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Cenário da Pesquisa de Preços no 
âmbito nacional e municipal

Atualmente a Administração Pública Municipal não possui norma
regulamentadora que defina os procedimentos necessários para a realização de
pesquisa de preços, e somado a isso, a diversidade de entendimentos quanto à
forma de sua efetivação torna complexa a atividade de pesquisar preços nas
contratações públicas.

Nesse sentido, a pesquisa de preços tornou-se um verdadeiro entrave a devida
instrução dos procedimentos licitatórios, gerando várias dúvidas e múltiplos
caminhos que hora alinham-se hora divergem.

E dentre as possíveis ilegalidades em um procedimento licitatório, o preço de
referência é o assunto mais recorrente, em paralelo a ilegalidades junto as
descrições que restringem a competição.



Pesquisa de Preços
principais finalidades

Nas aquisições públicas, a pesquisa de preços tem como principais finalidades:

 estimar o custo do objeto/contratação;

 possibilitar a verificação e a programação de recursos orçamentários;

 servir de parâmetro objetivo para julgamento das ofertas apresentadas quando 

da aceitação das propostas. 



Pesquisa de Preços
fundamentos legais

Fundamentos legais:

 Lei 8.666/93, art. 15, § 1º, art. 43, IV;

 Lei 10.520/01, art. 3º, III;

 Decreto 3.555/00, art. 8º, § 2º, II; e

 Instrução Normativa nº 5 de junho de 2014 (alterado pela Instrução Normativa 
nº 3, de 20 de abril de 2017), do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão.



Pesquisa de Preços
definições preliminares

Pesquisa de preços é o procedimento prévio e obrigatório de verificar os preços
praticados no mercado em um determinado período, onde se estabelece o preço
de referência.

Preço de referência é o maior valor aceitável para a aquisição/contratação. É
utilizado como base para confronto e exame de propostas durante a licitação.

Pesquisa de mercado é o procedimento para verificação das exigências e
condições do mercado fornecedor do objeto a licitar. Exemplo: descrição
detalhada, qualidade, desempenho, prazos de entrega/execução, garantia.



Pesquisa de Preços
Instrução Normativa nº 3/2017

O que a Diretoria-Geral de Compras e Licitação adota como parâmetro geral?

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 20 DE ABRIL DE 2017

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de
pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral.

Altera a Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014.



Pesquisa de Preços
Instrução Normativa nº 3/2017

Art. 2º  A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes 
parâmetros:

I. Painel de Preços disponível no endereço eletrônico 
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; ou

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



Pesquisa de Preços
Instrução Normativa nº 3/2017

§1º Os parâmetros previstos nos incisos deste artigo poderão ser utilizados de
forma combinada ou não, devendo ser priorizados os previstos nos incisos I e II e
demonstrado no processo administrativo a metodologia utilizada para obtenção do
preço de referência.

Verificasse a intenção da norma ao estabelece o dever da prioridade pelo uso do
Painel de Preços e pelas pesquisas em contratações similares de outros entes
públicos, como exposto no paragrafo 1º do art. 2º.



Pesquisa de Preços
Instrução Normativa nº 3/2017

FORMAS PRIORITÁRIAS - INCISO I

PAINEL DE PREÇOS

O Painel de Preços, desenvolvido pela Secretaria de Gestão do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEGES/MP), nada mais é do que um
compilado de dados e informações de compras públicas homologadas no Sistema
de Compras do Governo Federal – Comprasnet.

QUALIDADE DOS DADOS

É de extrema importância uma análise minuciosa das informações extraídas do
Painel de Preços, pois podem haver distorções diversas na inserção da
informação, seja ela formal ou até mesmo a singularidade de determinada
compra. Dessa forma o devido tratamento para minimizar possíveis malformações
de preços de referência é necessário.



Pesquisa de Preços
Instrução Normativa nº 3/2017

FORMAS PRIORITÁRIAS - INCISO II

CONTRATAÇÕES SIMILARES DE OUTROS ENTES PÚBLICOS

Com a obrigação legal de dar transparência aos atos praticados pelos entes
públicos, temos a possibilidade de acesso a todas as informações das compras
públicas realizadas em âmbito nacional.

De posse dessas informações, a IN 03/2017, indica uma rota de pesquisa de preços
prática e de fácil obtenção. Viabilizada pela utilização de diversos sítios
governamentais, ou mesmo por intermédio de documentos físicos que comprovem
que a contratação se deu por ente público.



