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DecRero Ne 027 DE 29 DE MAro DE 2020.

DIspOr SoBRE os PRoCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS BASICOS

PARA A REALIZACAO DE PESQUISA DE PRECOS PARA A AQUISIEAO

DE BENS E A CONTRATAqAO DE SERVIEOS EM GERAL NO AMBITO

DO MUNICIPIO DE VERTENTES

o PREFEITO DO MUNlciptO Oe VERTENTES, Estado de Pernambuco, no uso

das atribuig6es que lhes s6o conferidas pela Constituigio Federal, pela Constituigdo do

Estado de Pernambuco e pela Lei Org6nica Municipal,

CONSIDERANDO o previsto no pardgrafo 2s do artigo 40 e o artigo 44 da Lei ne 8.666,

de27 dejunho de 1993;

CONSIDERANDO a necessidade de definir crit6rios norteadores quanto i pesquisa de

pregos relacionadas a processo de aquisigdo de bens e a contratagSo de servigos pelo

Municipio de Vertentes;

CONSIDERANDO a necessidade de efici6ncia na aplicag6o dos recursos p0blicos;

DECRETA:

Art. 1s Fica instituido o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de

preeos para a aquisigao de bens e a contratagSo de servigos em geral.

par5grafo fnico. O presente Decreto deverd ser sempre que possivel observado na

definigdo de prego de referOncia do bem ou do servigo a ser contratado pelo Municipio

de Vertentes.

Art. 2e A pesquisa de pregos serS realizada mediante a utilizagSo dos seguintes

pa16metros, elencados em ordem priorit5ria:

l- banco de pregos do Sistema PE-INTEGRADO;

ll - banco de preEos do Tome Contas da Coordenadoria de Controle Externo

(CcE) do TCE-PE;

lll - Painel de Pregos do Minist6rio da Economia

elet16nico http ://pai n eldep recos. planejamento.gov' br;

disponlvel no enderego

lV - contratag6es similares de outros entes p(blicos, em execugSo ou con

nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores i data da pesquisa de pregos;
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V - pesquisa publicada em midia especializada, sitios eletr6nicos especializados

ou de dominio amplo, desde que contenha a data e a hora de acesso; ou

Vl- pesquisa com fornecedores, prioritariamente elet16nica no PE-INTEGRADO,

desde que as datas das pesquisas n5o se diferenciem em mais de 180 (cento e

oitenta) dias.

$ 1e Os par6metros previstos nos incisos deste artigo poderSo ser utilizados de forma

combinada ou n50, devendo ser priorizados os previstos nos incisos I a lV e demonstrada

no processo administrativo a metodologia utilizada para obtengSo do prego de

refe16ncia.

$ 2e No caso de contrataEso direta com fundamento nos incisos I e ll do artigo 24 da Lei

ne 8.666, de 27 de junho de 1993, a pesquisa de pregos poderd adotar apenas o

par6metro previsto no inciso Vl.

I 3e Ser6o utilizadas, como metodologia para obtengSo do prego de referGncia para a

contratagSo, a m6dia, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de pregos,

desde que o cdlculo incida sobre um conjunto de tr6s ou mais pregos, oriundos de um

ou mais dos pa16metros adotados neste artigo, desconsiderados os valores inexequiveis

e os excessivamente elevados.

g 4e Os pregos coletados devem ser analisados de forma critica, em especial, quando

houver grande variag6o entre os valores apresentados.

g 5e Para desconsideragSo dos pregos inexequiveis ou excessivamente elevados,

deverSo ser adotados crit6rios fundamentados e descritos. no processo administrativo.

$ 6e Excepcionalmente, mediante justificativa, ser6 admitida a pesquisa com menos de

tr6s pregos ou fornecedores.

Art.3e O Municipio de Vertentes solicitard formalmente, por e-mail, a apresentagSo de

cotagdo por parte dos fornecedores n6o integrantes do Cadastro de Fornecedores do

Estado de Pernambuco - CADFOR.

g1e N6o deverS ser anexada ao "sistema PE-INTEGRADO" a solicitagSo formal aos

fornecedores referenciados no caput desse artigo, devendo o setor competente adotar

as provid6ncias no sentido de garantir a guarda eletr6nica para eventual controle

comprovac5o posterior′ caso sela neCess6rio.

52s O setor competente, em auxilio ao demandante na definigSo do prego de

deverd conferir aos fornecedores prazo de resposta compativel com a
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objeto a ser licitado, o qual n6o ser6 inferior a 3 (tr6s) dias 0teis, nem superior a 10 (dez)

dias fteis, sendo permitida prorrogagSo, mediante justificativa.

$3s Os prazos estabelecidos no par6grafo anterior poderSo ser alterados em caso

concreto, quando caracterizada situa96o excepcional devidamente justificada.

Art. 4e N5o serdo admitidas estimativas de pregos obtidas em sitios de leilSo ou de
intermediagSo de vendas.

Art. 5e O disposto neste Decreto ndo se aplica aos casos de contratag6es em que a
formagSo de pregos possui metodologia pr6pria, tais como obras e servigos de

engenharia, nas situagSes em que os pregos unitdrio e global forem estabelecidos por
tabelas de pregos referenciais para este fim, bem como contratag6es de servigos

terceirizados com dedicagSo exclusiva de m5o de obra, quando o valor de referEncia da

contratagdo for fixado por interm6dio de planilha de custos especifica.

Art. 5e A razoabilidade do valor das contratag6es decorrentes de inexigibilidade de

licitagdo poderd ser aferida por meio de comparagSo da proposta apresentada com os

pregos praticados pela futura contratada junto a outros entes p0blicos ou privados, ou

outros meios igualmente id6neos.

Art. 7e Este Decreto entra em vigor na data da sua publicagSo e ndo se aplica aos

processos administrativos j5
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