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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MEMORÂNDO NO 086/2023-PMP

Do: Departamenlo de Compras
Para: Secretário Municipal de Gestão Administração e FinanceiralSEGAF
ST. WALBER DA PATXÃO VALENTE DA SILVA

Prezado(s), conforme solicitado no dia 02 de março de 2023. através do memorando 255/202F
P,A-SEGAF, veúo apresentar as seguintes informações relacionado a solicitação de cotação no

20230303003, para Contratação de empresa especializada na prestâção de sen'iços de
fornecimento de Combustível (Óleo Diesel Marítimo e Óleo Diesel 5500), para
Abastecimento das máquinas, embarcações e equipamentos, destinados a atender os

progrâmas e demais atividades promovidas pelâs Secretarias e Fundos Municipais
vinculados a Prefeitura Municipal de PorteVPA;

Considerando, que a pesquisa de preços consiste em procedimento prévio e indispensável para

a verificação de existência de recursos suficientes para cobrir despesas decôrrentes de contratação
pública. Serve de base também para confronto e exame de propostas e estabelece o preço justo de

referência que a Administração está disposta a contratar, devendo constar no edital o critério de

aceitabilidade dos preços unitário e global;

Considerando, que mediante a pesquisa de preços se obtém a estimativa de custos que se

apresenta como de fundamental importância nos procedimentos de contÍataçào da Administração
Pública, funcionando como instrumento de baliza aos valores oferecidos nos processos e àqueles
executados nas respectivas contratâçôes. Assim, sua principal fungão é garantir que o Poder Público
identifique o valor médio de mercado para uma pretensão contratual;

Dentre as diversas lunções da pesqúsa de preços. destacam-se:

a. informar o preçojusto de referência que a Administração está disposta a contratar;

b. verificar a existência de recursos suficientes para cobrir as despesas decorrentes de

contratação pública;

c. definir a modalidade licitatória;

d. auxiliar ajustificativa de preços na contratação direta;

e. identificar sobrepreços em itens de planilhas de custos;
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

f. identificarjogos de planilhasg

g. identificar proposta inexequível;

h. impedir a contratação acima do preço de mercadol

i. garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração;

j. auxiliar o gestor a identificar a necessidade de negociação com os fomecedores, sobre os
preços registrados em ata, em virtude da exigência de pesquisa periódica;

k. servir de parâmetro para eventuais alterações contratuais; e

l. subsidiar deciúo do pregoeiro para desclassificar as propostas apresentadas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

O Tribunal de Contas da Uniâo, na decisão proferida no Acórdão 76912013 - Pleniirio,
estabeleceu que a ausência da pesquisa de preço e da estimativa da demanda pode implicar contratação
de serviço com valor superior aos praticados pelo mercado, desrespeitando o princípio da
economicidade, além de frustrar o caráter competitivo do certame, na medida em que a falta dessas
informações prejudica a transparência e dificulta a formulação das propostas pelos licitantes.

Noutra oportunidade, a mencionada Corte de Contas esclareceu que a ausência de pesquisa que
represente adequadamente os preços de mercado, além de constituir afronta à jurisprudência do
Tribunal de Contas, pode render ensejo à contratação de serviços ou aquisição de bens por preços
superiores aos praticados pelo mercado, ferindo, assim, o princípio da economicidade, conforme
entendimento constante do Acórdão TCU 178512013 - Plenário.

Percebe-se, assim, que a inexistência de uma pesquisa de preços eficiente impossibilita à
Administração Pública atingir os objetivos definidos pela Lei de Licitações e Contratos, principalmente
aquele relacionado à seleção da proposta mais vantajosa.

