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AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL 
 

EDITAL Nº 200/2021 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços agenciamento de viagens com 
fornecimento de passagens aéreas, incluindo taxa de embarque. 
 
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 ALTERADO o item 3.2 do anexo I do Edital da seguinte forma: 

 

Onde se lê:  
 
3.2 Será utilizado o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com prorrogações. 
 

Leia-se: 
 

12.1. Será utilizado o modo de disputa “ABERTO e FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances 
públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 
 

2) Fica ALTERADO os itens 8.8, 8.9, 8.10 do anexo I do Edital da seguinte forma> 
 

Onde se lê:  
 
8.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo). 
 
8.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
8.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 
da sessão pública. 
 

Leia-se: 
 

8.8 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO E FECHADO”, em 
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 
 
8.9 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o 
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de 
até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 
lances. 
 
8.10 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta 
de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final 
e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
 
8.10.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos 
melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco 
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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3) Fica ALTERADA a data de abertura da sessão pública para 03 de janeiro de 2022 às 09:00 horas. 
 
 

4) Permanecem inalteradas as demais condições do edital. 
 
 
 
 

Francisco Beltrão, 16 de dezembro de 2021. 
 
 

ALEX BRUNO CHIES 
Pregoeiro 
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