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DEPTO. DE COMPRAS 

 

 

A Ilma. Sra. 

Noelma Paula da Rocha Herênio 

Secretária de Assistência Social 

Nesta 

 

Encaminho a cotação de preço para fins de abertura de processo licitatório que visa 

aquisição de serviços funerários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Assistência Social de Palestina do Para/PA, conforme solicitado. Vale ressaltar que a mesma, 

foi feito através de pesquisas no mercado regional.  

A base ampla e diversificada de informações, que inclui órgãos e entidades das 

diferentes esferas de governo, atende aos princípios da Eficiência e da Economicidade (Art. 

37, caput da CF/88) e ao dever de balizar as compras em preços praticados pela 

“Administração Pública” (arts. 15, V e 6º, XI da Lei 8.666/93), evitando distorções da 

realidade dos preços praticados em um mesmo mercado competitivo. Possibilita a utilização 

do critério das “CONTRATAÇÕES SIMILARES DE OUTROS ENTES PÚBLICOS” 

(art. 2º, III da IN nº 5/14- SLTI/MPOG), atendendo, dessa forma, à determinação do Tribunal 

de Contas da União no Acórdão nº 1445/2015, no sentido da utilização de fontes 

diversificadas para uma maior segurança aos valores a serem adjudicados e de aplicação 

prioritária dos critérios previstos incisos I e III do art. 2º da referida Instrução Normativa. 

Justificamos que foram consultados os Sistemas “Painel de Preço” e “Banco de 

Preços”, ferramentas estas informatizadas que disponibilizam dados de compras públicas 

homologadas no Comprasnet (Compras Governamentais) como preço de referência de 

mercado, mas devido à especificidade dos itens solicitados, comprometeu a exatidão da 

pesquisa, apresentando resultados “engessados”, não sendo assim, fiel e nem compatível com 

a realidade dos itens descritos no Termo de Referência.  

Sendo assim, para a formação de preço do pregão supracitado, se fez necessário à 

observação de vários parâmetros que não se conseguiu verificar através dos filtros disponíveis 
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no Sistema Banco de Preço/ Painel de Preço, em decorrência da especificidade do objeto. 

Desta forma, não sendo possível tecnicamente comparar os objetos de pregões encontrados, 

quantidades fornecidas, condições comerciais praticadas, locais de entrega, catálogos e 

correlacionar outras especificações. 

 

 

Palestina do Pará - PA, 08 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Pedro Dias Araújo 

Diretor de Depto. de Compras – PMPP 


