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 CONSOLIDAÇÃO DAS PESQUISAS DE PREÇOS 

 

AO SETOR DE LICITAÇÕES, 

 

 Em atendimento à IN nº 65/2021, encaminha-se a consolidação dos dados da pesquisa de preços 

feitas por este departamento, para o Gabinete do Prefeito de São Sebastião da Boa Vista - Pará. 

 

1 - Objeto 

1.1 – Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Alimentação Escolar em atendimento ao 

Município de São Sebastião da Boa Vista-PA. 

 

2 - Identificação do Agente Responsável pela cotação (Art. 3º, inciso II, IN 65/2021)  

2.1 - O setor de Compras é o setor responsável pela pesquisa de preço do objeto acima mencionado e o 

agente responsável pela pesquisa é o Sr. Franciney Ricardo Lima dos Santos, Portaria nº 141/2021. 

3 - Caracterizações das fontes consultadas (Art. 3º, inciso III, e Art. 5º, inciso II e IV, IN 65/2021)  

3.1 - A (s) fonte (s) consultada (s) para as pesquisas de preço para fins de determinação de preço 

estimado foram realizadas utilizando os seguintes parâmetros: 

II – Aquisições e Contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano 

anterior à data de divulgação do instrumento convocatório; 

IV - Pesquisa direta com, fornecedor, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-

mail, sendo o fornecedor cadastrado nesse municio, bem como foram feitas pesquisas nos sites;  

https://www.bancodeprecos.com.br (BANCO DE PREÇOS) 

https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ (TCM) 

https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/ (PAINEL DE COMPRAS) 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ (PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS) 

4 - Justificativa para a metodologia utilizada (Art. 3º, inciso VI, e Art. 6º, IN 65/2021)  

4.1. Para a serviços pretendidos, a metodologia aplicada para a obtenção do preço estimado é a média do 

valor obtido na pesquisa de preço, conforme demostrado em mapa comparativo anexo.  

4.2. Justifica-se a metodologia utilizada para busca dos preços dos serviços praticados do mercado, no 

art. 6º da IN 65/2021, sendo o caso específico para fins de procedimento licitatório. 

 

https://www.bancodeprecos.com.br/
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/
https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/
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5 - Períodos de Consulta dos Preços Coletados 

5.1 O período compreendido da pesquisa de preço foi de 27 de junho de 2021 à 28 de julho de 2021. 

6 - Preços 

6.1. Os preços obtidos por este setor serão considerados como Preço Estimado, conforme definido pela 

IN 65 de 7 de julho de 2021, levando-se em consideração a especificidade do processo, os aspectos 

mercadológicos próprios à negociação com o setor público, a celeridade processual e os recursos 

orçamentários disponíveis; 

6.2 O valor global estimado para a contratação, de acordo com este Levantamento realizado para o item 

constantes na tabela é de R$ 2.619.098,64 (DOIS MILHÕES SEISSENTOS E DEZENOVE MIL 

NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS). 

 

São Sebastião da Boa Vista - Pará, 30 de julho de 2021. 

 

 

FRANCINEY RICARDO LIMA DOS SANTOS 

Diretor do Departamento de Compras 
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