PLANILHA DE COTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DE PREÇOS – COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS
Valor Global
Cotação 1

149.829,80

Valor
Mensal
0,00

Razão Social

Cotação 2

213.359,25

0,00

Tosta
Flaviane Carvalho de Moraes Sousa – Supermercado Abelha

Cotação 3

203.650,05

0,00

Adão Souza Morais – Supermercado Paulistão

TOTAL

566.839,10

Rheidner Moraes Tosta – Eireli
- Supermercado

Média Global (3)

FORMA DO
ORÇAMENTO
ORÇAMENTO
PRÉVIO
ORÇAMENTO
PRÉVIO
ORÇAMENTO
PRÉVIO

CNPJ
05.167.967/0001-86

Dia da
pesquisa
09/05/2017

14.660.913/0001-49

09/05/2017

02.935.054/0001-74

09/05/2017

Média
IGPM Acumulado*
IPCA Acumulado*
Mensal
R$ 566.839,10
R$ 0,00
Estimativa de valor global considerando índices:
R$ XXX
Média de valor global considerando índices:
R$ XXXXX
Valor global apurado estimado: R$ 566.839,10
Valor mensal apurado estimado: R$ 0,00
Média valor global para fins de licitação: R$ 188.946,36
Média valor mensal para fins de licitação: R$ 0,00
Declaro para todos os fins de direito, que realizei pesquisa de preços para futura aquisição dos materiais/serviços neste processo licitatório.
Declaro, ainda, que o preço de referência foi formado nos ditames da Instrução Normativa nº 05/2014, conforme o artigo 2°, e seus incisos,
devidamente apontados na planilha acima. A consulta foi feita a partir de itens similares contidos em pesquisa com fornecedores (inciso IV).
Os valores obtidos na pesquisa foram avaliados criticamente, no sentido de que suas médias não apresentam grandes variações, não
comprometendo a estimativa do preço de referência, representando de forma satisfatória os preços praticados no mercado. Segundo preconiza
a Instrução Normativa n° 05/2014 (alterada pela IN 07/2014), no parágrafo 1º, de seu artigo 2°[“§1° No caso do Inciso I será admitida a
pesquisa de um único preço”], é permitida a criação de uma só cotação se esta tiver origem no Portal de Compras Governamentais, portanto,
para o (s) item (ns) 01, somente será divulgada uma cotação de preços. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.
Assim, afirmo que me responsabilizo pelo levantamento dos preços de acordo com a descrição correta dos itens, desejados por meu setor e
solicitados a partir do catálogo de materiais, e pelo valor usualmente praticado pelo mercado.
__________________________________________
Nome do responsável pela cotação
Cargo/Função
CPF

