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AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL 

 
EDITAL Nº 100/2022 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais de consumo do tipo 
ferramental/ferramentas diversas em atendimento às demandas do Município de Francisco Beltrão - PR. 
 
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 INSERIDO NO ANEXO I do Edital o seguinte item: 
 
III- CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO: 
 
3.1. A escolha do referencial do valor do produto poderá ser realizada a critério da Administração Municipal 
no ato da compra, das seguintes formas: 
 
3.1.1. Através da Tabela SINAPI:  
Por ocasião da escolha da referência do valor do produto, poderá ser utilizado o relatório de insumos 
descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominada 
SINAPI, localizada no sítio abaixo, http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx. 
Para fins de emissão das notas de empenho dos materiais adquiridos através da SINAPI, deverá ser aplicado 
o percentual de desconto firmado através da(s) ata(s) de registro de preços sobre o custo atualizado 
MENSALMENTE para o Estado do Paraná dos materiais relacionados na tabela SINAPI. 
3.1.2. Através do Aplicativo Nota Paraná – MENOR PREÇO: 
Por ocasião da escolha da referência do valor do produto, poderá ser realizada pesquisa no aplicativo Nota 
Paraná – MENOR PREÇO, sendo que o valor praticado pela contratada 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 
realizada pesquisa no próprio aplicativo de preços praticados por outros estabelecimentos e/ou orçamentos 
no comércio local, indicando a média de preços obtidos, valor este que será a base para a aplicação do 
desconto proposto em cada LOTE (Nota Paraná – MENOR PREÇO). 
3.2. Após definida e realizada a pesquisa de preços, a Administração Municipal indicará, na ordem de 
fornecimento, a MARCA pesquisada, a qual deverá obrigatoriamente ser fornecida pela CONTRATADA. 
3.3. O valor estimado para a contratação no quadro de quantidades e custos serve apenas como orientação 
para composição de preços não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia de faturamento. No caso de 
ocorrer acréscimo ou supressão da quantidade de materiais, o preço permanecerá inalterado. 
3.4. Não poderá a licitante vencedora recusar-se a fornecer os materiais solicitados na nota de empenho, 
mesmo que em pequena quantidade. 
3.5. Entende-se por: 
3.5.1. FERRAMENTAL/FERRAMENTAS: Registra o valor de cones para sinalização, cordas de polipropileno, 
escadas, escovas, fita zebrada, lona preta, trenas, vassouras, alicates, arco de serra, baldes, brocas, buchas, 
cabos, cadeados, carrinhos de mão, catracas, chave, cavadeira, colher de pedreiro, dobradiça, enxada, facão, 
fechadura, foice, folha de serra, lápis, lima, machado, marreta, martelo, nível, Pá(diversos modelos) 
parafusos, picareta, prumo, rastelo, regador, serrote, tesoura, ferramentas elétricas, hidráulicas, a bateria, a 
combustão,  e afins(entende-se por AFINS , toda e qualquer tipo de ferramenta não destacadas no item 4.5. e 
passíveis de uso). 

 
2) Fica ALTERADA a data de abertura da sessão pública para 27 de junho de 2022 às 09:00 horas. 

 
3) Permanecem inalteradas as demais condições do edital. 

 
 
 

Francisco Beltrão, 09 de junho de 2022. 
 
 

ALEX BRUNO CHIES 
Pregoeiro 
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