Instruçâo Normativa n' 73

Art. 3" A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no mínimo:
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A Instrução Normativa no 73, de 05 de agosto de 2020 do Ministério da Economia, e alteração
por meio da lnstrução Normativa no 65, de 07 de julho de 2021 do Ministério da Economia" que dispõe
sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição
de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito do Poder Executivo, especifica que a pesquisa
será realizada mediante a utilização de um dos seguintes parâmetros:
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Il - caracterização das fontes consultadas;

III - série de preços coletadosi

IV - método matemático aplicado para a definição do valor estimadoi e

V - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores
inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicável.

fut. 5" A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em pÍocesso
licitatório para a aqüsição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos
seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

I - Painel de Preços. disponível no endereço eletónico gov.br/paineldeprecos, desde que as
cotações reÍiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até I (um) ano anterior à data
de divulgação do instrumento convocatório;

ll - aqúsições e contrataçôes similares de outros entes públicos, firmadas no período de até I
(um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializad4 de sítios eletrônicos especializados
ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de

até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data
e hora de acesso; ou

IV - pesquisa direta com fomecedores, mediante solicitaçâo formal de cotação, desde que os
orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de alé 6 (seis) meses de antecedência da
data de divulgaçào do instnrmento convocatório.

Instrução Normativa n' 65:

Art.3" A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no mínimo:

I - descrição do objeto a ser contratado;

II - idenlificação do(s) agente(s) responsável(is) pela pesquisa ou, se for o caso, da eqúpe de
planejamento;

III - caracterização das fontes consultadas;
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

IV - série de preços coletados;

V - método estatístico aplicado para a defrniç2io do valor estimado;

VI - justificativas para a metodologia utilizada em especial para a desconsideração de valores
inconsistentes, inexeqúveis ou excessivamente elevados, se aplicável;

VII - memória de cálcúo do valor estimado e documentos que lhe dão supoÍte; e

VIII - justiÍicativa da escolha dos fomecedores, no caso da pesquisa direta de que dispõe o
inciso IV do art. 5'. Critérios

AÍ. 5" A pesquisa de preços para fins de determinaçào do preço estimado em processo

licitatório para a aquisição de bens e contrataçâo de serviços em geral será realizada mediante a
utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitririos menores ou iguais à mediana do item correspondente nos
sistemas oficiais de govemo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice
de atualização de preços correspondente;

II - contratações similares feitas pela Administraçâo Pública, em execução ou concluídas no
período de I (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive medianle sistema de registro de
preços, observado o índice de atualizagão de preços coúespondente;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente
aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo,
desde que atualizados no momênto da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de
antecedência da data de dilulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (tÍês) fomecedores, mediante solicitação formal de
cotação, por meio de oficio ou e-mail. desde que seja apresentada justificativa da escolha desses

fomecedores e que não teúam sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência
da data de divulgação do edital; ou

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais
esteja compreendida no período de até I (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme
disposto no Cademo de Logística. elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Govemo Digital do Ministério da Economia.

Diante do contexto apresentando, informo que o método utilizado para realização da pesquisa
de preços do objeto em negrito, foi elaborado com empÍesa com cnae pertinente ao objeto, atendendo
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS
o disposto no inciso IV, Art. 5' da Instrução Normativa no 73, de 05 de agosto de 2020 do Ministério
da Economia, bem como do inciso IV, Art. 5'da Instrução Normativa n'65, de 07 dejulho de 2021
do Ministério da Economia, conforme supracitado.

Informo ainda, que a solicitação de cotação foi solicita via e-mail e respondidas pelas seguintes

empresas, de acordo com a relação abaixo:

Solicitaçâo nlo respondida: L F G DIAS COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE
PETROLEO LmA, inscrita no CNPJ sob no 04.687.663/0001-87.

Soticitação respondida: NUNES ALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. inscrita
no CNPJ sob n" 05.1 15.22210001-73, POSTO JESUS POR NOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL
LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 40.682.856/0001-09 e POSTO GSM COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 08.705.23410001-46.

Sendo assim. encamiúo nos autos os e-mails enviados. nào respondidos e respondidos,
cotações de preços. mapa compaÍativo de preços e preço médio de referência. Diante do exposto,
solicito a nossa excelência a análise, aprovação e posterior que encaminhe ao ordenador de despesa,
juntamente com a escolha da modalidade de licitação.

Portel/PA. l0 de março de 2023.

E S CORDEIRO
Comprasamento de

LA
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

corAÇÃo DE PREÇo No 20230303003

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fomecimento
de Combustível (Oleo Diesel Marítimo e Óleo Diesel 5500), para Abastecimento das

máquinas, embarcações e equipamentos, destinados a âtender os pÍogramas e demais
atividades promovidas pelas Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura
Municipal de Portel/PA.

