
PASSO A PASSO
 COMO REALIZAR A PESQUISA DE PREÇO

Os orçamentos são peças primordiais para a instrução de qualquer processo
de compra na Administração Pública. Sem orçamento, nenhum processo de compra é
aberto.

Segundo a Instrução Normativa (IN), nº 73, de 5 de agosto de 2020, em seu
Art. 6º, é estabelecido o mínimo de três orçamentos a serem utilizados em um processo:

Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a
média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços,
desde  que o  cálculo  incida  sobre  um conjunto  de  três  ou mais  preços,
oriundos  de  um  ou  mais  dos  parâmetros  de  que  trata  o  art.  5º,
desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente
elevados. (grifo nosso)

Conforme visto no artigo 6º da IN nº 73/2020/SEGES/ME , os orçamentos
são utilizados para a composição de um preço estimado para um determinado item no
Pregão. Ao se realizar a pesquisa de preços (que é o parâmetro para se verificar o preço
do item praticado no mercado), é necessário avaliar, posteriormente, qual seria o preço
máximo que uma proposta poderá apresentar quanto ao item adquirido. Abaixo
resumimos  em  que  situações  essas  metodologias  seriam  adequadas.  Entretanto,  é
importante  ressaltar  que a escolha de uma metodologia ou outra depende de fatores
como o item, os preços obtidos e as variações entre os valores.  E,  segundo a IN, a
metodologia  só  deve  ser  aplicada  após  “desconsiderados  os  valores  inexequíveis,
inconsistentes e os excessivamente elevados”.

● A  metodologia  pela  média é  recomendada  para  distribuições
numéricas  normais,  onde  se  observa  baixa  quantidade  de  valores
discrepantes.  Ou seja,  a  média  é  recomendada  a  um conjunto  de
preços  que  não  sejam  muito  diferentes  entre  si,  já  que  valores
discrepantes (para cima ou para baixo) podem influenciar muito no
preço médio obtido.

● Por outro lado, a  mediana é geralmente adotada para distribuições
numéricas distorcidas,  onde se busca localizar o valor central  que
divide os dados. Quando os preços para um mesmo item não são tão
uniformes, encontrar o preço do meio praticado pode ser a melhor
escolha quanto à metodologia.

● Por  fim,  o  menor  preço geralmente  é  praticado  em  aquisições
diretas, como a dispensa de licitação, uma vez que a concorrência se
dá de forma direta por meio da obtenção dos orçamentos. Isto é, uma
vez que a empresa atenda aos requisitos legais e técnicos, a proposta
de menor valor é a executada pelo órgão.

Para  fins  da  escolha  da  metodologia  para  determinação  do  preço  de
referência, as características do conjunto de preços obtidos na pesquisa de preços devem
fundamentar  a  escolha  por  uma  ou  outra  metodologia.  Desta  forma,  a  escolha  da
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metodologia para cada item deve ser fundamentada individualmente no Relatório de
Pesquisa de Preços (RPP). 

NA PRÁTICA

 Mínimo de três preços no Painel de Preços: Mencionar no Relatório de
Pesquisa  de Preços  (RPP),  para cada item individualmente,  qual  das
metodologias geradas pelo Painel deve ser considerada:

 Menos de três preços no Painel + orçamentos de fontes distintas OU todos
os  orçamentos  de  fontes  distintas:  Para  a  demonstração  das  metodologias
aplicadas aos itens no processo, assim como para servir de apoio a quem realiza
as  pesquisas,  disponibiliza-se  uma  PLANILHA DE CÁLCULO,  na  qual  os
valores  devem  ser  lançados.  Assim,  no  processo,  cada  item  deve  ser
acompanhado  dos  seus  respectivos  orçamentos  e  de  uma  cópia  desta
planilha.

Ainda,  na mesma IN nº 73/2020/SEGES/ME, em seu,  Art.  6º,  § 2º,  está
escrito:

§2º  Para  desconsideração  dos  preços  inexequíveis,  inconsistentes  e  os
excessivamente  elevados,  deverão  ser  adotados critérios  fundamentados e
descritos no processo administrativo. (grifo nosso)

