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LEVANTAMENTO DE CUSTOS 
 
O levantamento de custos para definir os preços unitários dos produtos solicitados Por essa Casa 
Legislativa, será realizado através de consultas a fornecedores locais, tendo em vista as 
características peculiares dos itens que estão sendo requisitados: combustíveis. 
 
Sabe-se que os itens demandados são classificados como produtos inflamáveis, regidos por 
legislação específica quanto ao seu transporte e à sua comercialização, estabelecendo regras de 
segurança, inclusive para a venda ao consumidor final, exigindo que o seu fornecimento se faça 
em pontos de revendas apropriados e devidamente legalizados, não sendo permitido ao 
consumidor final manter estoque desses produtos sem dispor de local e de estrutura exigidos para 
tanto. 
 
Poderíamos, contudo, levantar preços unitários em municípios vizinhos, entretanto, essa prática 
não se consolidaria para efeito de compra dos produtos, visto que, a cidade mais próxima da 
nossa, Cametá, está localizada a 62 (sessenta e dois) Km de distância por via terrestre, cujo 
acesso se faz por uma rodovia não pavimentada, de trafegabilidade precária e que, no período de 
chuvas, se torna intransitável. Como se nota: a distância do ponto mais próximo para a aquisição e 
o seu acesso, além de onerarem o custo final do produto, causariam transtornos incalculáveis a 
esta Administração, dentre eles a, eventual, descontinuidade de suas atividades por não dispor do 
pronto atendimento dos produtos em demanda. 
 
Configurada a impossibilidade de se adquirir os produtos em outras localidades, por falta de 
estrutura legalizada para o seu estoque e pela distância do ponto de fornecimento mais próximo, 
impôs-se a necessidade dos custos serem cotejados na sede de nosso Município. 
 
Em consulta realizada no dia 11/03/20205 à página eletrônica da Agência Nacional de Petróleo 
(ANP) constatou-se que na cidade de Limoeiro do Ajuru existem: 

a) Dois revendedores de combustíveis cadastrados na ANP, um com cadastro atualizado 
(BALIEIRO E REIS LTDA – EPP – POSTO FLUTUANTE SILVA, CNPJ 07.002.794/0001-71) 
e outro com a autorização revogada (JOÃO NILO DE BARROS FILHO – POSTO LIMOEIRO 
DO AJURU, CNPJ 05.349.618/0001-85). 

 
O resultado final da pesquisa acima demonstra que em Limoeiro do Ajuru há apenas uma 
empresa autorizada a revender combustíveis. 
 
Diante da confirmação do reduzido número de revendedores dos produtos em demanda, fica 
justificado o não alcance do número mínimo de três consultas de orçamentos para definir os 
preços unitários dos respectivos itens a serem licitados. 
 
Por conseguinte, deve-se expedir solicitação para a oferta de orçamentos de preços unitários às 
empresas legalmente autorizadas a revender os produtos em pauta. 

 
 

Limoeiro do Ajuru-Pa, 12 de março de 2020. 
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