COTAÇAO DE PREÇOS

Fls.
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

cornçÃo DE PREÇo N.2o23o3o3oo3

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestaçào de serviços de fomecimento
de Combustível (Oleo Diesel Marítimo e Oleo Diesel 5500). para Abastecimento das

máquinas, embarcações e equipamentos, destinados a atender os programas e demais
atividades promovidas pelas Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura
Municipal de Portel/PA.

E-MAIL(S) ENVTADO(S) E NAO
RESPONDTDO(S)
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

coTAÇÃo DE PREÇO No 20230303003

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fomecimento
de Combustível (Oleo Diesel Marítimo e Oleo Diesel 5500), para Abastecimento das

máquinas, embarcações e equipamentos, destinados a atender os progr.rmas e demais
atividades promovidas pelas Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura
Municipal de PorteVPA.

L F G DTAS COMERCIO VAREJTSTA DE
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

oo00
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!Y Gmail SETOR COiTPRÁS <setorcomprasportel@gmail.com>

soLrctrAÇÃo DE corAçÃo oe pREços No 20230303003

SETOR COMPRAS <setorcomprasportel@gmail.com> 3 de março de 2023 às 16:17
Para: lfgdiâspp@gmail.com

solrcrrAÇÀo oe comçÃo DE pREÇos N'20230303003

A
Prefeitura Municipal de Portel/PA
Departamento de Compras

ASSUNTO: SOrrCneçÂO OE COraçÃO

Prezado(a),

Venho através da Prefeitura Municipal de Portel, junto ao Departamento de Compras, situado na

Av. Duque de Caxias, n' 803, Bairro Centro, Porte[/PA, 68480-000, convida a empresa L F G DIAS
COMERCIO VAREJISTA DE DERMDOS DE PETROLEO LTDA, inscrita no CI{PJ sob n'
04.687.ó63/000f-87, com sede na .4V DUQUE DE CAXI.AS, N' 179, TIJUCA, PorteUP-A., CEP:
6E.480-000, a paúicipar da Cotação de Preços, para fornecimento de Combustível (Óleo Diesel Marítimo
e Oleo Diesel S500), conforme especificaçôes constantes no anexo;

Caso seja de seu interesse participar desta Cotação, solicitamos enviar a mesma de acordo com
o modelo sugerido em anexo ou modelo que contenha as mesmas informações;

Os esclarecimentos e as informações necessárias à empresa serão prestados pelo Departamento
de Compras da Prefeitura Municipal. A apresentação das propostas pressupõe coúecimento de todos os

dados e informações necessárias ao seu preparo, aceitação das condições estipuladas nesta Solicitação de
Cotação de Preço.

Atenciosamente,

LAIJDICEIA MENDES CORDEIRO
Departamento de Compras da PMP

2 anexos

!_J
MODELO DE PREENCHIMENTO DE COTAçÃO DE PREÇOS.dOCX
22K

ITENS COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL MARíTIMO E óLEO DIESEL SSOO).XI3
23K
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corAÇAo DE PREÇO N" 20230303003

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fomecimento
de Combustível (Oleo Diesel Marítimo e Oleo Diesel 5500), para Abastecimento das
máquinas, embarcações e equipamentos, destinados a atender os programas e demais
atividades promovidas pelas Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura
Municipal de Portel/PA.

E-MArL(S) ENVTADO(S) E RESPONDTDO(S)
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

coTAÇÃo DE PREÇO N.20230303003

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fomecimento
de Combustível (Oleo Diesel Marítimo e Oleo Diesel 5500), para Abastecimento das
máquinas, embarcações e equipamentos, destinados a atender os programas e demais
alividades promovidas pelas Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura
Municipal de Portel./PA.