Sempre deve ser realizada uma análise crítica dos preços obtidos no Painel
de Preços ou em qualquer outra fonte de pesquisa, de modo que não sejam inexequíveis
ou  excessivamente  elevados,  prejudicando  seriamente  o  resultado  da  licitação.  É
importante  observar  a  variação  dos  preços  obtidos  para  um item  mesmo que  eles
estejam dentro da margem de 100% de diferença entre si. Devem ser considerados
outros critérios, como o próprio tipo de material, o valor unitário, a diferença monetária
entre os orçamentos, dentre outros. Em certos casos uma diferença de, por exemplo,
10%, 20% ou 30% entre o maior e o menor valor pode representar um desvio excessivo
ou  mesmo divergência  de  especificações.  A análise  crítica  do  conjunto  de  dados  é
necessária  em cada caso,  buscando sempre que o preço de referência  reflita  o mais
próximo possível o preço de mercado do item em questão. Essa análise deve constar
adequadamente descrita no RPP.
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Seguindo ainda as regras da IN nº 73/2020/SEGES/ME:

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em
processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será
realizada  mediante  a  utilização  dos  seguintes  parâmetros,  empregados  de
forma combinada ou não:

I  -  Painel  de  Preços,  disponível  no  endereço  eletrônico
gov.br/paineldeprecos,  desde  que  as  cotações  refiram-se  a  aquisições  ou
contratações  firmadas  no  período  de  até  1  (um)  ano  anterior  à  data  de
divulgação do instrumento convocatório;

II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas
no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento
convocatório;

III  -  dados  de  pesquisa  publicada  em  mídia  especializada,  de  sítios
eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no
momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de
antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a
data e hora de acesso; ou

IV -  pesquisa  direta  com  fornecedores,  mediante  solicitação  formal  de
cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no
intervalo de até  6  (seis)  meses  de antecedência  da data de divulgação  do
instrumento convocatório.

Assim sendo, a REGRA GERAL é utilizar os orçamentos do Painel de
Preços.  Somente quando não for possível utilizar cotações obtidas através do Painel é
que se buscam as demais alternativas; todas elas propriamente justificadas no Relatório
de Pesquisa de Preços (RPP). 

É preciso também observar a validade dos orçamentos para os processos de
compra, sendo primordial que todo orçamento venha sempre DATADO (nos casos de
orçamentos retirados da internet, ele deve vir ainda com a HORA da pesquisa). A
validade dos orçamentos é diferenciada entre as fontes de pesquisa, estando resumida na
tabela abaixo: 

FONTE DE PESQUISA VALIDADE

Painel de Preços     7 meses (a contar da Data da Compra)

Comprasnet     7 meses (a contar da Data do Termo de Homologação)

Sites     90 dias (a contar da Data Impressa no arquivo)

Fornecedores     90 dias (a contar da Data de Emissão)

Essa  validade  é  menor  daquela  declarada  no  Art.  5º  da  IN  nº
73/2020/SEGES/ME para que os valores ainda estejam vigentes quando os processos
internos forem finalizados e o instrumento convocatório publicado, visto que pode haver
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uma lacuna durante os procedimentos internos no Campus Blumenau, no Departamento
de Compras (DCOM) e no Departamento de Licitações (DPL). 

A fim de instruir os requerentes, elenca-se a seguir o passo a passo para a
realização dessa pesquisa em todas as fontes mencionadas. 

1 PAINEL DE PREÇOS

Conforme  disposto  na  IN  nº  73/2020/SEGES/ME,  na  composição  das
pesquisas de preços deverão ser priorizados os valores obtidos por meio de consulta ao
Painel de Preços do Governo Federal ou contratações similares de outros entes públicos.
Considerando a facilidade de acesso ao Painel de Preços, pode-se considerá-lo como
fonte  primária  para  pesquisa  de  preços  para  formação  de  valor  de  referência  para
aquisição  de  bens  e  contratação  de  serviços  em  geral,  utilizando-se  das  outras
alternativas quando:

 não forem encontrados os valores na referida ferramenta;
 os resultados Painel de Preços não representarem o real valor de referência para

os itens e/ou as especificações necessárias para o item a licitar.

1.1 Acesse http://paineldeprecos.planejamento.gov.br. 

1.2 Clique em “Analisar preços de Materiais”.
Atenção no momento da pesquisa,  pois o  site tem um tempo de inatividade de
apenas 5 MINUTOS

1.3 Utilize os filtros no canto esquerdo para fazer a busca do material. 

É possível selecionar mais de uma opção no mesmo filtro. Sempre que terminar

de escolher um filtro, clique em “Confirmar Seleção” . 
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1.4 Lembre-se de anotar os filtros utilizados para mencionar no RPP. Essa é uma
medida necessária para toda e qualquer pesquisa, mesmo as que conseguem o mínimo
de três valores no Painel.  

