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ERRATA Nº 001  
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 005/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 
 

A Presidente do Instituto de Previdência do Município De Marquinho, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob 
o nº 04.877.728/0001-57, faz saber aos interessados que o Aviso e Edital acima descrito sofre as seguintes 
alterações: 
ONDE SE LÊ: “...CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO 
DE EDITAL E REALIZAÇÃO/EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA O QUADRO PERMANENTE 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARQUINHO/PR...” 
LEIA-SE: “...CONTRATAÇÃO DE UNIVERSIDADE OU FACULDADE PÚBLICA OU PRIVADA DE ENSINO 
SUPERIOR, PARA ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE VAGAS...” 
ONDE SE LÊ: “...3.1.5 - Termo de Renúncia, a ser assinado anteriormente à Abertura dos Envelopes de nº 
“02”, na data da Licitação acima descrita. Podendo ser firmado pelo licitante ou seu Preposto, (anexo IX). 
3.1.6 - Os Anexos VII e IX (modelos fornecidos pelo Município) deverão ser entregues fora dos envelopes de 
documentação na data e hora da abertura dos envelopes, quando necessários e quando for o caso. 
3.1.7 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou por processo de 
cópia desde que legível, autenticada em tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa oficial, e 
deverão estar com o prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade não estiver expressa no 
documento, o mesmo será aceito com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data limite 
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 01 e nº 02);,...” 
LEIA-SE: “...3.1.5 - Certidão de Registro da empresa licitante (pessoa jurídica) junto ao Conselho Regional 
de Classe ao qual o ramo de negócio descrito em seu objeto social estiver vinculado, devidamente atualizada. 
A Empresa que for sediada fora do Estado do Paraná, deverá apresentar inscrição secundária no CRA/PR. 
3.1.6 - Comprovação de credenciamento da Instituição de Ensino Superior junto ao MEC - Ministério da 
Educação. 
3.1.7 - Apresentar no mínimo de 03 (três) atestados de capacidade técnica, expedido por órgão público, 
comprovando que a licitante prestou serviço de realização de concurso público com qualidade e pontualidade, 
devendo este estar registrado junto ao CRA e que contemplem a realização de concurso público com um 
mínimo de 1.000 inscritos, contemplando ainda a aplicação de Provas Objetivas, de Títulos e Prática.,...” 
Em razão das alterações realizadas no edital, a data da sessão pública, PROTOCOLO DOS ENVELOPES E 
CREDENCIAMENTO fica transferido para até às 14h00m do dia 28 de novembro de 2022. ABERTURA 
DOS ENVELOPES: inicialmente marcada para às 14h00m do dia 28 de novembro de 2022. 
O Edital contendo as alterações estará disponível na sede do  Instituto de Previdência do Município De 
Marquinho, Estado do Paraná, sitio a Rua Sete de Setembro, s/n, Centro, Marquinho-PR, de segunda a sexta-
feira, das 08:00Hs às 11:30hs ou das 13:00hs às 17:00hs, ou pelo endereço eletrônico 
www.marquinho.pr.gov.br  
Marquinho/Pr, em 26 de Outubro de 2022. 

 
 
 

TALITA BUSARELLO 
Presidente 
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