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1.INTRODUÇÃO

A pesquisa de mercado é um procedimento obrigatório que antecede as

contratações da Administração Pública para verificação das exigências e condições do

mercado fornecedor do objeto a licitar.

Em outras palavras, é um procedimento no qual a Administração Públicas
define o valor estimado para a contratação pretendida.

Isso significa que a pesquisa de mercado subsidia decisões administrativas que
versam uma contratação. Por exemplo: a) para confecção do Estudo Técnico Preliminar

(ETP) e/ou Termo de Referência (TR) é preciso realizar o procedimento da pesquisa de

mercado para identificação de qual será o valor referência a ser adotado nos documentos

acima; b) nos casos de discussão do reequilíbrio econômico, é adequado que se realize o

procedimento da pesquisa de preço para justificar a deliberação do gestor sobre a

vantajosidade da Administração Pública adotar determinada medida ou não; c) outros.

Nesse contexto, a pesquisa de mercado para aquisição de bens e serviços precisa

balizar-se, entre outros, pelos preços praticados no âmbito dos Órgãos e Entidades da

Administração Pública, com ampla pesquisa de mercado.

Desse modo, é certo que a pesquisa de mercado não se confunde com a pesquisa

de preço, vez que aquele pode ser definido como gênero e esse como espécie, pois o

segundo faz parte do primeiro, compondo o conjunto de etapas do procedimento -
pesquisa de mercado.

A pesquisa de preços possui uma das principais finalidades, estimar o custo do

objeto para fins de análise quanto à existência de recursos orçamentários suficientes para o

pagamento da despesa com a contratação, além de servir como parâmetro objetivo para o

julgamento das ofertas apresentadas quando da aceitação das propostas.

Assim, o objetivo deste guia é apresentar os procedimentos necessários para a

realização de uma pesquisa de mercado célere e eficaz.
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2. ASPECTOS FUNDAMENTAIS

Inicialmente, cumpre destacar 3 (três) aspectos básicos e relevantes para a

compreensão do tripé do procedimento para pesquisa de mercado: i) a correta especificação

do objeto; ii) a metodologia utilizada; iii) análise da pesquisa de mercado.

Diante da premissa de qualidade para aquisição mais vantajosa e transparente nas

compras públicas fica evidente a indispensabilidade do processo da pesquisa de mercado

na obtenção da proposta mais vantajosa da Administração Pública, visando atender ao

interesse público que melhor atenda a coletividade.

Assim, uma pesquisa de mercado mal executada é sempre prejudicial ao processo

de aquisição, pois, por exemplo, uma estimativa de preços muito baixa aumenta a

ocorrência de licitações desertas ou até mesmo fracassadas, enquanto uma estimativa

muito alta, compromete a economicidade da aquisição.

2.1. Da especificação do Objeto

É essencial que a qualidade da especificação do objeto seja coerente com o que se

pretende, por exemplo: a) com indicação de utilização de mão-de-obra ou não; b) com

indicação da necessidade de montador no caso de locação de objetos; c) com indicação de
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operador ou não, d) se inclui frete ou não; e) quantidade; pois é diretamente proporcional à

qualidade da pesquisa de mercado obtida.

3. DA PESQUISA

A UG requisitante precisa definir claramente o objeto a ser adquirido, com pelo

menos as principais características estabelecidas, como a descrição do objeto, a

quantidade, as condições de entrega e o código do objeto, hoje, no Município de Juiz de

Fora - MG, retirado do sistema SIGCPL, podendo ser substituído por sistema mais

atualizado.

Com o advento da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal

14.133, de 1 de abril de 2021), ficou melhor estabelecido os parâmetros da pesquisa, vez

que o menor preço nem sempre se adequa de forma satisfatória ao objeto da contratação.