NUNES ALVES COMERCIO DE
COMBUSTIVEL LTDA

oo00
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.Vt Gmail SETOR COMPRAS <setorcompÍasportel@gmail.com>

sor-rcreçÃo DE corAçÃo oe pREços No 20230303003

SETOR COMPRAS <setorcomprasportel@gmail.com> 3 de março de 2023 às 10:14
Para: postosaobenedito'l @hotmail.com

sor-rcmlÇÃo ne comçÃo DE pREÇos N'20230303003

À
Prefeitura Municipal de Portel/PA
Departamento de Compras o

ASSUNTO: SOrrCrueçÃO DE COTAÇÃO Rubrica

Prezado(a),

Venho através da Prefeitura Municipal de Portel, junto ao Departamento de Compras, situado na
Av. Duque de Caxias, no 803, Bairro Centro, Portel/PA, 68480-000, convida a empresa IÍIJNES ALVES
COMERCIO DE COMBUSTML LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 05.115.22210001-73, com sede

na ^4V DUQUE DE C.{XLAS, N" 40E, Centro,.Portel/PA, CEP: 6E.480-000, a participar da Coação de
Preços, para fomecimento de Combustível (Oleo Diesel Marítimo e Oleo Diesel 5500), conforme
especifi cações constantes no anexo;

Caso seja de seu interesse participar desta Cotação, solicitamos enviar a mesma de acordo com
o modelo sugerido em anexo ou modelo que contenha as mesmas informações;

Os esclarecimentos e as inÍ'ormações necessárias à empresa serão prestados pelo Departamento
de Compras da Prefeitura Municipal. A apresentação das propostas pressupõe conhecimento de todos os

dados e informações necessárias ao seu prreparo, aceitação das condições estipuladas nesta Solicitação de

Cotação de Preço.

Á to-^i^"o-o-to

LAUDICE]A MENDES CORDEIRO
Departamento de Compras da PMP

2 anexos

.!l rrENS COMBUSTTVEL (ÓLEO OTESEL MARíTtMO E ÓteO OteSet SSOO).xte

4l

o
(-)
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!Í Gmail SETOR COMPRAS <setorcompÍasportel@gmail.com>

sor-rcreÇÃo DE corAçÃo oe pREços N'20230303003

posto sao benedito <postosaobeneditol @hotmail.com>
Pa[a: §ETOR COMPRAS <setorcompraspoÍtel@gmail.com>

src u r cornçÃo solrcrrADA

De: SETOR COMPRAS <setorcomprasportel@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 3 de março de 2023 L7:!4
PaÍa: postosaobeneditol @hotmail.com <postosaobeneditoI @hotmail.com>
Assunto: SOLICITAçÃO Or COrnçÃO DE PREçOS Ne 20230303003

lTexto das mensagens anteriores oculto]

:l corAçÃo DE pREços sÃo BENEDrro.pdr
101K

3 de março de 2023 às 18:13
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NUNES ALVES COMERCTO DE COMBUSTIVEL LTDA
CNPJ: 05.1 15.22210001-73
FONE: (91)3784-1121 OU 98518-5700
EMAIL: trostosaobenedito I '? hotnr:ril.conr

CELINO NUNES Assinado de Íorma

ALVES: r 208883 i',];il'ro"' 
t*''o

8287 ALVEs:r 2os8s3s2s7

DE{

o
U
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COTAÇÃO DE PREÇO§ Rubrica

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL/PARÁ
Dep arÍ ítmen to de compr as

Conforme solicitado, a empresa NLIIIIES ALVES COMERCIO DE COMBUSTML
LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 05.1 15.22210001-73, com sede na AV DUQUE DE CAXIAS, N'
408, Centro, PortelPA, CEP: 68.480-000, vem pot meio desta proposta apresentar seu preço, nas

seguintes condições:

VALOR GLOBAL: RS 10.482.000,00 (dez milhões, quatroÇentos e oitenta e dois mil).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data da emissão desta píoposta

PRAZO DE FORNECIMENTO: Imediato

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Mensal.

PorteL{PA, 03 de março de 2023.NUNES ALVES
COMERCIO DE

COMBUSTIVEL

LTDA:o51152220
00173

digitâlpoí NUNEs

ALVESCOMERCIO

DE COMEUSTIVEL

LTDAO5l I52220001
73

TruNES ALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
CNPJ sob n' 05. 1 1 5.2221 0001 -7 3

ITEM DESCRIÇÃO MARCA LTNIDADE QU.ANT.