Pesquisa de Preços
Instrução Normativa nº 3/2017

Qual a intenção da norma ao se priorizar os incisos I e II? 



Pesquisa de Preços
Instrução Normativa nº 3/2017

PESQUISA EM MÍDIA ESPECIALIZADA, SITES ESPECIALIZADOS E DE DONÍNIO
AMPLO – INCISO III

Através de mídia especializada é possível, não somente em um portal na Internet,
mas também em outros meios tais como jornais e revistas, desde que de amplo
reconhecimento no âmbito que atua. Como exemplo a Tabela de Preço Médio de
Veículos – Tabela FIPE.

Outra forma são os sites especializados, sites de comércio eletrônico ou do próprio
fabricante do produto, que seja legalmente estabelecida e presente no mercado
nacional. Como exemplo, www.dell.com.br, www.americanas.com.br,
www.submarino.com.br, e outros.



Pesquisa de Preços
Instrução Normativa nº 3/2017

Há vedações neste tipo de cotação pela Internet? 

Não serão admitidas estimativas de preços obtidas em sites de leilão ou de

intermediação de vendas

WWW.OLX.COM.BR

WWW.MERCADOLIVRE.COM.BR



Pesquisa de Preços
Instrução Normativa nº 3/2017

PESQUISA COM FORNECEDORES – INCISO IV

Este método mais tradicional deve ser adotado como última opção, na impossibilidade
diversa de realizar a pesquisa de outra forma.

Pontos importantes para este tipo de pesquisa:

 a formalização do ato;

A falta da formalização dá margem a questionamentos, gera divergência dos dados e
falta de credibilidade na obtenção dos mesmos, ensejando em uma má instrução
processual, possibilitando muitas vezes na perda do procedimento licitatório.

Art. 3º Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, estes
deverão receber solicitação formal para apresentação de cotação.



Pesquisa de Preços
Instrução Normativa nº 3/2017

PESQUISA COM FORNECEDORES – INCISO IV

DICA

Um modelo de cotação para envio aos fornecedores contendo os dados do
fornecedor pesquisado, indicação do representante legal ou responsável pela
cotação, descrição detalhada conforme Termo de Referência, e data da pesquisa
são itens que minimizam os erros entre as cotações e facilitam sua verificação e
conformidade.
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Instrução Normativa nº 3/2017

 dados do fornecedor pesquisado

 data da pesquisa

 descrição detalhada conforme TR

 responsável pela cotação empresa)

 responsável pela cotação (servidor)



Pesquisa de Preços
Instrução Normativa nº 3/2017

IMPORTANTE ATENTAR-SE A NECESSIDADE DE PELO MENOS UMA COTAÇÃO 
LOCAL OU REGIONAL, COMO INSTRUÇÃO PROFERIDA PELO TCE/MS



Pesquisa de Preços
Instrução Normativa nº 3/2017

CRITÉRIOS, METODOLOGIAS E 

ANÁLISE CRÍTICA DOS DADOS COLETADOS



Pesquisa de Preços
Instrução Normativa nº 3/2017

CRITÉRIOS, METODOLOGIAS E ANÁLISE CRÍTICA DOS DADOS COLETADOS

Art. 2º

§2º Serão utilizados, como metodologia para obtenção do preço de referência para
a contratação, 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 adotados neste artigo, desconsiderados os
valores inexequíveis e os excessivamente elevados

§4º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial,
quando houver grande variação entre os valores apresentados.

§5º Para desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados,
deverão ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo
administrativo.



Pesquisa de Preços
Instrução Normativa nº 3/2017

CRITÉRIOS, METODOLOGIAS E ANÁLISE CRÍTICA DOS DADOS COLETADOS

Esse recurso possibilita ao gestor público desconsiderar os preços que se revelem
evidentemente fora da média de mercado, a exemplo do que define o Acórdão
2943/2013 – TCU – Plenário, que diz:

“(...) deixe de considerar, para fins de elaboração do mapa de cotações, as
informações relativas a empresas cujos preços revelem-se evidentemente fora da
média de mercado, como se observa em relação à sociedade empresária Gran
Buffet, de modo a evitar distorções no custo médio apurado e, consequentemente,
no valor máximo a ser aceito para cada item licitado, a exemplo do que ocorreu no
Pregão Eletrônico 3/2009”.



Pesquisa de Preços
Instrução Normativa nº 3/2017

PERGUNTAS FREQUENTES



Pesquisa de Preços
perguntas frequentes

De quem é a responsabilidade de realizar a pesquisa de preços?