Vejamos o § 1º do Art. 23 do diploma legal supramencionado, que dispõe sobre o

valor estimado a ser definido, adotando de forma combinada ou não, o parâmetros listados

nos incisos do § 1º do Art. 23, para aquisição de bens e serviços em geral:

“Art. 23.O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os
valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de
dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial

economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em
geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor
preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma
combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item

correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde

disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
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II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive

mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços

correspondente;

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de

tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios

eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de

acesso;

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação

formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses

fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses

de antecedência da data de divulgação do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de

regulamento” (Grifo Nosso).

Apesar disso, cumpre esclarecer que serão editadas Instruções Normativas no

âmbito municipal para adequar os parâmetros.

3.1 Da Descentralização da Pesquisa

No Município de Juiz de Fora - MG, cada UG precisa elaborar a sua pesquisa para

ulteriores verificações, se for o caso.

É imprescindível a descentralização em questão, pois, dentre outros,  quanto mais

complexo for o objeto, mais difícil será obter os preços.

Desse modo, por uma questão de lógica, o setor mais indicado para informar o

valor de determinado item é o próprio setor requisitante.
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3.1.1. Do passo a passo para a pesquisa descentralizada

O setor requisitante, quando necessitar da deliberação do Gestor quanto à pesquisa

de mercado (preços para subsidiar o ETP/TR, por exemplo), deverá apresentar, além dos

outros documentos necessários, acompanhado da pesquisa de mercado, sempre

justificando a impossibilidade de atender os parâmetros apresentados nos incisos do Art. 23

da Lei Federal nº. 14.133, de 1 de abril de 2021. Assim, é necessário encaminhar:

No caso da impossibilidade de atender os parâmetros apresentados, nos moldes do

§1º do Art. 23 da Lei Federal nº. 14.133, de 1 de abril de 2021, é essencial encaminhar:
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COMO TIRAR “PRINTS” DA TELA A  PARTIR DA FERRAMENTA “CAPTURA DE TELA”

DEPOIS É SÓ CLICAR EM “NOVO” NA CAIXA DE DE DIÁLOGO ABERTA E
SELECIONAR O QUE SE DESEJA PRINTAR
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3.2. Da Metodologia

Considerando o narrado até aqui, fica claro que a pesquisa de mercado é um

conjunto de documentos que fundamentam a estimativa de preços que antecede as

contratações da Administração.

Nesse contexto, o Município deve utilizar os parâmetros necessários para obter o

preço o mais próximo possível ao refletido pelo mercado, o que será visto neste capítulo,

com a utilização das principais ferramentas que compõem a pesquisa de mercado, vez que

a pesquisa de mercado não é um processo estático, mas um conjunto de ferramentas que

devem ser avaliadas individualmente, caso a caso.
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Assim, primeiramente, cumpre destacar a diferença da pesquisa de mercado, que

denominamos gênero, da espécie, pesquisa de preço:

*Aceitável, não necessariamente é o menor preço. O menor preço deve ser utilizado
apenas quando por motivo justificável não for mais vantajoso fazer uso da média ou

mediana.

Seguindo nos conceitos, temos que:
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Diante dos conceitos apresentados, registramos a jurisprudência do Tribunal de

Contas da União (Acórdãos TCU nos 1.375/2007, 479/2009, 265/2010, 280/2010,

1.957/2012 e 2.688/2013, todos do Plenário), nas pesquisas de preços para a elaboração
dos orçamentos estimativos na fase de planejamento das contratações e nos estudos
para eventual prorrogação de contrato devem ser utilizadas fontes diversificadas, a

exemplo, de cotações específicas com fornecedores, contratos anteriores do próprio órgão,

contratos de outros órgãos e, em especial, os valores registrados no Sistema de Preços

Praticados do SIASG e nas Atas de Registro de Preços (ARP) do Município de Juiz de Fora

- MG, preferencialmente, podendo utilizar-se das ARPs Estaduais e Federais.

Tal prática possibilita a estimativa mais real possível, em conformidade com o  Art.

231 da Lei Federal nº. 14.133, de 1 de abril de 2021.

