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No final do mês de abril de 2017 o Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão publicou a Instrução Normativa 03/2017, alterando 
significativamente a Instrução Normativa 05/2014 no que se refere ao uso das diversas 
fontes de pesquisa para o fim de obtenção do preço de referência para contratações 
governamentais no âmbito dos órgãos e entidades da União. 

De fato, a despeito de ter sido a primeira norma a dar maior atenção a esta 
importante atividade da fase interna da contratação, seus dispositivos, a olhos vistos, 
careciam de revisão. Muito embora, a meu particular aviso, ainda sejam necessárias 
algumas adaptações, bem como maior detalhamento para alguns procedimentos, sem 
dúvida já vemos um avanço que irá melhorar muito o dia a dia do técnico responsável 
pela investigação de mercado. 

Visando não só esclarecer as mudanças, como também apontar aonde houve 
o avanço e onde reside a necessidade de adaptação, nas linhas abaixo, iremos 
comentar dispositivo por dispositivo do novo normativo a partir do quadro 
comparativo. Senão vejamos. 
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Art. 2º A pesquisa de preços será 
realizada mediante a utilização de um 
dos seguintes parâmetros: (Redação 
dada pela Instrução Normativa nº 7, de 
29 de agosto de 2014) 

Art. 2º A pesquisa de preços será 
realizada mediante a utilização de um 
dos seguintes parâmetros: (Redação dada 
pela Instrução Normativa nº 7, de 29 de 
agosto de 2014) 

 

A redação do caput do art. 2º ficou mantida, o que é uma lástima. Apesar de 
os incisos apontarem várias fontes possíveis de serem investigadas, segundo o que ali 
se encontra disposto, a atividade de coleta de dados será satisfeita a partir da busca a 
ser realizada por apenas uma dessas fontes. 

É preciso compreender que a atividade de análise de mercado, expressão que, 
conforme nosso primeiro texto deste ensaio, melhor define a atividade em tela, é, em 
essência, uma pesquisa estatística. E, como é comezinho, um resultado estatístico 
será mais ou menos preciso a depender da quantidade de dados (naquele mesmo 
texto explicamos porque também preferimos ao termo “cotação”) e do maior número 
de fontes possível. Uma pesquisa de opinião ou de satisfação do cliente deve abranger 
todas as faixas etárias, classes sociais e níveis de escolaridade e, dependendo do 



 

 

objeto da pesquisa, várias regiões. O IBGE, por exemplo, define a metodologia para o 
cálculo do índice:  

“O Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor - SNIPC, consiste em uma 
combinação de processos destinados a produzir índices de preços ao consumidor. (...) 
O sistema abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo 
Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além do Distrito 
Federal e do município de Goiânia. É a partir da agregação dos índices regionais 
referentes a uma mesma faixa de renda que se obtém o índice nacional. Os índices 
mensais resultam, regra geral, da comparação dos preços vigentes nos 30 (trinta) dias 
do período de referência com os 30 (trinta) do período base. A coleta integral de preços 
se dá a cada período de 30 (trinta) dias que é segmentado, sem interrupção, em 4 
(quatro) subperíodos. Cada um deles contém cerca de 7 (sete) dias com datas definidas 
através do Calendário Anual de Coleta do SNIPC. Em um subperíodo efetua-se a coleta 
de uma quarta parte fixa de estabelecimentos. Desta forma, é possível extrair do 
sistema índices com períodos base e de referência de 30 (trinta) dias ao final de cada 
conjunto de quatro subperíodos.  Os índices podem ser obtidos para diversas 
populações-objetivo desde que estejam disponíveis as respectivas estruturas de 
ponderações correspondentes a famílias de diferentes faixas de rendimento mensal.” 
(grifo acrescentado) 

Como visto, o cálculo procura várias regiões, períodos e famílias de modo a 
ter o resultado mais preciso possível. 

