
 
 

RECOMENDAÇÃO TÉCNICA DO CONTROLE INTERNO Nº 003/2019 

 Entidades envolvidas: 
Secretaria de Administração e Recursos Humanos, Setor de 
Compras, Secretaria de Governo, Prefeito, Comissão de 
Licitação e Pregoeiro. 

Data: 
23/01/2019 

 
Finalidade: 
Manifestação quanto à observância aos princípios da Eficiência e Economicidade no tocante 
ao uso da média, mediana ou menor preço para a definição do preço de referência nas 
aquisições realizadas pela Prefeitura de Domingos Martins, por meio de Licitações. 

 
Origem: 
Elevadas médias de preços estabelecidas como referência nos processos de aquisição da 
Prefeitura de Domingos Martins, considerando os elevados orçamentos obtidos com 
fornecedores nas Pesquisas de Preço, o que conduz a uma reduzida economicidade dos 
mesmos.  
 

 
Tendo em vista as competências do Controle Interno, previstas no Manual de 

Auditoria Interna, aprovado pelo Decreto Normativo nº 2.759/2015, Capítulo III, Seção I, 
tópico 12.12, cabe a equipe de auditoria: “Emitir opiniões sobre documentos ou 
situações examinadas apoiando-se em fatos e evidências que permitam o 
convencimento razoável da realidade ou a veracidade dos fatos.” Apropriando-se 
destas funções emitimos a recomendação a seguir: 
 
Com base na análise de alguns processos licitatórios aquisitivos comuns e periódicos 
realizados pela Prefeitura de Domingos Martins, nos quais não se tem observado os mesmos 
padrões de economia anteriormente alcançados, em especial, pela dificuldade em se obter 
pesquisas de preços junto aos fornecedores, dado que esta corresponde à prática mais 
utilizada pela Prefeitura de Domingos Martins, bem como pelo fornecimento de orçamentos 
elevados, em comparação com aquisições anteriores, o que proporciona o aumento do valor 
referencial para a contratação, isto é, do valor aceitável para a efetivação da compra. 
 
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 Administração1. 

Porém nenhum destes ou de outros diplomas legais determinavam como deveria ser realizada 
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esta estimativa. Portanto, a Administração Pública sempre se balizou, pela prática 
administrativa e por determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que em 
suas decisões, desde há muito, sempre prescreveu a necessidade de obtenção de no mínimo 
três orçamentos para a realização da pesquisa de preços1. 

Visando suprir esta lacuna, o então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão editou, 
por meio de sua Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, a Instrução Normativa nº 
05/2014, que dispõe sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de 
preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral. Esta Instrução Normativa 
foi alterada pela IN nº 07/2014 e, mais recentemente, pela IN nº 03/20171. Estes documentos 
não são obrigatórios para a Administração Municipal, porém constituem importantes 
documentos de orientação. 
 
Ante ao exposto, avalia-se o artigo 2º da IN STLI/MPOG nº 03/2017: 
 

“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. 
§2º  Serão utilizadas, como metodologia para obtenção do preço de referência para a 
contratação, 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 adotados neste artigo, desconsiderados os valores inexequíveis e os 
excessivamente elevados. 
§3º  Poderão ser utilizados outros critérios ou metodologias, desde que devidamente justificados 
pela autoridade competente. 
§4º  Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver 
grande variação entre os valores apresentados. 
§5º  Para desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados, deverão ser 
adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo. 
§6º  Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será admitida a pesquisa 
com menos de três preços ou fornecedores." 

 
É predominante na doutrina, que a cotação com fornecedores pode ser direcionada, bem 
como superfaturada, dessa forma, é fundamental que sejam empenhados esforços para a 
realização de pesquisas de preço junto a outras fontes disponíveis, conforme opções 
supramencionadas. Há Jurisprudência do TCU sobre esta abordagem, em seu acórdão nº 
2816/2014, conforme disponibilizado a seguir: 

 
“É recomendável que a pesquisa de preços para a elaboração do orçamento estimativo da 
licitação não se restrinja a cotações realizadas junto a potenciais fornecedores, adotando-se, 
ainda, outras fontes como parâmetro, como contratações similares realizadas por outros órgãos 
ou entidades públicas, mídias e sítios eletrônicos especializados, portais oficiais de 
referenciamento de custos.” 

 
Ademais, no § 2º do artigo 2º da IN STLI/MPOG nº 03/2017, que dispõe sobre a possibilidade 
de utilização da média, da mediana ou do menor preço para a definição do preço de referência 

https://jus.com.br/tudo/tribunal-de-contas
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para as aquisições, após a obtenção dos orçamentos, desde que devidamente justificado. Há 
documentos, que estimulam a adoção de boas práticas na Administração Pública, como a 
Orientação Técnica nº 01/2010 da Comunidade de Tecnologia da Informação Aplicada ao 
Controle, que sugere a adoção da média dos preços, quando apurados em mercados 
altamente competitivos, e a do menor preço pesquisado quando inseridos em mercados pouco 
competitivos2. 
 
Em consonância com o exposto, com esta abordagem tem-se o conteúdo do Acórdão TCU nº 
2943/2013 – Plenário, que diz: 
 

“(...) deixe de considerar, para fins de elaboração do mapa de cotações, as informações relativas 
a empresas cujos preços revelem-se evidentemente fora da média de mercado, (...), de modo a 
evitar distorções no custo médio apurado e, consequentemente, no valor máximo a ser aceito 
para cada item licitado (...).” 

 
E o próprio TCU, no Acórdão 4952/2012 – Plenário, reafirma que a escolha do método a ser 
adotado, desde que devidamente justificado, é tarefa discricionária do gestor público, 
conforme disposição a seguir: 
 

“A definição da metodologia a ser empregada no processo de elaboração de pesquisa de preços 
se encontra nitidamente dentro do espaço de escolha discricionária da Administração.” 

 
É importante ressaltar que o emprego de qualquer que seja a metodologia não pode suceder 
em equívoco ou levar a resultado diverso do fim almejado em lei. 
 
Ante ao exposto, a Controladoria entende que seria de fundamental importância para o 
Município de Domingos Martins, diversificar as fontes de obtenção de orçamento, 
utilizando como alternativa o Banco de Preços, sites de compras governamentais e compras 
anteriores realizadas por órgãos públicos, bem como dispor de outras técnicas para a 
definição do preço de referência, quando possível, necessário e justificável, considerando 
que pesquisas frágeis ou médias elevadas, podem prejudicar o alcance da proposta mais 
vantajosa, desestimular a competição, propiciar riscos à ocorrência de sobrepreço, bem como 
causar prejuízo financeiro a Administração Pública Municipal. 
 
Por fim, solicitamos a colaboração da comissão de licitação, bem como de toda a 
Administração Pública na avaliação das pesquisas de preço realizadas, atuando como 
segundo ponto de controle do processo, de forma a estimular a economicidade e a eficiência 
dos procedimentos de contratação, sob pena de responsabilidade solidária juntos aos agentes 
encarregados da elaboração da pesquisa de preço, quando comprovadamente 
desproporcional ao mercado.   
 
REFERÊNCIAS: 

1. http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/perguntas-frequentes#collapse6; 
2. https://jus.com.br/artigos/57551/pesquisa-de-precos-em-licitacoes-publicas-analise-de-normas-e-modelos-

da-administracao-publica; 
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