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EXEMPLO DE CONSULTA AO PAINEL DE PREÇOS (Conforme IN nº 3/2017/MP)
1. Acessar o sítio <http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/index.html>;
2. Clicar em “Iniciar análise de MATERIAIS”:
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3. Realizar o filtro do material pretendido, preferencialmente pela “Descrição do Material”,
clicando no item buscado, e, em seguida, no botão “Confirmar Seleção”:

4. Escolha uma unidade de fornecimento, clicando, em seguida, no botão “Confirmar
Seleção”:
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5. Clicar em “Avançar Análise”, filtrando os valores dentro do gráfico com a ferramenta de
seleção de laço, quantas vezes for necessário, considerando as quantidades e valores
mais próximos da realidade da futura contratação, clicando, em seguida, no botão
“Confirmar Seleção”:

6. Clicar em “Avançar Análise”. Caso o resultado possua mais de três itens, poderá ser
utilizada a média ou a mediana resultante como preço de referência, desde que não seja
utilizado mais nenhuma outra fonte de preços, tais como obtidos por meio de
consultas a sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo ou ainda diretamente
com os fornecedores. Sendo este o caso, poderá:
a) Gerar o arquivo PDF do Relatório Resumido, gerado na tela atual, clicando no botão
“Gerar Relatório Resumido” e, em seguida, no botão “Exportar em PDF”:
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b) Inserir, no Mapa Comparativo de Preços do Sistema Solar/SCL da UFSC, a média ou a
mediana resultante, utilizando como fornecedor de referência o Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, CNPJ 00.489.828/0003-17;
c) Informar, no relatório de pesquisa de preços, que foi utilizada tal metodologia para a
definição do valor de referência.
7. Caso seja necessário informar preços provenientes de outras fontes de preços, os
mesmos deverão ser inseridos no Mapa Comparativo de Preços do Sistema Solar/SCL
da forma regular, preço a preço, inclusive os valores obtidos por meio de consulta ao
Painel de Preços. Os dados completos poderão ser obtidos por meio da geração do
Relatório Detalhado:

Mesmo neste caso, o relatório a ser anexado ao processo deverá ser o resumido.
Deve sempre ser realizada a análise crítica dos preços obtidos no Painel de Compras
ou por qualquer outra fonte, de modo que não sejam inexequíveis ou excessivamente
elevados, prejudicando seriamente o resultado da licitação.
Para
maiores
informações,
consultar
o
sítio
do
Painel
de
Preços
<http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/index.html>, o manual disponibilizado pelo
MP: <http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/documentos/1.Manual.pdf>, ou ainda os
vídeos disponíveis no sítio <http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/videos.html>.
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