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FUNÇÃO DA ESTIMATIVA DE PREÇOS

Por que fazer pesquisa de preços?



OBJETIVO:
• Trazer para o processo o preço mais fidedigno possível.



PESQUISA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO

A estimativa de custos nas licitações e nos contratos

Funções da estimativa de preços

A estimativa de custos na prática administrativa



 Balizar a execução do orçamento
 Proposta orçamentária, Plano de contratações, adequação de

despesa, etc.
Orientar o Pregoeiro
 Análise das propostas

 Planejar a contratação
 Estudos preliminares

 Justificar contratações
 Dispensa, Inexigibilidade
 Adesão a atas de RP
 “Vantajosidade” da manutenção e prorrogação de contratos
 Alterações de contratos
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UTILIDADE DA PESQUISA DE PREÇOS



A ESTIMATIVA DE PREÇOS TRADICIONAL

A PESQUISA DE PREÇOS TRADICIONAL



A ESTIMATIVA DE PREÇOS TRADICIONAL

E se não for possível obter número razoável de
cotações?



PRAZO PARA RESPOSTA À COTAÇÃO



PRAZO PARA RESPOSTA À COTAÇÃO

DICA: Fixação de um prazo razoável para resposta!

IN 05/14
Art. 3º Quando a pesquisa de preços for realizada com os
fornecedores, estes deverão receber solicitação formal para
apresentação de cotação.

Parágrafo único. Deverá ser conferido aos fornecedores prazo de
resposta compatível com a complexidade do objeto a ser licitado,
o qual não será inferior a cinco dias úteis.



PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO



PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO

ACÓRDÃO TCU Nº 980/05 - TCU - PLENÁRIO
“Determinação: à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
[...]
2.2 que quando de suas aquisições, promova a devida pesquisa de
preços, contemporânea à realização dos certames, evitando a
utilização de estimativas defasadas, que não reflitam a realidade
dos preços vigentes no mercado para os produtos a serem
adquiridos;”



PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO

IN 05/14 (alterada pela IN 03/2017)

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

[...]

II - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou
concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa
de preços;

[...]

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



VARIAÇÃO DOS VALORES OFERTADOS



VARIAÇÃO DOS VALORES OFERTADOS

ACÓRDÃO TCU Nº 403/13 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

“[...]26. Essa constatação pode ser verificada pelo fato do orçamento
elaborado com base em consultas que apresentam grandes variações de
preços, suficientes para se afirmar que a média desses preços não se presta
para representar os preços praticados no mercado, e, ainda, pelo fato da
proposta vencedora (R$ 3.292.668,90) ser de valor cerca de duas vezes
menor do que aquele estimado pela COGRL e que consta do edital
(R$ 6.423.490,12).

Indispensável que a Administração avalie, de forma crítica, a pesquisa de
preço obtida junto ao mercado, em especial quando houver grande variação
entre os valores a ela apresentados.”



CONFIRMAÇÃO DO ENVIO DA CONSULTA AOS 
FORNECEDORES



CONFIRMAÇÃO DO ENVIO DA CONSULTA ÀS EMPRESAS 
ESCOLHIDAS

ACÓRDÃO TCU Nº 586/09 – TCU - 2ª CÂMARA

“[...]1.5.1.6. aprimore o processo de pesquisa de preços, incluindo a
comprovação do envio da consulta às empresas escolhidas, por meio
de aviso de recebimento, ou protocolo de recebimento, como forma
de comprovar quais foram pesquisadas e quando foram feitas as
consultas, com vistas à correta instrução do processo;”



RISCO DE FRAUDE OU ACORDO ENTRE 
EMPRESAS CONSULTADAS



ACÓRDÃO Nº 2.383/2014 - TCU - PLENÁRIO

“Assuntos: PREGÃO ELETRÔNICO e PARENTESCO. DOU de 15.09.2014,
S. 1, p. 172. Ementa: o TCU deu ciência à (...) de impropriedade
verificada em pregão eletrônico caracterizada pelo fato de que, na fase
de pesquisa de preços, foi considerada suficiente a cotação com três
empresas que possuíam vínculo entre si, seja por meio de parentesco
entre os sócios, seja pelo compartilhamento de uma mesma
funcionária, deixando-se de realizar ampla pesquisa de mercado,
mediante outras fontes, para estabelecer o custo estimado da
contratação... (item 9.2.2, TC-022.991/2013-1).”

RISCO DE FRAUDE NA PESQUISA DE PREÇOS



OUTRAS FORMAS EFICIENTES



OUTRAS FORMAS EFICIENTES PARA PESQUISA DE PREÇOS







TCU

CESTA DE PREÇOS



QUESTÕES PONTUAIS



PESQUISA DE PREÇOS E LITAÇÕES EXCLUSIVAS PARA ME/EPP



Nessas situações, há prejuízo se a pesquisa de
preços for feita apenas com grandes
empresas?

