
COMPRAS 2021

PRINCIPAIS MUDANÇAS

ETP X Pesquisa de Preços



FLUXO COMPRAS

• Requisitante        Gestor do Recurso        Gestor 
de Compras         Fase Interna         Fase 
Externa               Contratação 



Requisitante

Cria a solicitação no sistema da UFES, contendo:

• Objeto

• Justificativa da Contratação

• Quantitativo 

• Valor Estimado



FASE INTERNA LEGISLAÇÃO ANTIGA

• Elaboração do Termo de Referência 
(documento que contém os elementos 
necessários à contratação do objeto)

• Elaboração do Edital (instrumento 
convocatório contendo a legalidade da 
contratação)



FASE INTERNA NOVA LEGISLAÇÃO

• Elaboração do Estudo Técnico Preliminar

• Elaboração do Termo de Referência 

• Elaboração do Edital



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
Decreto 1024/2019

Art. 8 - O processo relativo ao pregão, na
forma eletrônica, será instruído com os
seguintes documentos, no mínimo: I - estudo
técnico preliminar, quando necessário.

Art. 14 -no planejamento do pregão, na forma
eletrônica, será observado o seguinte: I -
elaboração do estudo técnico preliminar e do
termo de referência;



O que é o ETP

• Inciso IV do Art. 3º Decreto 1024/2019:

Estudo técnico preliminar - documento
constitutivo da primeira etapa do
planejamento de uma contratação, que
caracteriza o interesse público envolvido e a
melhor solução ao problema a ser resolvido e
que, na hipótese de conclusão pela viabilidade
da contratação, fundamenta o termo de
referência



ETP DIGITAL

Mais recentemente o governo editou a IN
040/2020 que trata sobre o Estudo Técnico
Preliminar Digital (ETP digital) na qual foi
instituído ferramenta de elaboração do ETP
digital, disponibilizado pelo comprasnet e que
todos os órgãos do governo federal devem
aderir.



RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Art. 6º da IN 040/2020:

Os ETPs serão elaborados conjuntamente por 
servidores da área técnica e requisitante ou, 
quando houver, pela equipe de planejamento 
da contratação



PESQUISA DE PREÇOS

IN 073/2020

Dispõe sobre o procedimento administrativo
para a realização de pesquisa de preços para a
aquisição de bens e contratação de serviços
em geral, no âmbito da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional.

Revogou as INs nº 5, de 27 de junho de 2014; 
nº 7, de 29 de agosto de 2014; e nº 3, de 20 
de abril de 2017.



FORMALIZAÇÃO

• Art. 3º A pesquisa de preços será materializada em 
documento que conterá, no mínimo:

• I - identificação do agente responsável pela cotação;
• II - caracterização das fontes consultadas;
• III - série de preços coletados;
• IV - método matemático aplicado para a definição do 

valor estimado; e
• V - justificativas para a metodologia utilizada, em 

especial para a desconsideração de valores 
inexeqüíveis, inconsistentes e excessivamente 
elevados, se aplicável.



CRITÉRIOS

Art. 4º Na pesquisa de preços, sempre que
possível, deverão ser observadas as condições
comerciais praticadas, incluindo prazos e
locais de entrega, instalação e montagem do
bem ou execução do serviço, formas de
pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas
e modelos, quando for o caso.



PARÂMETROS

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação
do preço estimado em processo licitatório para a
aquisição e contratação de serviços em geral será
realizada mediante a utilização dos seguintes
parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico
gov.br/paineldeprecos, desde que as cotações refiram-
se a aquisições ou contratações firmadas no período de
até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do
instrumento convocatório;



• II - aquisições e contratações similares de outros entes 
públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano 
anterior à data de divulgação do instrumento 
convocatório;

• III - dados de pesquisa publicada em mídia 
especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de 
domínio amplo, desde que atualizados no momento da 
pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) 
meses de antecedência da data de divulgação do 
instrumento convocatório, contendo a data e hora de 
acesso; ou

• IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante 
solicitação formal de cotação, desde que os 
orçamentos considerados estejam compreendidos no 
intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data 
de divulgação do instrumento convocatório.



§1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos 
nos incisos I e II.

§ 2º Quando a pesquisa de preços for realizada com os 
fornecedores, nos termos do inciso IV, deverá ser 
observado:

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) endereço e telefone de contato; e



d) data de emissão.

III - registro, nos autos da contratação correspondente, da 
relação de fornecedores que foram consultados e não 
enviaram propostas como resposta à solicitação de que 
trata o inciso IV do caput.



METODOLOGIA

Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do
preço estimado, 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 de
que trata o art. 5º, desconsiderados os valores
inexeqüíveis.

§ 1º Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos,
desde que devidamente justificados nos autos pelo
gestor responsável e aprovados pela autoridade
competente.



PESQUISA DE PREÇOS COM BASE NO 
INCISO IV DO ART. 5º 

O ACÓRDÃO 94/2018-PLENÁRIO TCU- assevera que a pesquisa 
de preços obtida com base, unicamente, em valores 
informados em cotações obtidas junto a três potenciais 
fornecedores, contraria o disposto no art. 15, inciso V, § 1 
da lei 8666/93

Lei 8666/93

Art. 15- As compras, sempre que possível, deverão:

Inciso V-balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos 
órgãos e entidades da Administração Pública.

§ 1o O registro de preços será precedido de ampla pesquisa 
de mercado.



Preço Inexeqüível x inconsistente x 
excessivamente elevados

Conforme o entendimento do Tribunal de 
Contas da União, os critérios e parâmetros a 
serem analisados para fins de classificar um 
valor como inexeqüível ou excessivamente 
elevado devem ter por base os próprios 
preços encontrados na pesquisa, a partir de 
sua ordenação numérica na qual se busque 
excluir aqueles que mais se destoam dos 
demais



Ex preço excessivo
• Fornecedor A: R$10,00

• Fornecedor B: R$ 9,00

• Fornecedor C: R$ 13,00

• Fornecedor D: R$ 11,00

• Fornecedor E: R$ 8,00

Média dos 4 (quatro) menores preços:

(10+9+8+11)/4=9,5             como R$ 13,00 é 35% 
superior a R$ 9,50 a cotação do fornecedor C 
é considerada excessiva e deverá ser 
descartada



Ex preço Inexeqüível
• Fornecedor A: R$10,00

• Fornecedor B: R$ 9,00

• Fornecedor C: R$ 12,00

• Fornecedor D: R$ 11,00

• Fornecedor E: R$ 7,00

Média dos 4 (quatro) maiores preços:

(10+9+12+11)/4=10,5            como R$ 7,00 é 33% 
inferior a R$ 10,50 a cotação do fornecedor E 
é considerada inexeqüível e deverá ser 
descartada.



Contatos

• drm.ceunes@ufes.br

• eder.aguilar@ufes.br

• denner.aguiar@ufes.br


