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' OGRESS' '  

ATO DA MESA No 007 / 2016 

Dispöe sobre os procedimentos administrativos 
básicos para a realizaçdo de pesquisa de precos 
para a aquisicão de bens e contrataçdo de 
servicos em geral. 

A MESA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI, no uso de suas atribuiçOes 
legais, que ihe confere Art. 17, V, "c", da Resolução n° 001/2001 - Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Itapevi, resolve: 

Art. 10  Este Ato da Mesa dispOe sobre o procedimento administrativo para a realização 
de pesquisa de precos para a aquisicão de bens e contratacão de serviços em geral. 

Parágrafo ünico. Subordinam-se ao disposto neste Ato, todos os Departamentos da 
Câmara Municipal de Itapevi 

Art. 2° A pesquisa de precos sera' realizada mediante a realização de urn dos seguintes 
parâmetros: 

I - Portal da Transparência do Governo do Estado de São Paulo: 
www.transparência.sp.gov.br ; 

II - Portal de Compras Governamentais: www.bec.sp.gov.br ; 

III - pesquisa publicada em rnIdia especializada, sItios eletrônicos especializados oi de 
domInio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; 

IV - contrataçOes sirnilares de outros entes püblicos, em execuçäo ou concluIdos nos 
180 (cento e oitenta) dias anteriores a data da pesquisa de precos, corn devidos 
cornprovantes da pesquisa; ou 

V - pesquisa corn os fornecedores. 

§ 1° No caso dos incisos I e II sera' admitida a pesquisa de urn ünico preco. 

§ 2° No ârnbito de cada parâmetro, o resultado da pesquisa de precos sera' a media dos 
precos obtidos 

§ 3° A utilização de outro método para a obtenção do resultado da pesquisa de preços, 
que não disposto no § 2°, deverá ser devidarnente justificada pela autoridade cornpetente. 

§ 4° No caso do inciso IV, sornente serão adrnitidos os precos cujas datas não se 
diferenciem em rnais de 180 (cento e oitenta) dias. 

§ 
50 Excepcionalrnente, rnediante justificativa da autoridade cornpetente, sera' admitida 

a pesquisa corn rnenos de três precos ou fornecedores. 
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§ 6° Para a obtençâo do resultado da pesquisa de precos, não poderão ser considerados 
os precos inexequlveis OU os excessivamente elevados, conforme critérios 
fundamentados e descritos no processo administrativo. 

Art. 3° Quando a pesquisa de precos for realizada corn os fornecedores, estes deverão 
receber solicitaçâo formal para apresentacão de cotação. 

Parágrafo ünico. Deverá ser conferido aos fornecedores prazo de resposta cornpatIvel 
corn a complexidade do objeto a ser licitado, o qual não sera' inferior a cinco dias üteis. 

Art. 4° Não serão admitidas estirnativas de precos obtidas ern sItios de leilão ou de 
interrnediação de vendas. 

Art. 5° 0 disposto neste Ato da Mesa não se aplica a obras e serviços de engenharia, de 
que trata o Decreto n.° 7.983, de 8 de abril de 2013. 

Art. 6° 0 disposto neste Ato nâo se aplica aos processos adrninistrativos já iniciados. 

Art. 7° Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicacäo. 

Cârnara Municipal de Itapevi, 27 de j 
	

de 2016. 
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