VALOR
T]NITÁRIO

RS
VALOR

TOTAL RS

1

OI,EO DIESEL
MARÍTIMO IPIRANGA LITRO 1.020.000 R$ 7,10 R$ 7.242.000,00

2
ór-r,o
ss00

DIESEL
IPIRANGA LITRO 450.000 Rs 7,20 R$ 3.240.000,00

lns r o.+sz.ooo.oo I

Avcnida Duquc de Caxias. N" 408, Centro, Pofiel/PA. CEP: 68.480-000
Fone:91 3784-l l2l OU 98518-5700 E-mail:
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

coraÇÃo DE PREÇo No 2o23o3o3oo3

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lomecimento
de Combustível (Oleo Diesel Marítimo e Oleo Diesel 5500), para Abastecimento das

máquinas. embarcações e equipamentos, destinados a atender os programas e demais
atividades promovidas pelas Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura
Municipal de Portel/PA.

POSTO JESUS POR NOS COMERCIO DE
COMBUSTIVEL LTDA

oo00

PORTEL



SETOR COMPRAS <setorcompÍasportel@gmail.com>

soLrctrAçÃo DE corAçÃo oe pREÇos No 20230303003

SETOR COITPRAS <setorcomprasportel@gmail. com>
Para: nonaeletro@hotmail.com

3 de março de 2023 às 'Í0:11

solrcrraçÃo ne cor,rçÃo DE pREÇos N" 20230303003

DFI
À
Prefeitura Municipal de Portel/PA
Departamento de Compras L) o

ASSLNTO: SOLICITAÇAO DE COTAÇAO Rubrica

Prezado(a),

Venho através da Prefeitura Municipal de Portel, junto ao Departamento de Compras, situado na

Av. Duque de Caxias, n" 803, Bairro Centro, Portel,/PA, 68480-000, convida a empresa POSTO JESUS
POR NOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 40.682.E56/0001-09,
com sede na.4V DUQUE DE CAXIAS, S./n, Portelinha, Portel/P.{, CEP: óE.4E0-000, a participar da

Cotação de Preços, para fomecimento de Combustível (Oleo Diesel Marítimo e Oleo Diesel 5500),
conforme especificações constântes no ânexo;

Caso seja de seu interesse participar desta Cotação, solicitamos enviar a mesma de acordo com
o modelo sugerido em anexo ou modelo que contenha as mesmas informações;

Os esclarecimentos e as informações necessárias à empresa serão prestados pelo Departamento
de Compras da Prefeitura Municipal. A apresentaçáo das propostas pressupõe conhecimento de todos os

dados e informações necessárias ao seu preparo, aceitação das condições estipuladas nesta Solicitação de

Cotação de Preço.

Atenciosamente,

LAUDICEIA MENDES CORDEIRO
DepaÍamento de Compras da PMP

2 angxoa

,.61 TTENS COMBUSTTVEL (ÓLEO DTESEL MARíT|UO e óleO DTESEL SSOO).xts
-J 23K

,11 MODELO DE PREENCHIMENTO DE COTAçÃO DE PREçOS.dOCX") 22K
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M Gmail SETOR COMPRAS <setorcompraspoÍtêl@gmail.com>

solrcrreçÃo DE corAçÃo oe pREços N'20230303003

Josus NazaÍeno Carvalho CorÍea <nonaeletro@hotmail.com>
Para: SETOR COMPRAS <setorcomprasportel@gmail.com>

Boa tarde segue em anexo cotação de preços conforme solictado

9 de março de 2023 às 17:46

De: SETOR COMPRAS <setorcomprasportel@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 3 de março de 2023 U:LL
Para: nonaeletro@hotmeil.com <nonaeletro@holmail.com>
Assunto: SOL|C|TAçÃO DE COTAçÃO DE PREçOS Ne 20230303003

[Teío das mensagens anteioíes ocutoi

:l corAçÃo DE pREÇos DTESEL E s1o posro JpN tlt PMP.pdf
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COTACÂO DE PRECOS

