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PESQUISA DE MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo a Instrução Normativa nº 03, de 20 de Abril de 2017, a pesquisa de mercado deverá ser realizada da seguinte forma: 
 

I. Pesquisa no Painel de Preços no site: http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/ * 
 

II. Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à 
data da pesquisa de preços; 
 

III. Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a 
data e hora de acesso; 
 

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

* Para a pesquisa no Painel de preços – deve ser a forma a ser utilizada prioritariamente – as demais somente poderão ser utilizadas caso esta 
não seja possível e a justificativa deve constar no texto do termo de referência conforme acórdãos do TCU – 6.237/2016 – Primeira Câmara; 
2.816/2014 – Plenário; 3.351/2015 – Plenário; 932/2017 – Plenário; 1.445/2015 – Plenário; 3.395/2013 – Segunda Câmara; 2.637/2015 - 
Plenário, 2.829/2015 - Plenário e 9.080/2017 – Primeira Câmara: 
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I ) PESQUISA NO PAINEL DE PREÇO 

 
1. Entre no site http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/ 
2. Abaixo na tela escolha entre “materiais” ou “serviços 
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I ) PESQUISA NO PAINEL DE PREÇO 

3. No “MENU” defina no mínimo três filtros com o objeto que queira 
 

 

COSUP/UFJF 

No “MENU” defina no mínimo três filtros com o objeto que queira pesquisa 

ATENÇÃO! 
 
Sugerimos os filtros “Ano da Compra”; “Descrição” e 
“Modalidade da Compra” e definam pregão.  
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ompra”; “Descrição” e 
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I ) PESQUISA NO PAINEL DE PREÇO 

4. Clique em “Avançar Análise” 

COSUP/UFJF 5 
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I ) PESQUISA NO PAINEL DE PREÇO 

5. Nessa próxima tela temos a opção de 

 

COSUP/UFJF 

Nessa próxima tela temos a opção de pesquisar por região, no mapa ao lado clique em cima do estado desejado

ATENÇÃO! 
 
Sugerimos MG ou estados próximos pra ser mais fiel a 
realidade da UFJF, entretanto de acordo com o objeto 
será necessário pesquisar em outros Estados. É possível 
selecionar mais de um estado para a pesquisa.
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pesquisar por região, no mapa ao lado clique em cima do estado desejado 

 

ugerimos MG ou estados próximos pra ser mais fiel a 
realidade da UFJF, entretanto de acordo com o objeto 
será necessário pesquisar em outros Estados. É possível 
selecionar mais de um estado para a pesquisa. 
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I ) PESQUISA NO PAINEL DE PREÇO 

6. Clique abaixo na tela em “avançar análise”;

COSUP/UFJF 

Clique abaixo na tela em “avançar análise”; 
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I ) PESQUISA NO PAINEL DE PREÇO 

COSUP/UFJF 

ATENÇÃO! 
 
Teremos a lista com os Órgãos que realizaram a compra 
similar ao objeto pretendido 
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Teremos a lista com os Órgãos que realizaram a compra 
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I ) PESQUISA NO PAINEL DE PREÇO 

7. Escolha o Órgão Escolha o Órgão e ao lado esquerdo clique na figura do “olho”;

COSUP/UFJF 

Escolha o Órgão Escolha o Órgão e ao lado esquerdo clique na figura do “olho”; 
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I ) PESQUISA NO PAINEL DE PREÇO 

COSUP/UFJF 

ATENÇÃO! 
 
Caso a descrição do item nessa tela não seja suficiente para saber 
se o objeto é similar ao pretendido, no lado esquerdo da tela temos 
a opção de acesso ao Edital, Informações Adicionais da Ata e 
Gerenciamento da Ata. Clique em Informações Adicionais da Ata.
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Caso a descrição do item nessa tela não seja suficiente para saber 
pretendido, no lado esquerdo da tela temos 

a opção de acesso ao Edital, Informações Adicionais da Ata e 
Gerenciamento da Ata. Clique em Informações Adicionais da Ata. 
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I ) PESQUISA NO PAINEL DE PREÇO 

De posse das informações e o objeto pesquisado sendo similar ao pretendido, está realizada uma pesquisa de mercado, lembrando que 
a IN exige três. Retorne a tela com os dados da compra (a que tem o “olho”) e faça a impressão.
 