1 Lei Federal nº. 14.133, de 1 de abril de 2021 - “Lei de Licitações e Contratos Administrativos” - “Art. 23.O valor previamente estimado da
contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e
as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. § 1º No
processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base
no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não: I - composição de custos
unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis
no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas
no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de
atualização de preços correspondente; III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e
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Logo, é evidente que a mera consulta de preços a alguns fornecedores do
segmento de mercado em que se insere o aludido objeto deve, pois, ser vista como
prática subsidiária, suplementar, sempre justificada a impossibilidade de se utilizar outros

métodos.

Além disso, a pesquisa de preços que antecede a elaboração do orçamento de

licitação demanda avaliação crítica dos valores obtidos, a fim de que sejam descartados

aqueles que apresentem grande variação em relação aos demais e, por isso, comprometam

a estimativa do preço de referência.

Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), “Não é admissível que a pesquisa
de preços de mercado feita pela entidade seja destituída de juízo crítico acerca da
consistência dos valores levantados quando observados indícios de preços
destoantes dos praticados no mercado” (Acórdão TCU no 1.108/2007 - Plenário)2.

A título exemplificativo, as contratações de empresas de eventos, conforme o

Acórdão TCU n° 2.816/2014, com a seguinte orientação “no planejamento de
contratações de empresas para a prestação de serviços de organização de eventos,
não restrinja a pesquisa de preços às cotações similares realizadas por outros órgãos
ou entidades públicas (...)”.

2 Fonte: https://www.cnmp.mp.br

hora de acesso; IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada
justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data
de divulgação do edital; V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento. § 2º No processo licitatório para
contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas
Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem: I -
composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para
serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as
demais obras e serviços de engenharia; II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a
hora de acesso; III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à
data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente; IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais
eletrônicas, na forma de regulamento. § 3º Nas contratações realizadas por Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não envolvam
recursos da União, o valor previamente estimado da contratação, a que se refere o caput deste artigo, poderá ser definido por meio da utilização
de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo. § 4º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando
não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que
os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de
notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio
idôneo. § 5º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia sob os regimes de contratação integrada ou
semi-integrada, o valor estimado da contratação será calculado nos termos do § 2º deste artigo, acrescido ou não de parcela referente à
remuneração do risco, e, sempre que necessário e o anteprojeto o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado
em sistema de custo definido no inciso I do § 2º deste artigo, devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação
aproximada baseada em outras contratações similares ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no
anteprojeto. § 6º Na hipótese do § 5º deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, no orçamento que compuser suas respectivas
propostas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo”. (Grifo Nosso)
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No Acórdão supramencionado, o TCU determinou recomendar à Secretaria de

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão,

ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público, à Câmara dos

Deputados, ao Senado Federal e ao Tribunal de Contas da União que:

“Orientem os órgãos, entidades e secretarias administrativas que lhe estão vinculados ou

subordinados sobre as cautelas a serem adotadas no planejamento de contratações de

empresas para prestação de serviços de organização de eventos, de modo a não

restringir a pesquisa de preços às cotações realizadas junto a potenciais fornecedores,

adotando também outros parâmetros, conforme previsto no art. 2o da IN SLTI/MP 5/2014,

c/c o art. 15, inciso V, da Lei 8.666/1993; Promovam ações de treinamento e capacitação

em formação e estimativa de preços, a partir de pesquisas feitas com fornecedores, em

mídia e sítios especializados, em contratações similares de outros entes públicos e nos

portais oficiais de referenciamento de custos, como forma de aperfeiçoar as diretrizes

estabelecidas na IN 5/2014 da SLTI/MP e no“Caderno de Logística - Pesquisa de Preços”,

publicado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no Portal

“Comprasgovernamentais.gov.br”.

