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Coordenação Geral do SIAD 
UNIDADE:  

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG 

COMUNICADO SIAD 0004/2008 

 

ASSUNTO: Banco de Melhores Preços  

 

Prezados senhores, 

 

Este comunicado tem por objetivo orientar aos órgãos e entidades usuários do Sistema Integrado de 

Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais – SIAD/MG na utilização do Banco 

de Melhores Preços de acordo com a Resolução Seplag nº. 51, de 22 de novembro de 2007 .  

 

 

IMPORTANTE: 

NÃO SERÃO TRATADOS NO BANCO DE MELHORES PREÇOS OS I TENS DE SERVIÇOS E ITENS 

GENÉRICOS. 

SÃO TRATADOS APENAS OS ITENS DE MATERIAIS COM HISTÓ RICO DE COMPRAS NOS 

ÚLTIMOS 24 MESES. 

 

 

 

1 - Acesse o site www.compras.mg.gov.br e clique em Melhores Preços  

REMETENTE: 



 

 

2 - Posicione o cursor em Unidade de Compras e o sistema irá exibir o campo PREÇO DE 

REFERÊNCIA. 

 

 



 

 

3 - Posicionando o cursor em Preço de Referência o sistema apresenta duas opções para consulta: 

POR GRUPO ou POR PALAVRA-CHAVE. 

 

 



 

 4 - Selecione o tipo de pesquisa desejado. Informe a MATRÍCULA e a SENHA. 

Estes dados são os MESMOS utilizados pelos usuários para acessar o Sistema SIAD.  

 

 

 

5 - Na tela informe o número da sua unidade e clique em ENTRAR. 

Você poderá clicar diretamente em ENTRAR, mas, nesse caso, não serão exibidas pelo sistema 

informações específicas sobre os valores praticados por sua unidade de compras.  



 

 

CONSULTA POR GRUPO DE MATERIAL 

1 - Selecione o grupo de material. 

 

 

 

2- Selecione a classe do material 



 

 

3 - Selecione o item de material 

 

 

 

4 - Selecione a unidade de fornecimento 



 

5 - O sistema irá exibir o resumo da consulta, com o item assinalado.  

 

6 - Pode-se selecionar mais de um material na pesquisa. Para isso escolha novamente o grupo, a 

classe, o item de material e a unidade de fornecimento desejada o sistema exibirá o resultado da 



consulta. 

 

7 - Selecione a unidade de fornecimento 

 

 



8 - O sistema irá exibir os dois itens.  

O usuário poderá excluir um ou mais itens para realizar a consulta de preços. Caso deseje excluir, 

selecione o item e clique em Excluir. 

 

 

9 - Selecione o item desejado e clique em CONSULTAR 



 

 

10 - O Sistema irá exibir a tela abaixo com os seguintes dados: 

 

1. Preço de referência do item. 

1

3 
4 5 87 6 9

2 



2. Data em que foi efetuado o cálculo do preço pelo sistema. 

3. Valor Mínimo Original: menor valor pelo qual o objeto foi adquirido nos últimos dois anos. 

4. Valor Mínimo Atualizado: menor valor, corrigido a partir de índices de inflação. 

5. Fornecedor: o sistema informa o fornecedor vencedor para o item, no processo de compras em 

que ele foi adquirido pelo valor apresentado. 

6. UF: Estado de origem do Fornecedor 

7. Marca do item: marca do item que foi ofertado no processo de compras.  

8. Modelo do item: modelo do item que foi ofertado no processo de compras. 

9. Quantidade adquirida do item no processo de compras. 

 

10 - Ao clicar em consulta detalhada  visualizamos os valores originais e atualizados que foram 

praticados para um determinado Item, em ordem crescente. 

É possível fazer pesquisa por CNPJ, filtrando apenas os dados do item fornecido por fornecedor 

específico. Para realizar esta pesquisa você deverá informar o CNPJ desejado no campo CPF/CNPJ e 

clicar em Pesquisar. 

O sistema de melhores preços adota metodologia estatística específica para o cálculo do preço de 

referência. Os dados exibidos nessa tela são os CONSIDERADOS para o cálculo da média de preço. 

Para visualizar os dados que foram descartados no cálculo clique em DESCONSIDERADOS. 

 

 

11 - Quando se tratar de item de material para o qual foi realizada licitação através do Sistema de 

Registro de Preços, o sistema irá trazer também os dados do Registro de Preços com a data de 

vigência da Ata.  



 

 

CONSULTA POR PALAVRA-CHAVE e POR UNIDADE DE COMPRA 

1 - Informe a unidade de compras 

  



2- Informe a descrição do objeto, o critério de pesquisa “Descrição do item” e clique em PESQUISAR.  

Ou, faça a consulta pelo código do item. Neste caso informe o código, o critério de pesquisa “Código” e 

clique em PESQUISAR. 

 

 

3 - O sistema exibirá lista de itens. Caso queira ver o complemento da descrição do item de material 

clique em MAIS.  

Selecione um ou mais itens, a unidade de fornecimento desejada e clique em CONSULTAR. 



 

 

4 - O sistema irá exibir a tela abaixo.  

Como o usuário informou a unidade de compras no início da consulta, o sistema informa também a 

última aquisição  feita para aquele item de material pela unidade de compras informada. 

 

Clique em CONSULTA DETALHADA caso queira ver todo o histórico de compras do objeto.  

 



 

5 – Ao clicar em consulta detalhada  visualizamos os valores originais e atualizados que foram 

praticados para um determinado Item, em ordem crescente. 

 

 



6 - Para ver quais são os valores que foram desconsiderados na equação, clique em 

DESCONSIDERADOS ao fim da página.  

É possível imprimir a consulta clicando no botão IMPRIMIR ao final do documento. 

 

 

PEDIDO E PROCESSO DE COMPRAS 

1 - Ao se cadastrar o pedido de compras no SIAD os dados do Banco de Melhores Preços podem 

compor a pesquisa de preço do item a ser adquirido.  

Após o cadastro do pedido acesse a opção 07 – Pesquisa de Preços.  



 

2 – Após informar o número do pedido e selecionar o item desejado, tecle ENTER. 

O sistema exibirá a tela abaixo. 

 

 

 

3 - Acesse o Sistema de Melhores Preços e faça a pesquisa de preço do item de material. 

Imprima  a pesquisa de preços para compor a pasta do seu pedido de compras. 



 

  

4 – No SIAD, preencha o campo valor unitário médio com o valor pesquisado e depois tecle ENTER 

para confirmar a pesquisa de preço do item. 

 



 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Maria José Pires de Almeida 

Coordenadora Geral do SIAD 

 

Belo Horizonte, 05 de março de 2008 

 
 