1.5 Acompanhe a 1ª etapa da filtragem nas palavras-chaves e quantitativos. 

1.6 Ao final, clique em “Avançar Análise”.
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1.7 Na 2ª  etapa  de filtragem,  ajuste  o preço de mercado e certifique-se que não
exceda a margem de 100%. 

1.8 Ao final, clique em “Avançar Análise”.

1.9 Na próxima tela confira a pesquisa e a média. Caso necessite excluir mais algum

preço, clique em   na coluna  “Opções”.  CUIDADO ao usar essa opção! Tenha a
certeza de excluir o preço correto. 

Verificar  se  nos  resultados  apresentados  não  há  repetição de  um  mesmo
número de pregão para uma mesma UASG. Caso haja repetição deverão ser excluídos
os preços para que reste apenas um resultado de cada pregão. 

1.10 Se desejar mais informações da Ata, clique em  na coluna “Opções”. 

1.11 Ordene SEMPRE pelo VALOR UNITÁRIO. 
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1.12 Ao  final,  caso  tenham  restado  no  mínimo  três  preços,  clique  em  “Gerar
Relatório Resumido” e salve o resultado em PDF. Nesse caso a Pesquisa de Preços
para esse item estará pronta. 

1.13 Caso tenham restado apenas  um ou dois  preços  ao final,  clique  também em
“Gerar Relatório Resumido” e salve o resultado em PDF. Em seguida, retorne para a
página anterior e clique ainda em “Gerar Relatório Detalhado”* e salve o resultado
em PDF. Nesse caso, a pesquisa precisará ser completada com outras fontes. 
* O Relatório  Detalhado é  necessário,  pois,  apresenta  o  CNPJ de cada fornecedor.  Quando a
pesquisa  retorna  apenas  um  ou  dois  preços,  os  preços  dos  fornecedores  são  cadastrados
individualmente na PLANILHA DE CÁLCULO e não são utilizados a média, mediana ou menor
preço  gerados pelo Painel  de Preços,  mas sim a média, mediana ou menor preço gerados pela
PLANILHA DE CÁLCULO.

Razões que justificam buscar valores fora do Painel de Preços

 Não obteve resultados para o material: O Relatório de Pesquisa de Preços
(RPP) deverá esclarecer em detalhes como a busca foi realizada, quais filtros
foram utilizados etc., de modo a comprovar que não há ao menos um preço
no Painel para o item em questão;

 Apresentou resultados de materiais com especificações que não são as
mesmas necessárias à UFSC e/ou com especificações próximas, porém
que  não  podem ser  usadas  como  valor  de  referência: O  RPP  deverá
esclarecer os motivos pelos quais os resultados não puderam ser utilizados;

 Encontrou preços  que não refletem a realidade  de  mercado,  estando
muito abaixo ou acima do valor de mercado, o que pode levar a pregões
desertos ou fracassados: Nessa situação, há necessidade de ao menos um
dos preços ser do Painel, ainda que seja desclassificado. É preciso justificar a
decisão no RPP, deixando claro que o Painel de Preços não está refletindo os
preços de mercado para aquele material.
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2 CONTRATAÇÕES SIMILARES DE OUTROS ENTES PÚBLICOS (COMPRASNET)

Para encontrar contratações similares de outros entes públicos, em execução ou
concluídos nos 7 meses anteriores à data da pesquisa de preços, será necessário realizar
consulta ao Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet). 

Segue o passo a passo: 

2.1 Acesse o site https://antigo.comprasgovernamentais.gov.br.  

2.2 Na área de “Gestor Público” Clique em “Consultas”. 

2.3 Em  “Compras  Governamentais”  acesse  a  opção  “Pesquisa  Textual  –
Editais”. 
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2.4 Insira os termos de pesquisa e clique em “OK”. 
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2.5 Anote os números do Pregão e da UASG para acessar os detalhes dos editais. 

2.6 Retorne a tela de consultas e clique na opção “Atas”. 

2.7 Clique em “Atas de Pregão”.
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2.8 Insira os dados e clique em “OK”.  

2.9 Clique sobre o número do pregão.  

2.10 Clique em “Termo de Homologação”.   
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2.11 Navegue pelas páginas para ver os detalhes dos itens. Salve em PDF a primeira
página (para identificar o pregão) e as páginas dos itens que deseja através da opção
“Imprimir Relatório”. 