Assim, sobre o tema, os entendimentos3 da Corregedoria Nacional do CNMP são os

seguintes:

● “As pesquisas de mercado devem se basear em quantitativos totais a serem

adquiridos, de forma a considerar a “economia de escala” e que a aquisição de

bens seja adequadamente planejada de forma a evidenciar todo o quantitativo

necessário e a padronização prevista no art. 15, I e §7º, II, da Lei no 8.666/93.

(Fonte: Relatório de Inspeção MPT/RJ e MPF/RJ)”

● “Deve-se evitar a adesão ou a participação em qualquer ata de registro de preços,

inclusive de órgão superior, sem antes comprovar a vantajosidade da aquisição por

meio de ampla pesquisa de mercado em empresas e outros órgãos de sua própria

região. (Fonte: Relatório de Inspeção MPT/RJ)”

3 Fonte: https://www.cnmp.mp.br.
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● “Fazer constar expressamente nos autos do Termo de Referência, sempre que

necessário, a inexistência de viabilidade técnica ou econômica de parcelamento do

objeto naturalmente divisível. (Fonte: Relatório de Inspeção MPT/ES)”

● “A realização de pesquisa de preços é condição básica para alcance do requisito

de preço mais vantajoso para a administração pública que, por sua vez, depende

de fatores tais como condições de mercado, localização, sazonalidade etc”.

● “A comprovação da vantagem do preço da aquisição é pressuposto previsto no

normativo que disciplina o sistema de registro de preços e na vasta jurisprudência

do TCU. Portanto, recomenda-se que o órgão realize ampla pesquisa de preços

antes de efetivar aquisição por ata de registro de preços licitada por outro órgão.

(Fonte: Relatório de Inspeção MPT/GO)”

3.3 Pesquisa de Preço

Diante do visto até aqui, é certo que as pesquisas de preços são compostas pelos

documentos comprobatórios dos preços praticados e pelo quadro de análise comparativa

destes preços. Independente da fonte, estes documentos devem possuir algumas
características básicas4:

1) Descrição do objeto – o objeto deve estar descrito na proposta de forma a permitir a

comprovação de que a proposta se refere ao objeto desejado pela Administração;

2) Data da proposta – a proposta deve possuir a data de sua elaboração ou a data que

comprove o momento em que seu preço era praticado, comprovando que o preço obtido

estava válido em período inferior a 180 dias anteriores à data da pesquisa de preços;

4 Fonte: https://www.mpf.mp.br.
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3) Quantidade – o item pesquisado deve possuir quantidade similar àquela desejada pela

Administração, a fim de evitar distorções nos preços estimados em decorrência da economia

de escala;

4) Unidade – a unidade do item pesquisado deve ser igual à unidade desejada pela

Administração, sendo obrigatória a justificativa da utilização de itens de unidades distintas,

além da comprovação de sua admissibilidade (quilo x rolo; unidade x metro). Também é

possível a utilização de pesquisas com unidades distintas, desde que suas unidades sejam

compatíveis (unidade x dúzia) e que o preço obtido não fique comprometido;

5) Local de entrega – o preço obtido deve considerar o valor gasto com o frete ou deve

prever a entrega/prestação na mesma cidade desejada pela Administração. É possível

utilizar cidades próximas desde que justificadamente.

4. AS FERRAMENTAS DE PESQUISA

As principais, não as únicas,  ferramentas utilizadas na pesquisa de mercado para

parametrização dos preços são:

*Nos sites comerciais, o servidor precisa verificar se o frete está incluído e se o
objeto é similar ao que se deseja comprar. Quando o site fornecer orçamento
mediante consulta, o servidor deve informar todos os dados necessários para
balizar o orçamento (principalmente quanto ao frete e à quantidade do produto).
Ademais, devem ser evitados sites de venda de mercadorias por intermediários
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como o mercadolivre ou o bomnegócio, mesmo que várias empresas vendam seus
produtos por estes meios.

*Na consulta a fornecedores, o servidor entra em contato com o fornecedor, por
e-mail ou contato telefônico, e solicita proposta para o objeto pretendido,
informando os dados básicos necessários para a elaboração do orçamento.