 

COSUP/UFJF 

e das informações e o objeto pesquisado sendo similar ao pretendido, está realizada uma pesquisa de mercado, lembrando que 
a IN exige três. Retorne a tela com os dados da compra (a que tem o “olho”) e faça a impressão. 

ATENÇÃO! 
 
Na próxima tela temos os dados do pregão 
em resultado por fornecedor e procurar o item e verificar a descrição 
do mesmo, ou, se estiver disponível, clique em Anexos da Proposta, 
procure os anexos enviados pela empresa e verifiquem a proposta 
enviada pela mesma. 
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e das informações e o objeto pesquisado sendo similar ao pretendido, está realizada uma pesquisa de mercado, lembrando que 

Na próxima tela temos os dados do pregão eletrônico, podem clicar 
em resultado por fornecedor e procurar o item e verificar a descrição 
do mesmo, ou, se estiver disponível, clique em Anexos da Proposta, 
procure os anexos enviados pela empresa e verifiquem a proposta 
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II) Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data 
da pesquisa de preços; 

• Entrar em contato com outros Órgãos que realizaram compras de produtos similares ao pretendido e solicitar uma 
contrato ou nota de empenho ou nota fiscal

• Caso já possua contato com algum órgão, entrar em contato direto. Caso desconheça, seguir os passos abaixo.

• Pesquisar no comprasnet o material/ata desejado; 
 

• Entrar em contato com o órgão e solicitar cópia de nota fiscal entregue pela empresa, que será considerado um dos três 
orçamentos da pesquisa de mercado.
 

III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que 
data e hora de acesso: 
 

• Realizar pesquisa em sites de compras (lembrando que é proibido sites de leilão, como Mercado Livre, OLX, Peixe Urbano, e 
similares); 

 

• A impressão da página deverá conter endereço eletrônico e data de impressão (não se 
três orçamentos). 

 

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

• O orçamento deverá ser realizado junto a fornecedores que trabalham com
papel contendo as seguintes informações:

 

 

COSUP/UFJF 

outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data 

Entrar em contato com outros Órgãos que realizaram compras de produtos similares ao pretendido e solicitar uma 
nota fiscal. Lembrando que a IN exige no mínimo três pesquisas. 

Caso já possua contato com algum órgão, entrar em contato direto. Caso desconheça, seguir os passos abaixo.

Pesquisar no comprasnet o material/ata desejado;  

com o órgão e solicitar cópia de nota fiscal entregue pela empresa, que será considerado um dos três 
orçamentos da pesquisa de mercado. 

pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que 

Realizar pesquisa em sites de compras (lembrando que é proibido sites de leilão, como Mercado Livre, OLX, Peixe Urbano, e 

A impressão da página deverá conter endereço eletrônico e data de impressão (não se esquecer de que serão ainda necessários 

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

orçamento deverá ser realizado junto a fornecedores que trabalham com o produto desejado e deverá ser confeccionado em 
papel contendo as seguintes informações: 
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outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data 

Entrar em contato com outros Órgãos que realizaram compras de produtos similares ao pretendido e solicitar uma cópia do 

Caso já possua contato com algum órgão, entrar em contato direto. Caso desconheça, seguir os passos abaixo. 

com o órgão e solicitar cópia de nota fiscal entregue pela empresa, que será considerado um dos três 

pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a 

Realizar pesquisa em sites de compras (lembrando que é proibido sites de leilão, como Mercado Livre, OLX, Peixe Urbano, e 

esquecer de que serão ainda necessários 

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

o produto desejado e deverá ser confeccionado em 
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Maiores informações a respeito da pesquisa de mercado podem ser 
encontradas no Caderno de Logística do Ministério do 

Planejamento, disponível EM: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/cadernos 

 




