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Pesquisa de Preços
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ORÇAMENTO



  

Pesquisa de Preços
● Poderão ser utilizados os seguintes meios de pesquisa de 

preços, priorizando a ordem:

- Sistemas oficiais de busca, como LicitaCon e Banco de 
Preços e contratações similares realizadas por órgãos da 
Administração Pública, no período de 1 ano. (Utilizar os 
resultados mais recentes encontrados, a fim de garantir 
preços atualizados).

- Internet: sites especializados ou de domínio amplo, com 
acesso no período de 6 meses - (Exceto sites de trocas, 
leilão, venda de usados e vendas internacionais ex: 
Mercado Livre, Ebay, Shopee, AliExpress e afins).

- Fornecedores: proposta formal, enviada por e-mail ou ofício 
(imprimir também o corpo do e-mail), com até 6 meses.

● - Mídias especializadas (SINAPI) – uso obrigatório para 
materiais de construção e afins.



  

LicitaCon



  

LicitaCon

- Imprimir o arquivo gerado e destacar os preços utilizados na 
elaboração do orçamento.



  

Banco de Preços



  

Banco de Preços



  

Banco de Preços



  

Banco de Preços



  

Banco de Preços



  

Banco de Preços

- Imprimir o arquivo gerado e destacar os preços utilizados na 
elaboração do orçamento.



  

Planilha Fornecedores

- Acessar o “cartão CNPJ” dos fornecedores através do link 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, 
preencher a planilha com as informações, conforme a categoria (A, B ou C), 
imprimir os cartões CNPJ e anexar ao orçamento.

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp


  

Planilha Pesquisa de Preços



  

Observações

● Quando for uma repetição, inserir uma coluna para 
indicar qual era o número do item no pregão ocorrido, 
e outra  coluna que indicará qual será o número do 
item no novo pregão. 

● Após fazer a análise crítica, os valores que ficarem 
excessivamente elevados ou inexequíveis deverão ter 
sua célula pintada na cor cinza.

● No caso de haver apenas 3 orçamentos e um ou dois 
deles ficarem excessivamente elevados ou 
inexequíveis, deverá ser coletado novos orçamentos 
para que a média unitária seja composta com base, no 
mínimo, em 3 valores válidos.



  

Planilha Resumo da Pesquisa de 
Preços

- Excluir as colunas com os 
valores dos orçamentos e 
deixar apenas as médias e 
totais.



  

Planilha Análise Crítica

- Utilizar o modelo para 
fazer o cálculo da média. 
Copiar e colar (usar “colar 
especial”) o resultado de 
cada item na planilha, para 
depois imprimir.



  

Observações

● O orçamento será composto pelas seguintes planilhas, que deverão ser impressas e assinadas:

- Planilha de Pesquisa de Preços

- Planilha de Fornecedores

- Planilha de Resumo da Pesquisa de Preços

- Planilha da Análise Crítica
● Além destas, deverão ser impressos e anexados os documentos contendo:

- Orçamentos encontrados no LicitaCon/Banco de Preços

- Orçamentos encontrados na Internet

- Orçamentos obtidos diretamente com Fornecedor

- No caso de mídia especializada informar mês e ano base da pesquisa.

- Cartões CNPJ
● Os documentos deverão ser organizados na ordem acima, utilizando capas para separar cada 

conteúdo (ver modelos).
● Os orçamentos devem vir organizados na ordem dos itens e com a anotação de qual empresa 

é (A1, B3, C2, etc).
● Para itens com valor unitário inferior a vinte centavos devemos utilizar três casas decimais.
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