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NOTA TÉCNICA 

 

ASSUNTO: PESQUISA DE PREÇOS 
 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

1. Trata-se da elaboração de estimativa de preço para compor licitação – Adesão a Ata de 

Registro de Preços – tendo por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de 

Combustíveis, conforme especificações constantes na Ata de Registro de Preços. 
 

ANÁLISE 

2. Os trabalhos foram realizados com observância às contratações similares anteriores, em 

execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços e 

em pesquisa com fornecedores. 

 

3. Contudo, ao ter em conta o fato de haver expressivas divergências quantitativas, comparado ao 

que se acha atualmente contratado, consoante quadro abaixo, consideramos prudente realizar 

nova oitiva junto ao mercado fornecedor, procedendo-se, dessa forma, à respectiva consulta de 

preços para o fornecimento de combustíveis.   
  

ITEM ESPECIFICAÇÕES Qtd/Und. V.UNT 

01 Gasolina comum - RETIRAR NA BOMBA 960 litro 4,90 

02 Óleo diesel S-10 - RETIRAR NA BOMBA 5.760 litro 4,10 

 

4. Dentre os parâmetros supramencionados, consideramos mais adequado, a princípio, adotar 

como parâmetro para a estipulação de preço o valor atualmente praticado pelas empresas 

GONÇALVES & DIAS LTDA (POSTO SERRA DOURADA), pessoa jurídica de direito 

privado interno, inscrito no CNPJ n.º 07.868.912/0008-03, com sede na travessa Pedro Gomes, 

s/n, bairro Centro, na cidade de Altamira, estado do Pará, CEP: 68.371-150; vencedor dos 

lotes do certame, nos mesmos moldes contemplados na Ata de Registro de Preços. 
 

APROVAÇÃO 

5. Diante do exposto, submetemos a presente Nota Técnica à consideração superior, com o nosso 

opinamento favorável no sentido de serem aprovados os valores de referência para a adesão a 

Ata de Registro de Preços. 

 

Altamira/PA,  08 de agosto de 2018 
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