**Para escolha dos valores estimados, sejam em sítios eletrônicos ou via cotações
de fornecedores será necessário:

(i) A quantidade, unidade e descrição do objeto devem ser idênticas ao solicitado
em Termo de Referência e/ou Solicitação de Compras;

(ii) No caso de cotação, as propostas devem conter, além do descrito no item “(i)”:
valores unitários, valores totais, CPF ou CNPJ do fornecedor, endereços físicos e
eletrônicos, telefone de contato, data de emissão, data de validade, nome completo
e identificação do responsável. Além de atender ao prazo estipulado para envio das
propostas.

(iii) Propostas para compor processos de dispensa, além do descrito nos itens “(i)”
e “(ii)”, devem informar a forma de pagamento e prazo de entrega e/ou prazo da
prestação do serviço.

(iv) Todas as propostas, independente da modalidade, já devem vir incluídos no
valor do objeto: frete, impostos, tributos, entre outros.

Certo é que independente das fontes, para colhimento das amostras, que compõem

a pesquisa, sempre que possível, o servidor deverá verificar os preços praticados em outros

órgãos.

STDA - SSLICOM - DT  (Departamento Técnico)

Av.Brasil, 2001 - 7º Andar – Centro – CEP.36.060-010 – Juiz de Fora - MG

Contato Telefônico - (032) 3690-8155

16



Assim, há cinco formas básicas de consultar os preços praticados em outros
órgãos, para o colhimento das amostras, de forma exemplificativa:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

2 - Portais Governamentais de Licitação (exemplos: Portal de Compras Públicas;

Compras Governamentais; BLL Compras, Licitações-e; ComprasMG; outros);

3 - Painel de Preços da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão;

4 - Banco de Preços do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;

5 - Banco de Preços em Saúde do Ministério da Saúde (BPS e SIASG).

Observações:
(1) Caso necessário, qualquer servidor municipal pode realizar cadastro gratuitamente

nos referidos sítios eletrônicos para realizar pesquisa de mercado;

(2) Sugerimos a consulta no google, pelos nomes elencados acima, para verificar
o sítio oficial, vez que os endereços eletrônicos encontram-se em constante
mudança.

5. DA ANÁLISE

Fato é que quando for finalizada a pesquisa de mercado, esta deve passar por 2

(duas) análises. A primeira análise será realizada pelo autor da pesquisa de mercado, da

UG requisitante, avaliando se as principais regras de elaboração da pesquisa de mercado

foram atendidas.

A segunda análise, feita pelo autor do Estudo Técnico Preliminar/Termo de

Referência ou pelo setor requisitante, observará se as propostas colhidas atendem à

contratação que se destinam e se a proposição de preços é satisfatória.
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5.1. Análise do autor da pesquisa de preços

O primeiro passo é a verificação pelo autor da pesquisa de preços se os itens foram

atendidos satisfatoriamente.

Para isso, o autor da pesquisa de preços deve elaborar um quadro comparativo
de preços, propondo o preço final estimado e justificando a utilização de preços fora

dos padrões abaixo estabelecidos, se couber.

5.1.A – Os preços são compatíveis?

Identificar se os preços obtidos se referem ao mesmo objeto, o resultado esperado é

a equivalência entre estes preços. Geralmente, uma discrepância muito grande entre os

preços coletados é resultado de diferenças nas especificações dos objetos cotados.

Na hipótese dos preços obtidos forem muito discrepantes, a pesquisa deverá ser

refeita ou os preços deverão ser justificados.

Não é possível estabelecer percentuais para determinar se a discrepância entre

valores é aceitável ou não. Isso ocorre porque as discrepâncias entre preços distintos

variam de acordo com o item e, principalmente, de acordo com o valor do item.

Por exemplo, a divergência de 100% entre os preços de R$ 0,50 e R$ 1,00 é aceitável, ao

contrário da diferença de 100% entre os preços de R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00.

