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ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 13, DE 05 DE JUNHO DE 2019 

Estabelece os procedimentos 
administrativos básicos para a 
realização de pesquisa de preços para 
a aquisição de bens e contratação de 
serviços. 

 
 

 
O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 
10 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017 e sob a luz do art. 1º e 3º, IV do 
Decreto nº. 446, de 22 de março de 2018, orienta: 

 
 

 
Art. 1º A presente Orientação Normativa dispõe sobre o procedimento administrativo para 
realização e elaboração de pesquisa de preços para aquisição de bens e prestação de serviços 
pela Administração Pública. 

§1º A pesquisa de preços tem o intuito de estabelecer o preço médio verossímil praticado no 
mercado de determinado bem e/ou serviço; 

§2º Esta Orientação Normativa deve ser observada por toda Administração Pública Direta. 
 
 

Art. 2º A pesquisa de preço deverá ser realizada segundo os seguintes parâmetros: 

I - painel de Preços disponível no endereço eletrônico 
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br; 

II - pesquisa publicada em sítios eletrônicos especializados, mídia especializada, sites de 
domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; 

III - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 
(cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços 

IV - contratações similares em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias 
anteriores à data da pesquisa de preços 

V - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em 
mais de 180 (cento e oitenta) dias. 

§1º Deverá ser adotado 2 (dois) parâmetros dispostos acima de forma combinada, seguindo a 
ordem preestabelecida; 

§2º Prejudicada a ordem estabelecida, a utilização do parâmetro seguinte dependerá da 
inviabilidade e impossibilidade do parâmetro anterior, na qual o responsável pela consulta 
juntamente com o Ordenador de Despesa, deverão motivar e demonstrar o parâmetro 
inutilizado; 

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
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§3º No âmbito de cada parâmetro buscar-se-á no mínimo 3 (três) orçamentos com 
fornecedores distintos; 

§4º Apurar-se-á a média de valores dos 3 (três) orçamentos de cada parâmetro; 

§5º O preço médio verossímil, afastado os inexequíveis e excessivos, será: 

I - a menor média encontrada na apuração dos parâmetros adotados; 

II - a mediana dos preços orçados nos parâmetros adotados; 

III - o menor preço apurado nos parâmetros adotados; 

 
Art. 3º Diante da impossibilidade de conseguir o mínimo de 3 (três) orçamentos dentro de 
cada parâmetros estabelecidos, o responsável pela consulta juntamente com o Ordenador de 
Despesa, obedecida a seguinte ordem, deverão: 

I - motivar e demonstrar a inviabilidade de obtenção dos 3 (três) orçamentos combinados com 
2 (dois) parâmetro e apurar o preço médio verossímil pela adoção de 1 (um) parâmetro dentro 
dos estabelecidos, mantendo a necessidade dos 3 (três) orçamentos mínimos; 

II - motivar e demonstrar a inviabilidade de obtenção dos preços segundo critério do inciso 
anterior e apurar o preço médio verossímil, levando em consideração o mínimo de 2 (dois) 
orçamentos dentro de 1 (um) dos parâmetros estabelecidos. 

III - motivar e demonstrar a inviabilidade de obtenção dos preços segundo critério do inciso 
anterior e adotar outro parâmetro mediante justifi cativa com a metodologia utilizada para 
adoção do parâmetro e apuração do preço médio verossímil. 

Parágrafo único. A motivação e demonstração exigidas no presente artigo, não afasta ou supri 
aquela prevista no §2º do art. 2º desta Orientação Normativa. 

 
 

Art. 4º Serão considerados valores inexequíveis e excessivos, as propostas superiores ou 
inferiores a 50% da média aritmética dos valores orçados de cada parâmetro; 

 
 

Art. 5º É vedado fazer parte para apuração do preço médio verossímil: 

I – Preços inexequíveis e excessivos; 

II – Orçamentos do contratado ou futuro contatado nas contratações direta pela 
Administração Pública; 

III – Os preços considerados pelo Ordenador de Despesa incompatíveis com o mercado 
mediante motivação e demonstração. 

 
 

Art. 6º Para obtenção do preço médio verossímil, a pesquisa de preços deverá ser feita com a 
quantidade real requerida pela Administração Pública. 

I - A quantidade requerida deverá ser instruída com o histórico de consumo/utilização dos 
últimos 12 meses da Administração Pública, bem como outros documentos que agreguem na 
justifi cativa da quantidade demandada. 
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II – em se tratando de aquisição ou prestação nunca antes realizada pela Administração 
Pública, a quantidade requerida deverá ser instruída com estudo sobre o consumo/utilização. 

 
 

Art. 7º Quando for realizada com os fornecedores, a pesquisa de preços deverá: 

I - ser enviada a solicitação formalmente para apresentação de cotação, 

II - ser conferido aos fornecedores prazo de resposta compatível com a complexidade do 
objeto a ser licitado, o qual não será inferior a cinco dias úteis. 

III - ter carimbo com nome e CNPJ 

IV - conter a data do dia do orçamento 

V - conter o prazo de validade do orçamento 

VI - caso não seja original, conter o carimbo “confere com original” com assinatura, nome e 
matrícula do responsável. 

 
 

Art. 8º Os processos de licitação relacionados às obras deverão seguir tabelas oficiais. 

Parágrafo único. Diante da impossibilidade ou desvantagem na utilização das oficiais, deverá 
o Ordenador de Despesa seguir os parâmetros e disposições tratados no art. 1º e seguinte 
desta Instrução Normativa. 

 
 

Art. 9º O servidor que verifi car o descumprimento ou cumprimento parcial da presente 
Orientação Normativa, remeterá os autos imediatamente para a Secretaria, ordenadora de 
despesa, para ciência, saneamento, diligências e providências necessárias. 

 
Art. 10. Fica revogada a Orientação Normativa nº 12, de 11 de março de 2019.  

 
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, alcançando todos os 
processos administrativos independente da fase que se encontram. 
 

 

Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de junho de 2019. 
 
 
 

MARIUS FERNADO DE CARVALHO 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍO (em exercício) 


