GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL
Comitê Interno de Governança Pública
LISTA DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DA FASE INTERNA DA LICITAÇÃO –
PESQUISA DE PREÇOS

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS VERIFICADOS

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
5.

5.1.

5.2.
6.
6.1.

PESQUISA DE PREÇOS
U lizou preços de Notas Fiscais eletrônicas consultados no Painel de Mapa de
Preço da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal-SEFAZ?
Apresentou comprovante ou jus ﬁca va de ausência de preços do Painel de
Mapa de Preço da SEFAZ?
O relatório de Notas Fiscais eletrônicas está dentro da vigência de 90 dias,
sendo consideradas as NFe emi das em até 180 dias anteriores à data da
pesquisa?
U lizou preços do Sistema de Compras do Governo do Distrito Federal?
O relatório do Sistema de Compras do Governo do Distrito Federal possui
requisitos mínimos como número da licitação, data de homologação,
descrição do objeto, valor do item?
Os preços do Sistema de Compras do Governo do Distrito Federal estão dentro
da vigência de 12 meses da data da homologação?
Apresentou comprovante ou jus ﬁca va de ausência de preços do Sistema de
Compras do Governo do Distrito Federal?
U lizou preços públicos de licitações similares de demais órgãos?
Demais preços públicos possuem requisitos mínimos como número da
licitação, nome do órgão responsável, UASG ou outro código de iden ﬁcação,
quando cabível, data de homologação, descrição do objeto, valor do item?
Demais preços públicos estão dentro da vigência de 12 meses da data
homologação?
Apresentou comprovante ou jus ﬁca va de ausência de preços públicos dos
demais entes?
U lizou preços de Atas de Registro de Preço?
Atas de Registro de Preço possuem requisitos mínimos como fonte da
pesquisa, número da Ata e/ou da licitação, data da publicação em Diário
Oﬁcial, data de homologação, prazo de vigência, descrição do objeto, valor do
item?
Atas de Registro de Preço estão dentro da vigência determinada?
U lizou contratos de entes públicos?
Os contratos estão devidamente assinados por ambas as partes contendo no
mínimo o número da licitação, nome do órgão contratante, nome da
contratada, UASG ou outro código de iden ﬁcação, quando cabível, data de
assinatura, prazo de vigência, descrição do objeto, valor do item, e os
respec vos termos adi vos?
Os contratos estão dentro do prazo de vigência ou foram ﬁnalizados até 180
dias anteriores a data da pesquisa?
U lizou propostas de fornecedores do ramo?
Os pedidos de cotação a fornecedores foram feitos formalmente, em prazo de
resposta não inferior a 5 dias úteis? As propostas enviadas pelos fornecedores
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estão de acordo com o objeto, contendo a razão social e CNPJ da empresa,
valor unitário e total, assinadas pelo responsável legal, com prazo de vigência
e demais informações condizentes com o objeto que incidam no preço
ofertado?
Emi u no si o da Receita Federal a Situação Cadastral do CNPJ dos
6.2.
fornecedores que apresentaram proposta?
6.3. Os orçamento dos fornecedores estão em plena vigência?
Apresentou Planilha Compara va de Preços devidamente datada, assinada e
7.
iden ﬁcada pelo servidor responsável (nome e matrícula)?
O orçamento para aquisições e serviços, inclusive os insumos para
terceirização de mão de obra, encontra-se detalhado em planilhas que
7.1.
expresse a composição de todos os seus custos unitários baseado em pesquisa
de preços pra cados no mercado do ramo do objeto da contratação?
Foram veriﬁcados se os lançamentos dos valores pesquisados e os cálculos na
7.2.
planilha compara va de preços estão corretos?
Foram excluídos do cálculo do valor de referência aqueles considerados
7.3. exorbitantes ou inexequíveis, conforme critérios fundamentados e descritos
no processo?
Para o cálculo do valor de referência, foram u lizados pelo menos três preços
7.4.
válidos?
No caso de pesquisa com menos de três preços válidos, foi apresentada
7.4.1
jus ﬁca va?
O resultado do valor de referência é o menor valor ou maior percentual de
7.5.
desconto ob do entre a média e a mediana ﬁnal?
U lizou como valor de referência, de forma jus ﬁcada, o menor dos preços ou
7.6 o maior desconto ob do na pesquisa, sem a aplicação de tratamento
esta s co?
8.
U lizou, de forma jus ﬁcada, outro parâmetro como fonte de pesquisa?
9.
U lizou, de forma jus ﬁcada, outro método para obter o valor de referência?
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