENDO 01 

Processo 173/2022 – Pregão 52/2022 

Considerando a necessidade de readequação das normas editalícias bem como na data e 
horário da licitação pregão 52/2022 passam a vigorar com a seguinte disposição: 

Primeira alteração:  A “Agenda de eventos” constante do preâmbulo do edital passa a vigorar 
na seguinte disposição de datas e horários: 

 “Agenda de eventos” passa a ser a seguinte: 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:                   até dia 28/07/2022, às 07:30 horas. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS:                               dia 28/07/2022, às 08:00 horas. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:     dia 28/07/2022, às 08:30 horas 

Segunda alteração: Das Normas Editalícias passa a vigorar na seguinte disposição: 

Do termo de Referência: 

4. DA ENTREGA/EXECUÇÃO 

O prazo para de execução do objeto da presente licitação será de 05 Dias a partir da data da 
solicitação, podendo ser solicitado parcialmente no período de execução do contrato 12 Meses de 
acordo com a necessidade da Administração Municipal de acordo com a necessidade da Município 
de Manfrinópolis. 

As entregas deveram ser realizadas nos locais indicados dentro do território do Município de 
Manfrinópolis  em até 05 dias após solicitação independente de quantitativo. 

DA MINUTA DO CONTRATO 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO e VIGÊNCIA DO CONTRATO 

Obriga-se a CONTRATADA executar os serviços / entregar os bens licitados em 05 Dias a partir da 
solicitação podendo ser solicitado parcialmente no período de execução do contrato que será de 12 
meses (.****/****/**** à *****/****/***** ) de acordo com a necessidade da Administração de 
Manfrinópolis. 

As entregas deveram ser realizadas nos locais indicados dentro do território do Município de 
Manfrinópolis  em até 05 dias após solicitação independente de quantitativo. 

PASSAM A TER A SEGUINTE REDAÇÃO 

O prazo para de execução do objeto da presente licitação será de 20 Dias corridos a partir da 
data da solicitação, podendo ser solicitado parcialmente no período de execução do contrato 12 
Meses de acordo com a necessidade da Administração Municipal de acordo com a necessidade da 
Município de Manfrinópolis. 

As entregas deveram ser realizadas nos locais indicados dentro do território do Município de 
Manfrinópolis  em até 20 dias corridos após solicitação independente de quantitativo. 

DA MINUTA DO CONTRATO 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO e VIGÊNCIA DO CONTRATO 

Obriga-se a CONTRATADA executar os serviços / entregar os bens licitados em 20 dias corridos a 
partir da solicitação podendo ser solicitado parcialmente no período de execução do contrato que 
será de 12 meses (.****/****/**** à *****/****/***** ) de acordo com a necessidade da Administração de 
Manfrinópolis. 

As entregas deveram ser realizadas nos locais indicados dentro do território do Município de 
Manfrinópolis  em até 20 dias corridos após solicitação independente de quantitativo. 

Republicação do aviso do edital junto ao DIOMS e Jornal Tribuna Regional nos prazos legais e 

inclusão do presente Adendo 1 ao edital bem como demais documentos componentes ao 

processo no “portal” do Município, como de praxe (http://manfrinopolis.pr.gov.br) 
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Permanecem inalteradas as demais condições do edital de licitação nº 52/2022. 

Município de Manfrinópolis, em 14/07/2022. 

 

 

Ilena De Fatima Pegoraro Oliveira 
Prefeita Municipal 

 

 

 

JOZINEI DOS SANTOS 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Manfrinópolis 
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