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2º ADENDO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 081/2020 

 

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 Lubcyb, torna público o Primeiro Adendo ao 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 040/2020. 

 
O presente adendo tem por finalidade a alteração dos itens abaixo, partes integrantes do presente 
edital: 
 
1. DAS ALTERAÇÕES:  
 
1.1 - No item 5.2 do presente edital, far-se-á a seguinte alteração: 
 
ONDE SE LÊ: 
5.2 - Encaminhar à Contratada, mensalmente, por meio eletrônico, a planilha de cálculo dos 
valores devidos a cada estagiário a título de bolsa-auxílio e auxílio-transporte, que servirá de 
base para que a contratada elabore a nota fiscal ou fatura para pagamento. 
 
LEIA-SE: 
5.2 - Encaminhar à Contratante, mensalmente, por meio eletrônico, a planilha de cálculo dos 
valores devidos a cada estagiário a título de bolsa-auxílio e auxílio-transporte, que servirá de 
base para que a contratada elabore a nota fiscal ou fatura para pagamento. 
 
1.2 – As obrigações abaixo passam a integrar o item 6 – DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE: 
 
5.4. Informar ao Contratado quaisquer irregularidades que importem na alteração, interrupção 
ou rescisão do termo de compromisso do estágio, para que sejam tomadas as devidas 
providências. 
 
5.5. Encaminhar ao Contratado os pedidos de rescisão ou renovação dos estágios em 
andamento. 
 
5.8. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, e encaminhando os apontamentos 
à autoridade competente para as providências cabíveis; 
 
2. Permanecem inalteradas as demais informações do Edital. 
 
3. Tendo em vista que tais inclusões/alterações não afetam a formulação das propostas a data e 
horário da realização do certame não será alterada. 
 



 

 
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR 
CNPJ 76.205.681/0001-96 
Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300 
CEP 85.610-000 – Renascença – PR 
www.renascenca.pr.gov.br  

 
Renascença, 04 de junho de 2020. 

 
 
 
 

LUCIANE ELOISE LUBCZYK  
Pregoeira 

 
 

 
 
 


