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                          ORIENTAÇÕES PARA PESQUISA DE PREÇOS

Conforme  a  legislação  que  rege  a  matéria,  as  contratações  públicas,  sejam  elas  decorrentes  de
procedimento licitatório ou de contratação direta, devem ser precedidas de adequada estimativa dos
seus custos. Tanto a Lei nº 8.666/93 (art. 7º, § 2º, inc. II e 40, § 2º, inc. II) quanto a Lei nº 10.520/2002
(art. 3º, inc. III) exigem a elaboração do orçamento estimado para a identificação precisa dos valores
praticados no mercado para objeto similar ao pretendido pela Administração. 

Considerando que a inexistência de uma pesquisa de preços eficiente impossibilita à administração
pública  atingir  os  objetivos  definidos  pela  lei  de  licitações  e  contratos,  principalmente  aquele
relacionado à seleção da proposta mais vantajosa, o Núcleo de Compras elaborou documento, nesse
sentido, de forma a orientar os requisitantes de materiais e serviços acerca do assunto. 

1. Para as  aquisições/contratações  a  serem realizadas,  exceto  inexigibilidade  de licitação,  deverão

constar nos processos no mínimo, 03 (três) cotações referentes ao material ou serviço solicitado.

1.1. Importante atentar-se para o disposto na redação da IN 03/2017, abaixo transcrito:

"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.

§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 demonstrada no processo administrativo
a metodologia utilizada para obtenção do preço de referência”.

1.2. Quanto ao inciso III - Não serão admitidas estimativas de preços obtidas em sítios de leilão ou
de intermediação de vendas.

2. Responsabilidade das Cotações e Termo de Referência/Projeto Básico:

2.1. Constitui  responsabilidade do requisitante do material ou serviço tanto as cotações de preços (
Acórdão n.º 6.753/2009-1ª Câmara) quanto o Termo de Referência (Art. 8º, III, alínea “a” do Decreto
3.555/2000), conforme transcrito a seguir:

Art. 8º, III, a) do Decreto 3.555/2000
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"III- a autoridade competente ou, por delegação de competência, o ordenador de despesa ou, ainda, o
agente encarregado da compra no âmbito da Administração, deverá: 
a) definir o objeto do certame e o seu valor estimado em planilhas, de forma clara, concisa e objetiva,
de acordo com termo de referência elaborado pelo requisitante, em conjunto com a área de compras,
obedecidas as especificações praticadas no mercado;" 

Acórdão n.º 6.753/2009-1ª Câmara 

“Responsabilidade do pregoeiro pela realização de pesquisa de preços
Não constitui incumbência obrigatória da comissão permanente de licitação (CPL), do pregoeiro ou da
autoridade superior realizar pesquisa 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”.

3. Quanto as cotações realizadas diretamente com fornecedores:

3.1. O Fornecedor deverá ter ciência de que o pagamento referente à compra/serviço ocorrerá após
entrega  do material  ou prestação do serviço,  tendo como garantia  a  prévia  emissão da nota de
empenho fornecida pelo IF Baiano, procedimento adotado para Órgãos Públicos.

3.2.  No  caso  de  cotações  recebidas  por  e-mail,  imprimir  a  mensagem  recebida,  anexando-a  ao
memorando  de  solicitação,  carimbar  e  assinar  aquelas,  atestando  a  sua  veracidade,  conforme
Despacho 059/2012 CJU- SC/CGU/AGU;

3.3. As cotações podem ser realizadas com o formulário padrão do IF Baiano, disponibilizado pelo
Núcleo de Compras, ou em documento próprio do fornecedor, neste caso, com a devida identificação
deste,legível, e timbre, constando as seguintes informações:

a) dados completos de identificação da empresa, especialmente o número de CNPJ;
b) data em que a cotação foi realizada;
c) carimbo e assinatura do responsável pela emissão da cotação;
d) validade da cotação.
e) assinatura do servidor requisitante 

3.4. No  caso  de  cotações  recebidas  por  e-mail,  imprimir  a  mensagem  recebida,  anexando-a  ao
memorando de solicitação, carimbar e assinar aquelas, atestando a sua veracidade, conforme Despacho
059/2012 CJU- SC/CGU/AGU, transcrito a seguir:

“Despacho 059/2012 CJU-SC/CGU/AGU:
Observa-se  no  parecer  em  epígrafe,  item  1.2.2,  exigência  quanto  à  necessidade  de  os
orçamentos/pesquisa de preços serem apresentados no original ou autenticados conforme o original
pelo servidor, com base no Decreto n. 83.936/79. Observo, todavia, que o decreto referido adveio em
uma  época  em  que  não  existia  internet,  sendo  que,  no  caso  dos  autos,  os  orçamentos  foram
encaminhados  por  e-mail  (fls.  21-23,  31-32,  40-41,  65  e  70).  
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“Nesse sentido, considerando que o e-mail é hoje admitido no Direito como prova documental, nos
parece conveniente  recomendar, como alternativa à verificação da autenticidade dos documentos
conforme proposto, que o servidor responsável pela pesquisa de preços firme a declaração, sob sua
responsabilidade, de que os orçamentos impressos e juntados aos autos correspondem aos anexos
encaminhados  por  e-mail  pelos  fornecedores,  corroborando,  assim,  a  validade  jurídica  de  tais
documentos juntados aos autos”. (grifo nosso)”

4. As cotações  podem ser  realizadas  com o formulário  padrão do IF Baiano,  disponibilizado pelo
Núcleo de Compras, ou em documento próprio do fornecedor, neste caso, com a devida identificação
deste, legível, e timbre;

5. As cotações podem ser realizadas também por meio da internet, neste caso devem:
a) ter todas as telas impressas e anexadas ao memorando de solicitação;
b) constar o número de CNPJ de todas as empresas pesquisadas;
c) na impressão deve-se garantir que estejam detalhados a data de acesso e o link para consulta;
d) nos casos em que o link não for impresso por completo, deve ser elaborada tabela onde constem os
links completos, anexando-a ao memorando de solicitação;
e) carimbar e assinar todas as telas impressas, atestando a sua veracidade.

6. As cotações devem apresentar,obrigatoriamente:
a) descrição do material ou serviço idêntica à apresentada no Termo de Referência/ P r o j e t o  B á s i c o
b) Projeto Básico/Termo de Referência (conforme modelos padronizados constantes no site);
c) quantitativos iguais em todas as cotações;
d) unidades de medida em todas as cotações;
e) as marcas ofertadas pelo fornecedor para cada material ou serviço ofertado.

7. As Cotações devem seguir o preceituado na IN nº. 05 da SLTI de 27/06/2014, com as alterações da
IN 03/2017 (ver texto completo através dos links abaixo):

Link:  https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/301-
instrucao-normativa-n-5-de-27-de-junho-de-2014-compilada

Link:  https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/713-
instrucao-normativa-n-3-de-20-de-abril-de-2017
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