Ora, se a norma admite que o resultado será validado a partir da busca de 
apenas uma das fontes, é nítido que o mesmo tenderá à imprecisão, pois não levará 
em consideração as variáveis de mercado que somente surgiriam em outras fontes. 
Aliás, o Tribunal de contas da União já estava sensível a esse aspecto técnico quando 
do exame dos seguintes precedentes: 

“Enunciado: A deflagração de procedimentos licitatórios exige estimativa de preços 
que pode ser realizada a partir de consultas a fontes variadas, como fornecedores, 
licitações similares, atas de registros de preço, contratações realizadas por entes 
privados em condições semelhantes, entre outras. No entanto, os valores obtidos por 
meio dessas consultas que sejam incapazes de refletir a realidade de mercado devem 
ser desprezados. 

(...) 

6. Para a estimativa do preço a ser contratado, é necessário consultar as fontes de 
pesquisa que sejam capazes de representar o mercado. A propósito, o Voto que 
conduziu o Acórdão 2.170/2007 - TCU - Plenário, citado no relatório de auditoria, 
indica exemplos de fontes de pesquisa de preço, in verbis: “Esse conjunto de preços ao 
qual me referi como ‘cesta de preços aceitáveis’ pode ser oriundo, por exemplo, de pesquisas 
junto a fornecedores, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos - inclusos aqueles 
constantes no Comprasnet -, valores registrados em atas de SRP, entre outras fontes 
disponíveis tanto para os gestores como para os órgãos de controle - a exemplo de 
compras/contratações realizadas por corporações privadas em condições idênticas ou 
semelhantes àquelas da Administração Pública -, desde que, com relação a qualquer das fontes 
utilizadas, sejam expurgados os valores que, manifestamente, não representem a realidade do 
mercado.” (Ac. 868/2013-Plenário) 

“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 
do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

(...) 

9.3. dar ciência ao Ministério da Justiça de que: 

9.3.1. no âmbito do Pregão Eletrônico 28/2014, constatou-se que o orçamento estimado 
foi elaborado com base tão somente em consulta a fornecedores, contrariando 

                                                            
1 Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/informet.shtm 



 

 

jurisprudência do TCU no sentido de que, na elaboração de orçamento na fase de 
planejamento da contratação de bens e serviços, bem como quando da demonstração 
da vantajosidade de eventual prorrogação de contrato de serviço contínuo, devem ser 
utilizadas fontes diversificadas, a fim de dar maior segurança no que diz respeito 
aos valores a serem adjudicados; 

9.3.2. para fim de orçamentação nas licitações de bens e serviços, devem ser 
priorizados os parâmetros previstos nos incisos I e III do art. 2º da IN SLTI/MPOG 
5/2014, quais sejam, “Portal de Compras Governamentais” e “contratações similares 
de outros entes públicos”, em detrimento dos parâmetros contidos nos incisos II e IV 
daquele mesmo art. 2º, isto é, “pesquisa publicada em mídia especializada, sítios 
eletrônicos especializados ou de domínio amplo” e “pesquisa com os fornecedores”, 
cuja adoção deve ser vista como prática subsidiária, suplementar; (Ac. 1.445/2015-
Plenário)” (grifo acrescentado) 

“ACÓRDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do 
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.2. determinar ao Controle Interno do Exército Brasileiro, com fundamento no art. 
250, inciso II, do RITCU, que: 

9.2.1. oriente as unidades do Exército Brasileiro no sentido de que: 

9.2.1.1. na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação 
de bens e serviços, devem ser utilizadas fontes diversificadas, a fim de dar maior 
segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os 
parâmetros previstos nos incisos I e III, do art. 2º, da IN SLTI/MPOG 5/2014, 
relacionados com o Portal de Compras Governamentais e com as contratações 
similares de outros entes públicos, sobre os parâmetros contidos nos incisos II e IV do 
mesmo art. 2º, com relação à pesquisa junto à mídia especializada, em sítios 
eletrônicos especializados ou de domínio amplo, e junto a fornecedores, cuja adoção 
deve ser vista como prática subsidiária e suplementar;” (Acórdão 3.351/2015 -Plenário) 

Perdeu-se uma excelente oportunidade de aperfeiçoar esse dispositivo, que 
se manteve na contramão da ciência estatística, bem como do posicionamento mais 
recente da Corte Federal de Contas. 
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I - Portal de Compras Governamentais - 
www.comprasgovernamentais.gov.br; 

I - Painel de Preços disponível no endereço 
eletrônico 
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br;  

 

Foi significativa a alteração promovida no inciso I. Não pela norma em si, 
mas em razão da criação, pelo Ministério do Planejamento, de uma ferramenta de 
pesquisa muito mais ágil e interativa do que a anterior. Os operadores bem sabiam 
como era difícil realizar consultas no Portal de compras do Governo Federal, pois era 
necessário indicar uma série de referências, tais como o número da UASG ou o nome 
do órgão. Com isso não era possível realizar uma pesquisa ampla, mas pontualmente 
por UASG. 