A lei de licitações não define de forma clara de quem é a responsabilidade pela 
elaboração da pesquisa de preços, entretanto, a jurisprudência do TCU aponta essa 

responsabilidade para a área demandante.



Pesquisa de Preços
Instrução Normativa nº 3/2017

Acórdão 3.516/2007 TCU – “Não constitui incumbência obrigatória da CPL, do
pregoeiro ou da autoridade superior realizar pesquisas de preços no mercado e em
outros entes públicos, sendo essa atribuição, tendo em vista a complexidade dos
diversos objetos licitados, dos setores ou pessoas competentes envolvidos na
aquisição do objeto”.



Pesquisa de Preços
Instrução Normativa nº 3/2017

Entretanto , o TCU também proferiu decisões no sentido de responsabilizar
autoridades competentes ou membros da Comissão de Licitação solidariamente
quando estes não verificaram se efetivamente os preços ofertados estavam de
acordo com os praticados no mercado.

Acórdão 2.136/2006 TCU – “A esse respeito, assente a jurisprudência desta Corte no
sentido da obtenção de três propostas válidas em procedimentos licitatórios, na
modalidade convite, sob pena de repetição do certame (v.g. Acórdãos nºs
101/2005, 301/2005 e 1.182/2004, do Plenário, e Acórdão nº 2.844/2003-TCU-1ª
Câmara), bem como acerca do fato de que, ainda que se admita que “(...) exista
um setor responsável pela pesquisa de preços de bens e serviços a serem
contratados pela administração, a Comissão de Licitação, bem como a autoridade
que homologou o procedimento licitatório, não estão isentos de verificar se
efetivamente os preços ofertados estão de acordo com os praticados no mercado,
a teor do art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.443/1992 (cf. Acórdão nº 509/2005-TCU-
Plenário).”



Pesquisa de Preços
perguntas frequentes

A contratação pelo menor lance ou menor valor ofertado garante que o órgão fez 
uma compra vantajosa?

Se a pesquisa de preços não tiver sido feita de acordo com a melhor técnica 
possível a resposta é NÃO.



Pesquisa de Preços
perguntas frequentes

Acórdão 2829/2015 – TCU – Plenário - (...) o argumento de que o valor do melhor
lance estaria abaixo do orçamento estimativo e que, portanto, estaria atendido o
princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração somente
merece guarida quando evidenciado que a pesquisa de preços da licitação foi feita
de acordo com a melhor técnica possível para cada caso, a exemplo dos
parâmetros definidos na IN-SLTI/ MPOG 5/2014, fato que não foi analisado pela
unidade instrutiva neste processo.

Acórdão 1.785/2013 TCU – “A ausência de pesquisa que represente
adequadamente os preços do mercado, além de constituir afronta ao Regulamento
de Licitações e Contratações da Apex-Brasil e à jurisprudência deste Tribunal, pode
render ensejo à contratação de serviços ou aquisição de bens por preços
superiores aos praticados pelo mercado, ferindo, assim, o princípio da
economicidade.”.



Pesquisa de Preços
perguntas frequentes

Acórdão 299/2011 TCU – “A estimativa que considere apenas cotação de preços
junto a fornecedores pode apresentar preços superestimados, uma vez que as
empresas não têm interesse em revelar, nessa fase, o real valor a que estão
dispostas a realizar o negócio. Os fornecedores têm conhecimento de que o valor
informado será usado para a definição do preço máximo que o órgão estará
disposto a pagar e os valores obtidos nessas consultas tendem a ser
superestimados.”.

Acórdão 2.463/2008 TCU – “A ampla pesquisa de mercado não pode ser
considerada mais um documento formal que comporá o processo, trata-se de
procedimento que visa orientar o gestor na redução e otimização das despesas
públicas, buscando a transparência e a efetividade na gerência da coisa pública”.



Pesquisa de Preços
perguntas frequentes

Quais critérios podem influenciar os resultados da pesquisa de preços?

O preço de referência deve refletir o preço de mercado, levando em consideração 
todos os fatores que influenciam na formação dos custos. Exemplos: especificação 

do bem ou serviço, quantidade adquirida, praça ou mercado a ser pesquisado 
(municipal, estadual, nacional ou internacional), desempenho, níveis de serviço 
exigidos, prazos de entrega, forma de execução, garantia, suporte, entre outros.



Pesquisa de Preços
perguntas frequentes

PESQUISA DE PREÇOS E MAPA DE MÉDIA NA PRÁTICA


