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1º ADENDO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022 

O Município de Renascença, inscrito no CNPJ sob nº 76.205.681/0001-96, com sede a Rua 

Getúlio Vargas, nº 901, Centro, Município de Renascença, Estado do Paraná, neste ato 

representada pela Pregoeira Sra. Luciana Almeri Morcelli, torna público o Primeiro Adendo 

ao EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL nº 036/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE 

PREÇO para aquisição de ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM, ETANOL 

E DIESEL S10, para veículos oficiais da frota municipal 

 
1. DAS ALTERAÇÕES 
 
1.1. No Termo de Referência, no item I - ** CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE 
CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO: 
 
- ONDE SE LÊ: 

 
** CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO: 
 
Através do Aplicativo Nota Paraná – MENOR PREÇO: 
 
Para obtenção do valor de faturamento dos combustíveis fornecidos será aplicado o percentual 
de desconto oferecido pela licitante vencedora, incidente sobre o valor registrado no aplicativo 
Nota Paraná – MENOR PREÇO para a cidade de Renascença para cada item, correspondentes 
à semana do efetivo fornecimento.  
 
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.  
 
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;  
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- 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. 
 
- LEIA-SE: 
 
** CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO: 
 
Para obtenção do valor de faturamento dos combustíveis fornecidos será aplicado o percentual 
de desconto oferecido pela licitante vencedora, incidente sobre a média entre os postos de 
combustível localizado na cidade de Renascença, correspondentes à semana do efetivo 
fornecimento.  
 

FORMULA PARA OBTENÇÃO DE VALORES DOS COMBUSTIVEIS 
 

VP =
…….

 
 
VP = Valor pago pelo litro de combustível 

P = Valor em R$ praticado na bomba do Posto de Combustível 

NP = Número de Postos de Combustíveis no Município 

D% = Porcentagem de desconto aplicado pelo vencedor da proposta 

 

OBS: Se com a aplicação desta fórmula o valor em R$ do preço do litro de combustível ficar 
maior que o preço utilizado na bomba do Posto vencedor, aplica-se o redutor e o valor em R$ 
por litro fica o valor utilizado na bomba de combustível do dia.  
 
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. DA ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DO CERTAME 
 
2.1. A data de abertura da sessão pública fica alterada para o dia 06 de junho de 2022, às 
09h:00min. 
  
3. DAS DEMAIS CLÁUSULAS 
 
3.1. As demais cláusulas permanecem inalteradas. 
 

Renascença, 23 de maio de 2022. 
 
 
 

LUCIANA ALMERI MORCELLI 
Pregoeira 