O painel de preços é uma ferramenta que pretende oferecer ao usuário uma 
evolução no procedimento de pesquisa, pois reúne as informações de contratações de 
todos os órgãos e entidades integrantes do SISG. Algo mais aproximado aos sistemas 
privados que já existem no mercado, porém, restrito às contratações da União. Mas o 
sistema ainda vai levar algum tempo em evolução para atingir integralmente seu 
objetivo. 

Um dos problemas reside no fato de que as informações constantes do Portal 
não são padronizadas. Pelo fato de o sistema ser alimentado pelos próprios gestores, 



 

 

ainda ocorre, com enorme frequência, que um mesmo item recebe nomenclaturas 
diferentes, o que dificulta bastante a pesquisa. Se o analista pesquisar por “material 
de escritório”, o resultado da busca não alcançará os contratos ou atas de registro de 
preços relativos a “material de expediente”, a despeito de se tratar do mesmo objeto. 
Com isso, a qualidade do resultado da pesquisa ficaria comprometido. 
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§ 1º No caso do inciso I será admitida a 
pesquisa de um único preço. (Redação 
dada pela Instrução Normativa nº 7, de 
29 de agosto de 2014) 

§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. 

 

Nesse caso andou bem o normatizador. A redação anterior era absolutamente 
burra, pois admitia a absurda ideia segundo a qual um único dado poderia ser 
considerado como média de mercado. Pelas razões que foram expostas nos comentários 
do caput do presente artigo, essa era uma ideia nitidamente contrária aos requisitos 
científicos mais basilares da ciência estatística. Era quase um arbitramento de preços 
estimado. 

A nova redação abre espaço para que a coleta de dados não se restrinja a 
apenas uma fonte ou mesmo um único dado. Possibilita o uso das várias fontes 
possíveis de consulta, de forma combinada ou não. O problema reside no fato de que a 
norma parece dar uma discrição ao agente responsável pela pesquisa, quando, em 
verdade deveria ser vinculado, aliás, como já enxergado pelo TCU, como indicado no 
precedente acima transcrito. 

De todo modo, ainda não esteja no formato ideal, já se considera um bom 
avanço. 
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§ 2º No âmbito de cada parâmetro, o 
resultado da pesquisa de preços será a 
média ou o menor dos preços obtidos. 
(Redação dada pela Instrução 
Normativa nº 7, de 29 de agosto de 2014) 

 §2º Serão utilizados, 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. 

 

Aqui também se nota um aprimoramento na orientação metodológica. Na 
redação anterior, era admitido como resultado da pesquisa a média (aritmética 
simples), que é o quociente da soma de todos os dados não classificados pelo número 
desses dados, ou o menor dos preços obtidos. Agora também é admitida a 
possibilidade de utilizar como resultado a mediana. 



 

 

A mediana, é uma medida de localização do centro da distribuição dos dados. 
Ordenados os dados coletados (preços), a mediana será o valor, pertencente ou não ao 
conjunto de dados, que o divide ao meio. O resultado obtido indicará que 50% dos 
dados são menores ou iguais à mediana e os outros 50% são maiores ou iguais à 
mediana. 

Alguns estatísticos indicam que a média aritmética simples é burra pois ela 
se contamina com qualquer dado que seja discrepante quando há menos de 28 dados 
coletados. Parte deles concordam que o ideal seria a utilização da média harmônica, 
também chamada de média subcontrária. A média harmônica é utilizada quando os 
dados coletados representam uma relação de grandezas inversamente proporcionais, 
como ocorre no caso do cálculo de velocidade média (tempo X velocidade). Se 
admitirmos que em um conjunto de dados de precificação teremos preços elevados 
empurrando a média para cima e, ao mesmo tempo, preços muito reduzidos puxando 
a média para baixo, realmente, a média harmônica parece ser uma solução mais 
adequada. Todavia, a nova redação mantém o principal problema anotado na redação 
anterior, qual seja, a possibilidade de utilização do menor preço obtido. 