2.12 Fique  atento  à  data  do  Termo  de  Homologação  para  considerar  o  prazo  de
validade. 
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OBS.: O Comprasnet está sendo descontinuado, e a grande maioria dos preços presentes nele
já está refletindo no Painel de Preços. Porém, às vezes, o Painel pode apresentar alguma falha
no  resgate  de  alguns  pregões,  e  por  enquanto,  ainda  pode  ser  uma  alternativa  para  se
confirmar as aquisições do poder público antes de partir para a pesquisa diretamente com
fornecedores (através dos sites ou das empresas). 
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3 PESQUISA PUBLICADA EM MÍDIA ESPECIALIZADA (SITES)

Caso não seja possível obter no mínimo três orçamentos utilizando o Painel de
Preços e o Comprasnet,  pode ser realizada pesquisa em sites de internet.  Os preços
devem ser considerados sem descontos, sem promoções e sem frete. Além disso, não
podem ser retirados de sites como OLX, Mercado Livre, etc. 

Para os orçamentos retirados de sítios eletrônicos é imprescindível também que
venham com  a data e o horário  impressos  no documento.  Tanto  a  data  como o
horário,  nesses  orçamentos,  podem  ser  obtidos  utilizando  as  informações  de
navegadores da internet. Em especial o Mozilla Firefox já gera os documentos PDF com
essa informação.

Outra  informação  importante  que  deve  ser  considerada  é  quem  realmente
fornece  o  material  pesquisado.  Muitos  sites,  como  Americanas,  Submarino,  Casas
Bahia, Magazine Luiza e similares, se tornaram uma plataforma de intermediação para
expor produtos de outras empresas, não sendo eles os responsáveis pela venda do item.
E, às vezes, esses sites podem trazer o mesmo item, vendido pelo mesmo fornecedor.

Por isso, o Manual do DCOM orienta:

“Preços  de  sites  de  intermediação  podem ser  utilizados  desde  que  seja  feita  uma
análise crítica da composição dos preços obtidos. Isto porque uma empresa não pode
ser a mesma para dois ou mais preços de um mesmo item.

A fonte (razão social e CNPJ) a ser considerada na Planilha de Cálculo e Relatório de
Pesquisa  de  Preços  é  a  do  site  de  intermediação,  ainda  que  seja  imprescindível
observar se a mesma empresa (fornecedora/vendedora) não está sendo utilizada mais de
uma vez na orçamentação de um item. Esta informação geralmente fica próxima ao
preço do item nestes sites.”

Para título de exemplo,  nas figuras abaixo,  apesar de uma delas  estar  sem o
preço, o vendedor é o mesmo; portanto, esses valores (se existissem) não poderiam ser
usados para uma mesma pesquisa.

Fonte: Magazine Luiza
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Fonte: Drogaria Raia

Dessa forma, é importante verificar essas informações antes de encaminhar a
pesquisa de preços.

4 DIRETAMENTE COM O FORNECEDOR (EMPRESAS)

A última alternativa  para realização da pesquisa é  a  consulta  diretamente  ao
fornecedor. 

Todos os orçamentos que tiverem interação com o fornecedor precisam vir com
essa comprovação de contato; tanto aqueles que são feitos por e-mail, quanto aqueles
que são feitos por telefone. 

No caso do contato ter sido por e-mail, basta anexar junto ao orçamento o e-mail
que contém o histórico de mensagens de encaminhamento dessa solicitação, incluindo
o e-mail original enviado. 

Já no caso do contato ter sido feito por meio de telefone, é essencial anotar o dia,
o horário, o número de telefone e o nome da pessoa com quem conversou; assim como
os dados do item que foram fornecidos. Essas informações devem constar no RPP e
servem de comprovação que a Pesquisa de Preços foi feita de acordo com as normas
vigentes. 

Outra  informação  fundamental  que  os  orçamentos  necessitam  conter  são  os
dados  do  fornecedor,  principalmente:  Razão  Social da  empresa,  CNPJ,  endereço
completo, telefone, e-mail, data de emissão do documento e prazo de validade.

Além  disso,  o orçamento  deve  conter  a  informação  explícita de  que  NÃO
considera  o  valor  do  FRETE.  Ou  seja,  não  é  mais  exigido  que  o  frete  seja
considerado, do mesmo modo que os orçamentos de sites.

Em resumo, todo orçamento precisa ser bem analisado para a sua utilização na
Pesquisa e prudentemente verificado quanto às informações necessárias para se tornar
um documento válido ao processo.

Pág. 15