PREFEITURA MUMCIPAL DE PORTEL/PARÁ

DepanâÍneffo dÊ compras

CoDforme solicilâdo, a empresa POSTO JESUS FOR NOS COMERCIO DE COMBUSTMEL LTDÀ
insciitâ nü CI{PJ o" {0.682.E5ú0001-09. conl iede Âte- Duque dÊ Câriiõi - SÀi - Portelinha - PoÍel - PÁ, rem por meio

desta pmposta apresentar seu pÍeço, na-s seguintes coodiçôe§:

?,
o

RSll

VALOR GLOBAL: RS I1.052.000.00 (onze milhôes e cinquenta e dois mil)

VALIDADf, DA PROPOSTA: mínimo ó0 (sessenta) dias, contados da data da cmissao desta pÍoposla.

PRAZO DE FORNECIMENTOT Imediato

CONDIÇÃO DE PAGAMENTo: confonrc o cdital

Portel - PA 09 de março de 2023

PO5TO JE5U5 POR NOS ãH'#,EH1;ffiI''**"
coMERCtO DE COMBU5IVEL ilfflfi;],*x1ffH;sÍxaf.^

tud ou<4755r@16ó o{UO 
'Ctus 

POR

LTDA:40682856000109

POSTO JESUS POR NOS COMERCIO DE COMBU§TII'EL LTDA
CNPJ : 40.682.856/0ffi I {}9

-llssinalura do(q) Represe nÍante Le gal/proprietarí<,
JESU§ DE NAZÀRENO CARVALHO CORRE,A

RG n'2959484 SSP-PA
CPF n" 570.205.582-9i

re lI{9, qa c^raaa tat ,qnraa.-.a
,(trla aa ctt aa a--

,,ú l'ti Al at, / lll llaa!}3i-

ITENI DESCRIÇÃO illÀRCA UNIDADE
VALOR

UNITÁRIO R§
VALOR TOTAL

R§

I ór.Eo DTESEL MARÍTrMo SHELL LITRO 1.020.000 RS 7.35 R§ 7.497.000,00

2 óL[.o DTESEL s5oo SHILL I-ITRO 450.000 RS 7.90 R§ 3.5s5.000.00

tu rL J. rósnr

QUÀNT.
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Av. Duque de Caxias, 803{entÍo. PoneyPA,
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

corAÇÀo DE PREÇO No 20230303003

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestaÇão de serviços de fomecimento
de Combustivel (Oleo Diesel Marítimo e Óleo Diesel 5500), para Abastecimento das

máquinas, embarcações e equipamentos, destinados a atender os progrâmas e demais
atividades promovidas pelas Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura
Municipal de Portel/PA.

POSTO GSM COMBRCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA

oo00

ORTET



M Gmail SETOR COii|PRAS <setorcompraspoÉel@gmail.com>

sor-rcraçÃo DE corAÇÃo oe pREÇos No 20230309003

DÀ

A
Prefeitura Municipal de PoÉel/PA
Departamento de Compras

ASSUNTO: SOr-tCIraÇÃO OE COreÇÃO
Rubrica

Prezado(a),

Caso seja de seu interesse participar desta Cotação, solicitamos enüar a mesma de acordo com
o modelo sugerido em anexo ou modelo que conteúa as mesmas informações;

Os esclarecimentos e as inÍbrmações necessárias à empresa serão prestados pelo Departamento

de Compras da Prefeitura Municipal. A apresentação das propostas pressupõe conhecimento de todos os

dados e informações necessárias ao seu preparo, aceitação das condições estipuladas nesta Solicitaçào de

Cotação de Preço.