Não é razoável admitir que, após uma pesquisa ampla de preços, seja dado 
como preço de referência o menor dos valores encontrados, pois, este, representaria 
apenas a ponta de baixo da faixa de mercado. Para fins de planejamento da despesa, o 
preço referencial a ser considerado deve ser aquele em torno do qual provavelmente a 
despesas será efetivamente realizada. De nada adiantaria uma representação ficta, 
pois poderá mesmo inviabilizar a própria licitação com ausência de propostas. Tal 
resultado abriria espaço para uma solução, no mínimo, absurda e totalmente oposta 
aos objetivos constitucionais do Princípio do Dever Geral de Licitar (CF, art. 37, XXI), qual 
seja, a contratação com dispensa de licitação (art. 24, V, da L. 8.666/1993). O 
apontamento do menor preço obtido como valor de referência equivale ao um simples 
arbitramento, o que é refutado pelo Tribunal de contas da União: 

“Abstenha-se de utilizar a variação de índice inflacionário para estimar o 
custo de bens e serviços a serem licitados, realizando, para tal mister, a devida 
pesquisa de mercado, nos termos do art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993. (Acórdão 
2361/2009 Plenário) 
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§ 3º A utilização de outro método para a 
obtenção do resultado da pesquisa de 
preços, que não o disposto no § 2º, 
deverá ser devidamente justificada pela 
autoridade competente 

§3º Poderão ser utilizados outros critérios 
ou metodologias, desde que devidamente 
justificados pela autoridade competente. 

 

O texto anterior remetia ao disposto no parágrafo segundo que, conforme 
abordado alhures, limitava a metodologia de obtenção do resultado da pesquisa a 
duas hipóteses: a média simples ou o menor dos preços obtidos. Na inovação, 
acrescentou-se a mediana. 

O antigo parágrafo terceiro, como pode ser visto, dispunha sobre a 
possibilidade de uso de outra metodologia de obtenção do resultado. Em outro dizer, 
limitava-se a tratar do método do resultado. A novel redação faz supressão de duas 
partes importantes: eliminou a expressão “...para obtenção do resultado...” e “...que 
não o disposto no § 2º”. 



 

 

Significa que a norma passou a admitir que outros métodos e critérios 
poderão ser adotados, não só para a obtenção do resultado, mas em relação à própria 
pesquisa, com o cuidado de ser justificada a sua adoção. 

Nada obstante, há um grupo de intérpretes que têm emprestado 
interpretação restritiva ao dispositivo em tela, ignorando a alteração promovida, 
entendendo que a possibilidade de utilização de metodologia não explicitada na 
norma seria apenas em relação ao cálculo do resultado, mantendo engessada a 
metodologia também para pesquisa. Não é verdade. 

A utilização de métodos e critérios diversos daqueles elencados na norma, 
desde que justificado tecnicamente, alcança tanto as fontes, como a forma de cálculo. 
E não poderia ser diferente. A variação quase infinita de casuísmos a que a norma 
poderá alcançar não poderia limitar a forma de investigação de mercado, sob pena de 
inviabilizar a obtenção de seu resultado. 

Assim, poderão ser utilizadas outras fontes, como consulta de balcão ou por 
meio telefônico, admitida pela doutrina2 e por outros normativos3; e outras formas de 
cálculo do resultado, como a média harmônica ou o coeficiente de variação. 
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§ 4º No caso do inciso IV, somente serão 
admitidos os preços cujas datas não se 
diferenciem em mais de 180 (cento e 
oitenta) dias. 

 §4º Os preços coletados devem ser 
analisados de forma crítica, em especial, 
quando houver grande variação entre os 
valores apresentados. 

 

O parágrafo anterior foi completamente eliminado, mas a sua disposição foi 
levada para o inciso IV do art. 2º, o que nos parece ser mais razoável. Ou seja, as 
cotações de fornecedores somente poderão ser utilizadas caso não se diferenciem em 
mais de 180 (cento e oitenta) dias. 