Assim, ao final da pesquisa, o servidor deverá verificar se os valores discrepantes

são justificáveis ou não.

5.1.B – Os preços possuem origens distintas?

Quando os preços possuem origens distintas, a inclusão de mais de uma proposta

de uma mesma fonte vicia a pesquisa de mercado. Desse modo, não é possível utilizar o
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preço obtido junto a um fornecedor e o preço praticado por um órgão público ao contratar o

mesmo fornecedor.

Nessa linha de raciocínio, não basta informar de qual órgão a proposta foi
obtida, mas qual o fornecedor da proposta.

Da mesma forma, não é possível utilizar os preços apresentados na fase de lances

de uma mesma sessão de licitação.

Apenas o preço praticado pelo órgão será válido, visto que as propostas das demais

empresas não foram detalhadamente apreciadas, motivo pelo qual sua admissibilidade é

questionável.

5.1.C – As condições de entrega/prestação são as mesmas?

Diante dessa premissa, apenas propostas compatíveis podem ser confrontadas.

Isso ocorre porque, de nada adianta utilizar uma proposta se o valor do frete não for

incluído, se o preço for relativo à entrega em região distinta da desejada ou se houver

qualquer outro ponto que ponha em dúvida a comprovação do preço praticado no mercado.

É necessário que o servidor corrija estas incorreções antes de finalizar a pesquisa.

Quando envolve serviços, essa situação é mais complicada devido às diversas

condições de execução de serviços, devendo averiguar se os serviços são compatíveis.

5.1.D – Os preços obtidos são válidos?

Os preços devem estar válidos e refletir a realidade do mercado no momento da

pesquisa.

Assim, são considerados válidos os preços obtidos, preferencialmente em até 180

(cento e oitenta) dias contados da data da pesquisa, independente da forma de obtenção do

preço.
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5.1.E – O número de preços obtidos é suficiente?

Para que seja suficiente a pesquisa de mercado deve considerar o número mínimo

de 03 (três) preços de origens distintas.

Isso não impede a obtenção de mais preços, porém, a ausência de 03 (três) preços

deve ser justificada. Ademais, os preços discrepantes devem ser descartados (quando

incorretos).

5.2. Análise do Setor Requisitante

Na Unidade Gestora (UG) requisitante, o (s) autor (es) do Estudo Técnico

Preliminar/Termo de Referência deverão avaliar se a pesquisa elaborada logrou êxito em

estimar o preço do objeto a ser contratado. Também deverá definir o parâmetro utilizado

para escolha da estimativa de preços (preço médio ou menor preço obtido, por exemplo),

para isso precisa considerar os apontamentos abaixo:

5.2.A – Os preços obtidos refletem o mercado?

Para responder o questionamento acima é preciso confirmar se os preços obtidos se

referem ao objeto a ser contratado, principalmente quanto à sua descrição. As propostas

incorretas deverão ser justificadamente descartadas e, caso não sejam obtidas 03 (três)

propostas aceitáveis, deverá ser solicitada a correção da pesquisa de mercado.

5.2.B - Qual método de cálculo estimativo será utilizado?

A UG requisitante, na figura do Gestor, com o auxílio dos autos dos ETPs/TRs,

precisa definir a utilização do método para obtenção do valor estimado. Os métodos mais

usuais são a média ponderada dos preços obtidos ou a simples utilização do menor preço

obtido. A utilização de outra metodologia deverá ser justificada.
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6. CONCLUSÃO

O presente trabalho procurou esclarecer alguns pontos para uma pesquisa de

mercado eficiente, não excluindo adoção, de forma complementar, das Legislações

Federais, Estaduais, Municipais (Decretos, Instruções Normativas).

O foco é orientar as pesquisas de mercado, para que sejam mais completas e

criteriosas, no intuito de fornecer ao Município de Juiz de Fora - MG, mais uma ferramenta

para estimar preços reais. Até porque a pesquisa de mercado, com a justificativa da escolha

da metodologia, é um dos documentos obrigatórios para subsidiar estimativa de preços nos

Estudos Técnicos Preliminares/Termos de Referências.