PESQUISA DE PREÇOS E LITAÇÕES EXCLUSIVAS PARA ME/EPP



PESQUISA DE PREÇOS NAS CONTRATAÇÕES DIRETAS



FUNÇÃO DA ESTIMATIVA DE PREÇOS

Como fazer a pesquisa de preços nas 
contratações diretas?



PESQUISA DE PREÇOS NAS CONTRATAÇÕES DIRETAS



ATENÇÃO! 
A SUGESTÃO DADA PELO ACÓRDÃO É PREFERENCIAL!



ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 17 - AGU

OUTRAS FORMAS EFICIENTES PARA PESQUISA DE PREÇOS



PESQUISA DE PREÇOS E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL



É OBRIGATÓRIA A PRÉVIA 

PESQUISA DE PREÇOS 

PARA QUE SEJA 

REALIZADA A 

PRORROGAÇÃO DE UM 

CONTRATO DE SERVIÇO 

CONTÍNUO?

WWW.RONNYCHARLES.COM.BR
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1ª 
corrente

2ª 
corrente





ACÓRDÃO TCU Nº 1.214/2013 - PLENÁRIO
Em seu voto, o relator, diante das informações apresentadas, sugeriu que se entendesse
desnecessária a realização de pesquisa junto ao mercado e a outros órgãos/entidades da
Administração Pública para a prorrogação de contratos de natureza continuada, desde que as
seguintes condições contratuais estejam presentes, assegurando a vantajosidade da
prorrogação:

a) previsão de que as repactuações de preços envolvendo a folha de salários serão efetuadas
somente com base em convenção, acordo coletivo de trabalho ou em decorrência de lei;

b) previsão de que as repactuações de preços envolvendo materiais e insumos (exceto, para
estes últimos, quanto a obrigações decorrentes de acordo ou convenção coletiva de trabalho e
de Lei), serão efetuadas com base em índices setoriais oficiais, previamente definidos no
contrato, a eles correlacionados, ou, na falta de índice setorial oficial específico, por outro índice
oficial que guarde maior correlação com o segmento econômico em que estejam inseridos ou
adotando, na ausência de índice setorial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -
IPCA/IBGE. Para o caso particular dos serviços continuados de limpeza, conservação,
higienização e de vigilância, o relator adicionou ainda a aderência de valores a limites fixado em
ato da SLTI/MP. Nos termos do voto do relator, o Plenário manifestou sua anuência.



IN 05/2017 - ANEXO IX  (Da vigência e da prorrogação)
7. A vantajosidade econômica para prorrogação dos contratos com mão de obra exclusiva estará 
assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa de mercado, nas seguintes hipóteses: 

a) quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo a folha de 
salários serão efetuados com base em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou em 
decorrência de lei; 

b) quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo insumos 
(exceto quanto a obrigações decorrentes de Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho e 
de lei) e materiais serão efetuados com base em índices oficiais, previamente definidos no 
contrato, que guardem a maior correlação possível com o segmento econômico em que estejam 
inseridos tais insumos ou materiais ou, na falta de qualquer índice setorial, o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE); e 

c) no caso dos serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e de vigilância, os 
valores de contratação ao longo do tempo e a cada prorrogação serão iguais ou inferiores aos 
limites estabelecidos em ato normativo da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão.



E NOS CONTRATOS 

SEM DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA DE MÃO 

DE OBRA?
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PARECER n. 00004/2018/CPLC/PGF/AGU

EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. AFERIÇÃO DO PREÇO ESTIMADO DA 
CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE PESQUISA DE PREÇOS. OBSERVÂNCIA DA IN Nº 05/2014 
/SLTI/MP COM AS ALTERAÇÕES IMPLEMENTADAS PELA IN Nº 03/2017-SEGES/MPDG 
PRIORIZANDO-SE OS PARÂMETROS CONTIDOS NOS INCISOS I E II. NECESSIDADE DE ANÁLISE 
CRÍTICA DOS VALORES PELO GESTOR. VANTAJOSIDADE ECONÔMICA DO CONTRATO NA 
PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA PESQUISA DE PREÇOS NOS CONTRATOS COM E 
SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NO 
PARECER Nº 12/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU. (...)

IV. A vantajosidade da prorrogação nos contratos de serviços continuados sem dedicação 
exclusiva de mão de obra estará assegurada quando houver previsão contratual de índice de 
reajustamento de preços, o que não impede que o gestor, diante das especificidades do contrato 
firmado, da competitividade do certame, da adequação da pesquisa de preços que fundamentou 
o valor de referência da licitação, da realidade de mercado, bem como da eventual ocorrência de 
circunstâncias atípicas no setor da contratação, decida, de maneira fundamentada, pela 
realização da pesquisa de preços.



PORTARIA-TCU Nº 444, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018

Art. 30. Nos contratos de serviços 
continuados sem dedicação exclusiva de mão 
de obra, a realização de pesquisa de preços 
pode ser dispensada na prorrogação, 
presumindo-se a vantagem econômica, 
quando restar demonstrado, mediante 
despacho fundamentado, que, em função da 
natureza do objeto, a variação dos preços 
contratados tende a acompanhar a variação 
do índice de reajuste estabelecido no 
contrato.
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