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ADENDO Nº. 01 – ALTERAÇÕES DO EDITAL  

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 23/2022 

 

O MUNICÍPIO DE IPIRANGA, Estado do Paraná, com sede na Rua XV de Novembro, nº. 545, 

Centro, Cep: 84450-000, nesta cidade, através do Pregoeira o Sra. Eliane Gottems designada pela 

Portaria nº. 340/2022, tendo como objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO para contratação de 

pessoa jurídica para a organização e realização de evento (comemorações alusivas ao Aniversário 

do Município) a ser realizado nas datas de 06, 07 e 08 de dezembro de 2022, mediante pagamento 

do preço público correspondente pela utilização do espaço a ser explorado economicamente., em 

atendimento a Secretaria Municipal de Administração. 

 

I - DAS ALTERAÇÕES  

No Edital, onde se lê: 

1.(....) 

1.1 - O credenciamento deverá obedecer às normas deste instrumento convocatório e anexos que 

dele fazem parte, bem como, Decreto Estadual n°. 4507/09. 

 

1.2 - O presente edital ficará vigente e disponível para requerimento de credenciamento a 

partir de 03 de novembro de 2022 até 21 de novembro de 2022. 

 

1.2.1. Durante todo a vigência do presente edital de credenciamento será aceito o credenciamento 

de novos interessados. 

 

1.3. Os interessados deverão protocolar sua documentação junto ao Departamento de Licitação, na 

Rua XV de Novembro, n°. 545, Centro, Ipiranga/Pr, a Proposta e toda a documentação necessária 

para o Credenciamento, que após serem analisados pela comissão, serão encaminhados a 

Secretaria Municipal de Administração para Processo de Inexigibilidade de Licitação. 

 

1.4. A Sessão Pública de abertura dos envelopes, análise da documentação de habilitação e 

classificação dar-se-á na data de 21 de novembro de 2022, as 15:30 horas, no endereço constante 

do item 1.3. 

1.5.(....) 
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2 – DO OBJETO: 

2.1 (....) 

2.1.1. O evento será realizado no Centro de Eventos, na Localidade de Retiro, no 

Município de Ipiranga/Pr. 

 

2.1.2. O valor máximo deste credenciamento R$ 23.610,00(vinte e três mil, seiscentos e dez 

reais).  

 

No anexo I – modelo de proposta 

(.....) 

(.....)  

Será disponibilizado espaço a ser destinado às atividades alusivas às festividades, ao acesso 

gratuito ao público, à praça de alimentação para comercializarem os produtos em tendas, trailers, 

barracas, quiosques ou assemelhados e ao estacionamento de veículos, conforme as seguintes 

atividades e descrições: 

LEIA-SE: 

No Edital: 

1.(....) 

1.1 - O credenciamento deverá obedecer às normas deste instrumento convocatório e anexos que 

dele fazem parte, bem como, Decreto Estadual n°. 4507/09. 

 

1.2 - O presente edital ficará vigente e disponível para requerimento de credenciamento a 

partir de 24 de novembro de 2022 até 01 de dezembro de 2022. 

 

1.2.1. Durante todo a vigência do presente edital de credenciamento será aceito o credenciamento 

de novos interessados. 

 

1.3. Os interessados deverão protocolar sua documentação junto ao Departamento de Licitação, na 

Rua XV de Novembro, n°. 545, Centro, Ipiranga/Pr, a Proposta e toda a documentação necessária 

para o Credenciamento, que após serem analisados pela comissão, serão encaminhados a 

Secretaria Municipal de Administração para Processo de Inexigibilidade de Licitação. 
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1.4. A Sessão Pública de abertura dos envelopes, análise da documentação de habilitação e 

classificação dar-se-á na data de 01 de dezembro de 2022, as 10:00 horas, no endereço constante 

do item 1.3. 

1.5.(....) 

2 – DO OBJETO: 

2.1 (....) 

2.1.1. O evento será realizado no Centro de Eventos, na Localidade de Retiro, no 

Município de Ipiranga/Pr. 

 

2.1.2. O valor mínimo deste credenciamento é de R$ 23.610,00(vinte e três mil, seiscentos e dez 

reais), apurados nos termos da Lei Complementar n°. 09/2010, não sendo admitidas propostas 

com valores inferiores. 

 

No anexo I – modelo de proposta 

(.....) 

(.....)  

Será disponibilizado espaço a ser destinado às atividades alusivas às festividades, ao acesso 

gratuito ao público, à praça de alimentação para comercializarem os produtos em tendas, trailers, 

barracas, quiosques ou assemelhados, conforme as seguintes atividades e descrições: 

 

II – DA NOVA DATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

Considerando as alterações acima descritas, a nova data de abertura e julgamento do Edital de 

Credenciamento nº. 23/2022, se dará no dia 01 de dezembro, as 10:00 horas, na sala do 

Departamento de Licitação, na Rua XV de Novembro, 545, Centro, Ipiranga/Pr.  

Permanecem inalteradas as demais cláusulas condições do edital, minuta contratual e demais 

anexos, emitidos em 01/11/2022, que integram a presente licitação. 

II - Informações pelo telefone/fax: 42 3242-8500 e e-mail: licitacao@ipiranga.pr.gov.br . 

 

Ipiranga-PR, 23 de novembro de 2022.  

 

 

 

ELIANE GOTTEMS  

Pregoeira 
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