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PREGÁO ELETRÔNICO OO1/202I-CMS.

PROCESSO ADMINISTRÂTIVO NOO()5/202I-CMS.

9T"J^PIO.. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE
VEICULOS DE USO EXCLUSNO DA CÂMARA MTINICIPAL DE SANTAREM/PA.

Para qualquer contratação ou aquisição realizada pela a Administração Pública é necessária a
previa pesquisas de mercado, para a modalidade Pregão ã pesquisa de meróado é indispensável onde
se afere o valor médio que determinado produto ou serviço está custando no mercado e pelo qual a
Administração Pública está disposta a pagar. A previsão da pesquisa de preços está presente na Lei no
8.66611993 - art 15, § 1', em que determina que o registro de preços será precedido àe ampla pesquisa
de mercado.

Dentre as várias funções que a pesquisa de mercado têm no processo licitatório, "a principal é
garantir que o Poder Público identifique o valor real do bem ou do produto para uma pretensa
contratação, de forma que o preço a se pagar sejajusto e esteja compatível com a realidade de mercado"
(STJ, 2017, p. s).

Decorre que as pesquisas de mercado feitas para a aquisição de combustiveis, destinados ao
abastecimento de veiculos de uso exclusivo da câmara municipal de Santarénl/PA, que embasam o
processo licitatório n"005/2021-CMS, Pregão eletrônico n'001/20121-CMS, foram realizadas entres
os dias 04 e 05 de janeiro de 2021, e a data marcada para abertura do Pregão eletrônico n"001120121-
CMS acontecerá dia 05 de março de 2021, ocone que durante esse percurso de tempo aconteceram
elevados aumentos públicos e notório nos preços de combustíveis, divulgados pela ANP como
demostra as noticias anexada a esse despacho, acarretando a desatualização dos preços de referência
antes aferidos por essa administração.

Santarém,/PA, 23 de fevereiro de 2021

S ALMEIDA
etra

Portaria n I 021-DAG/DRH

DESPACHO MOTIVADO PARA SUSPENSÃO E NOVA PESOUISA DE MERCADO.

Com o objetivo de atualizar os preços médios e com o proposito que esses novos valores
demostrem a verdadeira realidade dos preços praticados no mercado é que informamos a suspensão do
Pregão eletrônico n"001/2021-CMS e sugerimos novas pesquisas de mercado para verificação de novos
valores de referência.
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