Atenciosamente,

LAUDICEIA MENDES CORDEIRO
Departamento de Compras da PMP

2 anexos

.r1 trENs coMBUsTtvEL (óLEO DIESEL MARÍTIMO E ÓteO OteSet SSOOI.xts
-J 23K

JT MODELO DE PREENCHIMENTO DE COTAÇÃO DE PREçOS'dOCX-! 22K
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SETOR COMPRAS <setorcomprasportel@gmaíl.com> 3 de março de 2023 às í0:í6
Para: dssmoreira@gmail.com

solrcrrAÇÃo DE coTAÇÃo DE PREÇOS N" 20230303003

FIs,

Veúo através da Prefeitura Municipal de Portel, junto ao Departamento de Compras, situado na

Av. Duque de Caxias, n' 803, Bairo Centro, Portel/PA, 68480-000, convida a empresa POSTO GSM
COMERCIO DE COMBUSTMIS LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 08.705.23410001-46, com sede

na.{V DUQUf, DE C.AXI.AS, S/n, Portelinha, PorteVPA, CEP: óE.4E0-000, a participar da Cot3ção de

Preços, para fomecimento de Combustível (Óleo Diesel Marítimo e Óleo f)iesel 5500), conforme
especifi cações constantes no anexo;



lYt Gmail

Cotação de Preço

posto gsm <postogsm@gmail.com>
i,ara: "útorcomprasportel@gmail.com" <setorcomprasportel@gmail. com>

:l cotação Posto GSÍU PMP.Pdt
288K

SETOR COMPRAS <setorcomPÍasportel@gmail.com>
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10 de março de 2023 às 10:0'í
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COTAçÃO DE PREçO
Rubrica

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL, Estado do Pará.

DepaÍtamento de compras

Coníorme solicitado, a empresa POSTO GSM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, inscnta no CNPJ no

08.705.234/000í46, com sede na AV. DUQUE DE CAXIAS, S/N, PORTELINHA, CEP: 68.480'000 - Portel/PA, por

intermálio de seu representante legal o (a) Sr,(a) GABRIELA SILVA ÍU0RE|RA, brasileira, solteira, portadora da cedula de

identidade RG n' 67E2286 - PC,PA e do CPF n" 047.311.092-05, Íêsidente e domiciliado na AV. DUQUE DE CAXAS,

SrN, ALTOS, PORTELINHA, CEP: 68.480-0Í10 . PORTEUPA, vem por meio desta proposta apresentar seu preço, n6
seguintes condiçoes:

VALOR GLOBAL: R$ 1 
'1.556.000,00 (Onze Milhôes e Quinhentos e Cinquenta e Seis Mil Reais).

VALIDADE DA PROPOSTA: Minimo 60 (sessenta) dias, mntados da data da emissão de§ta proposta.

PRAZO DE EilTREGA: lmediato,

COilDlçÂO DE PAGAilIENTo: No prazo de até 30 (finta) dias da data da entrada dâs notas fiscais no Departamento de

contabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEUPA, aÉs as mesmas serem conÍendas e atestadas pelo

responsável.

Portel/PA, 10 de Março de 2023.

Fls,_

POSTOGSM Assinadodeíormâ

COMERCTO DE digitôlpor Posro

coMBusrvErs ::ffij$',:áf*
LTDA:0870523400 sDAo87os23411oo1
0'146 4

posro GsM coMÉRcto DE qoMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 08.705.23tU0001-16

POSIO GSM COMERCIO OE COMEUSIIVEL LIDA
Av,0UOJE DE CAXIAS S/tl PORTELINHA CEP 68480,000

cNPJ 08.705.ã4m001-46
lNs. EST. 152623388

FONE (91)9S18G9266

(--.--".:?:
sAl.rvlo 23

ITEÍti DESCRTçÀO MARCA QUANT UN DAD E VALOR UN|TÁRIO VALOR TOTAL

I OLEO DIESEL MARiTII,IO SHELL 1.020,000 LITRO RS 7,80 R$ 7.956.000,00

2 OLEO DIESET S5OO LUBRÂX 450.000 LITRO RS 8,00 R$ 3.600.000,00

VALOR TOTAL RS 11.556.000,00
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t""as' 803-cenrro' Portçl/PA

I Jsrl aze+-rzoo
I ascom@portel.pa.gov.br
lD http://www.portel.na.gov.br/
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corAÇÃo DE PREÇO No 20230303003

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fomecimento
de Combustível (Oleo Diesel Marítimo e Óleo Diesel 5500), para Abastecimento das

máquinas, embarcações e equipamentos, destinados a atender os programas e demais

atividades promovidas pelas Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura
Municipal de PoneVPA.

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

eo00

ORTEL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
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