O atual parágrafo 4º traz redação que realmente faltava no texto original, qual 
seja, a obrigação (sim, o ato é vinculado) de que os dados coletados sofram análise 
crítica do técnico responsável, a fim de que este possa verificar se, de fato, o valor 
compõe a realidade do mercado. 

Entretanto, cumpre esclarecer que este dever não está limitado aos casos em 
que os dados coletados estejam muito díspares entre si. O dever se estende a qualquer 
dado coletado, pois a inconsistência pode ser oriunda de razões diversas, por 
exemplo, especificação mal informada, ou uma ata de Registro de Preços que, embora 
em vigor, não esteja gerando negócios. 

O dever de criticar os dados obtidos, há muito, é alvo das intervenções do 
Tribunal de Contas da União. À guisa de exemplo, veja o precedente abaixo: 

“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. Representação que segundo a autora, a estimativa 
de preços que integrou o projeto básico da licitação revelou-se inconsistente, visto que 
os valores pesquisados apresentaram grandes variações de preços, “suficientes para se 

                                                            
2 PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres; DOTTI, Marinês Restelatto. Responsabilidade por pesquisa de preços em 
licitações e contratações diretas. Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 10, n. 116, 
p. 921, ago. 2011 

3 Portaria-TCU no. 128, de 14 de maio de 2014, art. 10, caput. 



 

 

afirmar que a média desses preços não se presta para representar os preços praticados no 
mercado”. O Tribunal, então, ao acolher proposta do relator, decidiu apenar os 
responsáveis com multa do art. 58 da Lei nº 8.443/1992. Precedente mencionado: 
Acórdão 1.108/2007-Plenário.” Acórdão 403/2013-Primeira Câmara, TC 013.319/2011-6, 
relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, 5.2.2013. 
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§5º Excepcionalmente, mediante 
justificativa da autoridade competente, 
será admitida a pesquisa com menos de 
três preços ou fornecedores. 

 

 §5º Para desconsideração dos preços 
inexequíveis ou excessivamente 
elevados, deverão ser adotados critérios 
fundamentados e descritos no processo 
administrativo. 

 

§6º Para a obtenção do resultado da 
pesquisa de preços, não poderão ser 
considerados os preços inexequíveis ou 
os excessivamente elevados, conforme 
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. 

 

A nova redação do parágrafo 5º orienta no sentido de que o descarte de dados 
sempre será dependente da utilização de critérios objetivos. Não se admitirá o juízo 
pessoal do técnico como balizador da decisão de desconsiderar este ou aquele preço 
obtido. 

Ao utilizar a fonte licitações é possível que o técnico verifique que do seu 
resultado final, o preço vencedor pode ter ficado muito abaixo dos demais, o que 
significaria, no mínimo, uma inexequibilidade relativa4. Ou ainda, perceber, a partir da 
análise da Ata de Julgamento, que os últimos classificados não movimentaram seus 
preços durante a fase competitiva, o que certamente significaria preço mais situado 
na parte de cima da faixa de mercado, ou mesmo acima dela. O descarte desses 
preços encontraria justificativa objetiva, com base nos dados coletados. 

Pode ser que não seja possível perceber, de forma objetiva, uma eventual 
discrepância entre os preços obtidos. Pode não ser tão aparente a razão das diferenças 
encontradas. Para esse fim, poderá ainda ser utilizada a fórmula de cálculo de 
dispersão, com base em desvio padrão. O coeficiente de variabilidade será alvo do 
nosso próximo e último texto, no qual melhor explicitaremos sua metodologia.  

Certo é que ao aplicar uma fórmula matemática, elimina-se, por completo, o 
subjetivismo da decisão, tornando estável e padronizado o modo de tratamento dos 
dados coletados. 

O parágrafo 6º apenas repete o texto do antigo parágrafo 5º, não trazendo 
qualquer novidade. 

Espero que as linhas acima tenham bem servido ao desiderato de destacar as 
inovações e os pontos de melhoria da norma, a fim de possibilitar ao aplicador uma 
melhor visão metodológica acercada da atividade de Análise de mercado, tão crucial 
para o atingimento dos objetivos colimados pela contratação. 

                                                            
4 Para Marçal Justen Filho, a inexequibilidade relativa não deve gerar a desclassificação da proposta na 
licitação. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14ª. ed., Dialética: São Paulo, 2010, pág. 
653. 