Assim, as práticas mais transparentes e coordenadas evitam as manipulações de

preços ou a obtenção de pesquisas incorretas que mascarem os prejuízos gerados por uma

estimativa equivocada.
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ANEXOS

ANEXO I - QUADRO I - ANÁLISE DA PESQUISA DE MERCADO - ELABORADA
PELO (A) AUTOR (A) DA PESQUISA DA UNIDADE GESTORA REQUISITANTE

(UG)
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ANEXO II

QUADRO II - ANÁLISE PELO (A) AUTOR (A) DO ETP/TR
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ANEXO III
SUGESTÃO DE TABELA DA PESQUISA COM A METODOLOGIA

*O cálculo para se chegar ao valor de referência a partir da média ou mediana
ou outro método foi o seguinte:
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ANEXO IV -

DELIBERAÇÃO DO GESTOR SOBRE A ESCOLHA (DOCUMENTO 01 A SER
ANEXADO NAS REQUISIÇÕES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TIPO

“STDA/PLANEJAMENTO - INCIDÊNCIA DA LEI FEDERAL N. 14.133, DE 1 DE
ABRIL DE 2021”)

Considerando os documentos, referentes à pesquisa de mercado do Despacho nº
(...), do processo administrativo tipo (STDA/Planejamento - Incidência da Lei Federal
n. 14.133, de 1 de abril de 2021), venho por meio deste atestar que o valor de
referência da pesquisa de mercado será o constante na Tabela da Pesquisa apensa
ao estudo do documento já mencionado, ou seja R$ (...), o qual está de acordo com
o praticado no mercado.
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ANEXO V

JUSTIFICATIVA DO GESTOR SOBRE A METODOLOGIA APLICADA
(DOCUMENTO 02 A SER ANEXADO NAS REQUISIÇÕES DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO TIPO “STDA/PLANEJAMENTO - INCIDÊNCIA DA LEI

FEDERAL N. 14.133, DE 1 DE ABRIL DE 2021”)

Considerando os documentos, referentes à pesquisa de mercado do Despacho nº (...), do
processo administrativo tipo (STDA/Planejamento - Incidência da Lei Federal n. 14.133, de 1
de abril de 2021), venho por meio deste atestar que a metodologia aplicada para se chegar
ao valor de referência da pesquisa de mercado será o constante na Tabela da Pesquisa
apensa ao estudo do documento já mencionado. Qual seja, o parâmetro utilizado foi (indicar
qual ou quais dos parâmetros foram utilizados:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item

correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde

disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive

mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços

correspondente;

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos

especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação

formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores

e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência

da data de divulgação do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de

regulamento.
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ANEXO VI -

Impossibilidade de atender os parâmetros estabelecidos no § 1º do
Art. 23 da Lei Federal n. 14.133, de 1º de abril de 2021 (parte 01, fls. 06-07 da

apostila)

Considerando a impossibilidade de atender os parâmetros estabelecidos no §1º do
Art. 23 da Lei Federal n. 14.133, de 1º de abril de 2021, haja vista o Despacho n.
(...), venho por meio deste atestar que a busca restou-se fracassada, conforme os
documentos do despacho n. (...) (anexar “prints”, e-mails, outros).
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ANEXO VII -

Impossibilidade de atender os parâmetros estabelecidos no § 1º do Art. 23 da
Lei Federal n. 14.133, de 1º de abril de 2021 (parte 02, fl. 08 da apostila)

Considerando a impossibilidade de atender os parâmetros estabelecidos no§1º do
Art. 23 da Lei Federal n. 14.133, de 1 de abril de 2021, haja vista o Despacho n. (...),
venho por meio deste atestar o parecer do setor de minha subordinação, além
de informar que o setor adequado anexou no despacho n. (...) do processo
administrativo tipo (STDA/Planejamento - Incidência da Lei Federal n. 14.133, de 1º
de abril de 2021) as tabelas de referência, e/ou a legislação adequada.
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FORMULÁRIO

