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Pesquisa de Preços

Formalização da pesquisa de preços

A pesquisa de preços deverá conter no mínimo:

➢descrição do objeto
➢ identificação do responsável pela pesquisa
➢ caracterização das fontes consultadas
➢ série de preços coletados
➢ método estático aplicado para definição do valor estimado
➢ justificativa da metodologia
➢ memoria de cálculo
➢ justificativa escolha do fornecedor, no caso de pesquisa direta com o fornecedor



Pesquisa de Preços

Critérios para compor preço máximo da contratação:

✓Observar as condições comerciais praticadas: 
- prazos e locais de entrega, 
- instalação e montagem do bem ou execução do serviço, 
- quantidade contratada, 
- formas e prazos de pagamento, 
- fretes, 
- garantias exigidas 
- e marcas e modelos, quando for o caso.

✓ observar a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do 
objeto.



Pesquisa de Preços

Parâmetros para realização da pesquisa de preços, combinados ou não:

I- custos menores ou iguais a mediana dos sites oficiais, como por ex: nova ferramenta de pesquisa de preços do portal do 
Compras do Governo Federal. Link de apresentação da ferramenta: https://www.youtube.com/watch?v=izDDyUjyCZo

II- contratações similares feitas pela Administração Pública em até 1 ano

III- dados de pesquisa publicada em mídia especializada, intervalo de 6 meses da data da divulgação do edital ou da
contratação

IV- pesquisa direta com, mínimo 3 fornecedores, mediante solicitação formal, por oficio ou e-mail, até 6 meses de
antecedência da divulgação do edital ou contratação

V - pesquisa nacional de notas fiscais eletrônicas, no período de 1 ano anterior a data de divulgação do edital ou da
contratação: https://www.portaltransparencia.gov.br/notas-fiscais/lista-consultas

Prioridades: Incisos I e II.
Na impossibilidade de realizar a pesquisa por meio deste parâmetros deverá ser justificado.

https://www.portaltransparencia.gov.br/notas-fiscais/lista-consultas


Pesquisa de Preços

Observações gerais:

➢ Quando for utilizada a nova ferramenta “pesquisa de preços” observar que o
relatório deverá prever os produtos/serviços detalhados de acordo com os grupos
constantes no memorando circular emitido anualmente pelo DEMAPA. Por exemplo:
criar um relatório (item) no portal de pesquisa de preços para produtos químicos,
outro relatório (item) para equipamentos para laboratórios, outro para conserto de
equipamentos, etc.

➢ Deverá haver prioridade na busca de orçamentos para os incisos I e II do slide
anterior, porém os parâmetros poderão ser combinados entre si para a busca de no
mínimo 3 orçamentos.



Pesquisa de Preços

➢ Quando a pesquisa de preços for realizado com FORNECEDORES, deverá ser observado o seguinte:

I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado;

II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:
a) descrição do objeto, valor unitário e total;
b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do
proponente;
c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato;
d) data de emissão; e
e) nome completo e identificação do responsável.

III - informação aos fornecedores das condições da contratação, com vistas à melhor caracterização das
condições comerciais praticadas para o objeto a ser contratado; e

IV - registro da relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas.



Pesquisa de Preços

Metodologia para obtenção do preço máximo:

- A média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desconsiderados os valores inexequíveis,
inconsistentes e os excessivamente elevados. Para desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou
excessivamente elevados, deverão ser adotados critérios fundamentados e descritos na solicitação de compras no SIE.

OBSERVAÇÕES:

✓ Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados na solicitação de compra
pelo responsável e aprovados pela autoridade competente.

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

✓ Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que
devidamente justificada na solicitação de compras pelo responsável e aprovada pela autoridade competente.



Pesquisa de Preços

Particularidades da pesquisa de preços, nas contratações diretas (dispensa 
ou inexigibilidade de licitação :

✓ Quando não for possível estimar o valor do objeto nos parâmetros citados no slide anterior (slide 4), a justificativa
será dada com base em valores de contratações de objeto idênticos comercializados pela empresa contratada, por
meio de notas fiscais para outros clientes, no período de 1 ano anterior a contratação ou outro meio idôneo.

Excepcionalmente, quando a empresa não tiver comercializado o objeto pode ser comprovado por objetos
semelhantes de mesma natureza, por meio de especificações técnicas que demonstrem a similaridade com o objeto
pretendido.

✓ Para os incisos I e II do artigo 75 da Lei 14.133/2021 (baixo valor) poderá ser realizada a estimativa poderá ser
concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa.



ACESSO A FERRAMENTA - PESQUISA DE PREÇOS 

Solicitar o acesso, via e-mail, da seguinte forma:

e-mail: demapa@ufsm.br

Dados para o cadastro:
Nome Completo
SIAPE
CPF
Telefone
e-mail
Solicitar o Perfil: Acesso a Pesquisa de preços

Atenção: o Usuário que já possui autorização no portal do compras para outros artefatos (ETP e PGC),
automaticamente, terá acesso a pesquisa de preços.


