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2
Processo GeradoSolicitante

Código

744-7 ANTONIO CARLOS BONETTI

Número

471/2022
Local

GABINETE DO SECRETARIO43
Órgão

Forma de pagamento
Descrição

EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL

Secretaria Municipal de Administração03

Tipo

Entrega
Local Prazo

365 Dias

Nome

Depósito bancário

Descrição:

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.

Justificativa:

A presente solicitação é justificada pela necessidade frequente de uso de materiais de consumo do 
tipo ferramentais diversos, os quais são utilizados nos serviços de manutenção, reparos, conservação 
e recuperação de instalações prediais e obras públicas de domínio da municipalidade.
2.2.  Portanto, a licitação objetiva atender de modo geral a todas as secretarias do governo 
executivo municipal. 
2.3. Devido ao grande número de prédios e unidades que compõem a administração municipal, muitas 
melhorias, reformas e manutenções em gerais são necessárias a essas edificações a fim de se manter o 
bom aspecto e condições de saúde e higiene.
2.4. Sendo assim, a grande necessidade de adquirir as mais diversas categorias de ferramentas para 
uso das equipes de trabalho.
2.5. Com isso esse registro de preços visa subsidiar essas aquisições constantemente e 
parceladamente. 
2.6. Ainda, a limitação de estoques, a racionalização do armazenamento, o melhor aproveitamento do 
espaço e a validade dos produtos, são de interesse da Administração que as contratações sejam feitas 
em sincronia com as regras internas de solicitação de material e com o cronograma de aquisição, sem 
prejuízo da manutenção do estoque mínimo em quantidades calculadas seguindo critérios razoáveis que 
venham permitir a segurança de atendimento da demanda.
2.7. Para os valores estimado (saldo/valor) de cada lote é para utilização em 12 (doze) meses, o 
qual foi estipulado baseado no histórico da demanda apresentada para a ata vigente, com algumas 
correções de valores devido ao constante aumento de preços ocorridos nos últimos tempos em 
consequência da pandemia de Covid 19.
Dessa maneira, ainda, há de justificar o crescente aumento de novas obras realizadas pelo município 
nas mais distintas secretarias.
Podemos facilmente observar reformas em escolas, unidades de saúde, vias e logradouros e outros, 
contemplando todos os bairros da cidade.
2.8. Os valores para contratação, referência de preços, a exemplo da experiência satisfatória com o 
Pregão nº 46/2020, terão como base os preços sugeridos pela Tabela de Preços de Insumos do Sistema 
Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI (www.caixa.gov.br / habitação 
/ downloads /S), bem como consultas no NOTA PARANÁ – MENOR PREÇO, ou orçamentos.
2.9. O valor a ser pago pelos materiais terá como referência os contidos na TABELA SINAPI, NOTA 
PARANÁ (MENOR PREÇO) ou pesquisa no próprio aplicativo de preços praticados por outros 
estabelecimentos e/ou orçamentos no comércio local, indicando a média de preços obtidos no momento 
da emissão da requisição de compra, aplicados os descontos obtidos através de disputa na licitação 
para cada LOTE. 
2.10. O desconto inicial é com base no edital do último pregão realizado (Pregão 46/2020), o qual se 
obteve descontos variáveis de acordo com LOTE, ou seja, o tipo de material a ser adquirido, sendo 
que o contrato foi executado durante o período contratual de 2020/2021/2022 de forma satisfatória e 
com preços adequados conforme o mercado local e regional. 
2.11. Este formato de processo licitatório busca aumentar a competitividade dos licitantes, aumentar 
a variedade de produtos a serem adquiridos, haja vista a extensa gama de materiais utilizados para 
manutenção e principalmente a economicidade dos produtos que desta forma são adquiridos com preços e 
marcas pertinentes ao mercado e ideal utilização pela municipalidade. E para tanto, manteve-se como 
porcentagem de desconto inicial o edital que norteou o pregão 46/2020.
2.12. Todos os produtos objetos deste certame deverão sempre observar os dispostos nas normas 
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técnicas aplicadas ao setor correspondente ao produto adquirido.
2.13. Ainda, destacamos aqui a necessidade da empresa orientar, instruir os profissionais do 
município quando do uso de equipamento novo, quando não de conhecimento uso eventual da equipe, 
prevendo desta maneira o uso correto e em segurança deste.

Lote

001 FERRAMENTAS

Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor

081306 Materiais para manutenção geral (Ferramentas) - Percentual de desconto UN 1,00 100.000,00 100.000,00

para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa e Índices da Construção Civ il, 
denominada TABELA SINAPI (%)

081307 Materiais para manutenção geral (Ferramentas) - Percentual de desconto UN 1,00 150.000,00 150.000,00

 para produtos descritos no Aplicativ o Menor Preço Nota Paraná.

TOTAL 250.000,00

TOTAL GERAL 250.000,00
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