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AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL 
 

EDITAL Nº 37/2020 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S 10, 

GASOLINA COMUM E ETANOL, para veículos oficiais da frota municipal, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Otaviano Teixeira 

dos Santos, 1000, centro, torna público que: 

 

1) Fica incluído nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO - 

Através do Aplicativo Nota Paraná – MENOR PREÇO, item 1.1 do ANEXO I do edital: 

 

- O valor a ser praticado pelo fornecedor não pode ser superior ao menor valor de 

mercado pesquisado no aplicativo Menor Preço – Nota Paraná, desconsiderando valores 

promocionais. 

 

Que passa a ser:  

** CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO: 

Através do Aplicativo Nota Paraná – MENOR PREÇO: 
 
Caso o valor registrado no aplicativo Nota Paraná – MENOR PREÇO seja menor que a média ANP para 
a cidade de Francisco Beltrão, este valor será tomado como base para aplicação do desconto proposto 
e seguida aquisição do(s) item (ns). 
   
Na ausência de registro de preço praticado pela contratada no Aplicativo Nota Paraná – MENOR 
PREÇO, será utilizado o valor praticado pelo fornecedor na bomba de combustível que será auferido 
por servidor designado pela administração. 
 
O valor a ser praticado pelo fornecedor não pode ser superior ao menor valor de mercado 
pesquisado no aplicativo Menor Preço – Nota Paraná, desconsiderando valores promocionais. 
 
A pesquisa se dará semanalmente, sendo repassado à contratada o valor (já aplicado o desconto do 
contrato) e esse será utilizado toda a semana seguinte quando do fornecimento e emissão de nota 
fiscal. 
 
Serão usados como veículos de comunicação entre contratante e contratada os meios eletrônicos, 
sendo: 
EMAIL da empresa ou responsável; 
WHATSAPP da empresa ou responsável; 
Telefone ou outros, que deverão ser repassados a administração quando da assinatura do contrato. 
O recebimento deverá ser confirmado pelo responsável ou representante da contratada. 
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2) Permanecem inalteradas as demais condições do edital. 

 

Francisco Beltrão, 25 de março de 2021. 

 

 

Samantha Pécoits 

Pregoeira 