CHECK LIST: PESQUISA DE MERCADO

Órgão/Entidade Requisitante:

Processo Administrativo Eletrônico Tipo
“STDA/Planejamento - Incidência da Lei
Federal nº. 14.133, de 1 de Abril de 2021” nº.:

DADOS DA PESQUISA

(i). Natureza do Objeto:

(ii). Especificação do Objeto (identificar
quantidade e unidade):

(iii). Obrigações da Contratada:

(iv). Prazo de Entrega (dias):

(v). Local de Entrega:

(vi). Identificar qual a modalidade licitatória ou o
tipo de contratação direta (dispensa ou
inexigibilidade) ou se é prorrogação contratual:

(vii) Qual (is) o (s) critério (s) de julgamento para
o procedimento licitatório ou da contratação
direta, na forma eletrônica, dispensa por valor:

(viii). Identificar se é verba de repasse do
Governo Federal/Estadual e as peculiaridades
obrigatórias do instrumento de repasse:

*Nos casos de não aplicabilidade para o tipo de formulário, identificar na coluna ao
lado.
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MÍNIMO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR
ESTE FORMULÁRIO, ANTES DE REMESSA AO DEPARTAMENTO

TÉCNICO/SSLICOM/STDA

*Legenda: S = Sim; N = Não; NA = Não se Aplica, Nº/D = nº do despacho para
instrução dos documentos

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO S N N/A N/D

1. Tabela do cálculo para se chegar ao valor de referência a partir da
média ou mediana ou outro método (ANEXO III do Manual de Pesquisa de
Mercado - GUIA PRÁTICO DE PESQUISA DE MERCADO EM
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - Dezembro 2022):

2. Termo de Referência (TR) ou  Projeto Básico (PB):

3. Documento da Pesquisa de mercado, com a estimativa de preço,
que justificou a exclusão de determinado valor, conforme o Art. 23 da Lei
Federal 14.133/2021 e a Instrução Normativa da Pesquisa de Mercado, que
subsidiou a confecção do Termo de Referência:

(ANEXO I - QUADRO I - ANÁLISE DA PESQUISA DE MERCADO - ELABORADA
PELO (A) AUTOR (A) DA PESQUISA DA UNIDADE GESTORA REQUISITANTE
(UG); ANEXO II - QUADRO II - ANÁLISE PELO (A) AUTOR (A) DO ETP/TR)

4. Documento da Justificativa do método utilizado para se chegar ao
valor de referência, que irá subsidiar a eventual ampliação da pesquisa de
mercado, se for o caso:

(ANEXO V - JUSTIFICATIVA DO GESTOR SOBRE A METODOLOGIA APLICADA
(DOCUMENTO 02 A SER ANEXADO NAS REQUISIÇÕES DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO TIPO “STDA/PLANEJAMENTO - INCIDÊNCIA DA LEI
FEDERAL N. 14.133, DE 1 DE ABRIL DE 2021”)

5. ANEXO VI do Manual de Pesquisa de Mercado -
Impossibilidade de atender os parâmetros estabelecidos no § 1º do Art. 23
da Lei Federal n. 14.133, de 1º de abril de 2021 (parte 01, fls. 06-07 da
apostila)

6. ANEXO VII do Manual de Pesquisa de Mercado - Preços
tabelados, com envio da Tabela respectiva:
Impossibilidade de atender os parâmetros estabelecidos no § 1º do Art. 23
da Lei Federal n. 14.133, de 1º de abril de 2021 (parte 02, fl. 08 da
apostila).

7. Ateste de preço pelo responsável técnico, em serviços
especializados ou de obras ou serviços de engenharia:

8. Outros solicitados:
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Apontamentos e Justificativas de não apresentação:
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