
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS 
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________________________________________________________________ 
Rua Pedro José da Silva, 01, Centro – Anajás/PA 

 

 

 
 Anajás-PA, 03 de Janeiro de 2020. 

 

 

Assunto: Justificativa de cotação 

 

Senhor Pregoeiro, 

 

Viemos por meio deste justificar que em razão da obrigatoriedade na 

apresentação de orçamento em planilha de preços, em decorrência das determinações legais 

insertos no art. 7º § 2º, II, e art. 40, § 2º, II, da Lei 8.666/93, procedeu-se a realização da 

respectiva cotação de preços. Todavia, não foi possível efetuar a cotação de três propostas, 

no mercado local, para Aquisição de 01 (Um) Veículo Utilitário Tipo Pick-Up Cabine Dupla 4x4 

e 01 (Uma) Embarcação para Transporte Equipada com Motor de Popa (para até 12 pessoas) 

para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Anajás, considerando a 

grande dificuldade em encontrar empresas que dispõem do objeto apresentado, com as 

mesmas especificações, urge salientar que inobstante seja obrigatório a realização de 

pesquisa de mercado, o escopo de orçar o valor estimado para futuras contratações, o referido 

procedimento não se encontra normatizado, adotando-se um costume, já arrigado na 

Administração Pública, em proceder-se a consulta de três ou quatro empresas atuantes no 

ramo do objeto a ser licitado, para que, calculando-se um média, se estabeleça em estimativa 

de valor para a contratação, o qual não poderá consubstanciar-se excessivo ou inexequível. 

Contudo, como supracitada, o costume em questão não pode ser levado a 

cabo na situação em concreto, restando impossibilitada a pesquisa de preços com mais de 

uma empresa fornecedora, tendo em vista a peculiaridade e especificação dos serviços a 

serem objetos do certame licitatório. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS 

______________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
Rua Pedro José da Silva, 01, Centro – Anajás/PA 

 

 

 

 
 

Item Especificação Marca Unid. Quant Valor Unit TOTAL 

1 

Veículo Pick-Upcabine dupla 4x4(Diesel) - 
Motorização mínimo de 140 cv. Câmbio Manual- 
Capacidades de 05 Lugares - Ar condicionado. 
Possui Tipo Direção Hidráulica trio Elétrico 
(Trava, Vidro, Alarme). Possui freios ABS e Airbag 
Dup. Possui acessórios 2. Não possui 
acessórios3. Protetor de caçamba - Acessório 1 
Estribos laterais. 

 

UNID 1 120.000,00 
120.000,00(cento 
e vinte mil reais) 

2 

Embarcação para Transporte com Motor Popa 
(até 12 pessoas) - Material de Confecção 
Alumínio 100% soldado - capacidade/ assento/ 
Motor/Potência/Acessórios - 06 a 08 pessoas/ 
Poltrona/ Motor popa 4 tempos/ 25 HP/ Com 
Volante. 

 

UNID 1 38.000,00 
38.000,00(trinta 
e oito mil reais) 

TOTAL  
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