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Manual de Pesquisa de Preços

✓ Necessidade de prévia pesquisa de preços

✓Materialização da Pesquisa de Preços

✓ Parâmetros de Pesquisa de Mercado

✓Metodologia de obtenção de preço de

referência



Requisitos para uma pesquisa eficiente

✓ Ampla pesquisa - mínimo de 03 (três) orçamentos

✓ Solicitação padronizada

✓ Parâmetros aceitos:

a) Pesquisa junto a empresas fornecedoras (Preferencialmente);

b) Painel de Preços;

c) Pesquisa em mídia especializada;

d) Aquisições e contratações similares de outros entes públicos.

✓ Os parâmetros podem ser combinados!

❖ Regulamentação: Item 5.2, Anexo I, do RMEE



✓ Mapa de Pesquisa de Preços: necessidade de organizar orçamentos

obtidos para cada item, observar atendimento dos requisitos,

planilhar valores e analisar o conjunto de preços

✓ Situações excepcionais: em caso de não obtenção do mínimo de 03

orçamentos, elaborar justificativas com amparo jurídico e/ou técnico

Pesquisa de Mercado



Pesquisa de Preços - Fragilidades Comuns

✓ Inobservância dos requisitos formais

✓ Menos de 03 (três) orçamentos

✓ Divergências nas especificações técnicas

✓ Pesquisa apenas em páginas da internet

✓ Consideração de valores promocionais

✓ Utilização de sites de intermediação de vendas (Americanas,

Mercado Livre, OLX)



Cronograma de Execução - Clube

Etapa Início Fim

Procedimentos Iniciais/Planejamento 01/11/2022 31/12/2022

Pesquisa de Mercado 01/11/2022 31/12/2022

Procedimentos de Aquisição 01/01/2023 31/03/2023

Entrega/Instalação e Disponibilização dos Materiais e/ou 

Equipamentos Esportivos
- 30/06/2023



✓ Ofício de Orientações Iniciais

✓ Minutas sugestivas elaboradas pela Gerência Jurídica do CBC

➢ Edital de “Pregão Eletrônico”

➢ Termo de Referência

➢ Contrato e Declarações

✓ Curso de capacitação sobre Pregão Eletrônico e Inexigibilidade,

ministrado pelo Dr. Ariosto.
Link para acesso ao curso: https://www.cbclubes.org.br/noticias/2021-11-12/clubes-

participantes-do-ato-convocatorio-no-09-recebem-capacitacao-sobre-pregao

Aquisições - Orientações CBC 

https://www.cbclubes.org.br/noticias/2021-11-12/clubes-participantes-do-ato-convocatorio-no-09-recebem-capacitacao-sobre-pregao


Pregão Eletrônico 
(Item 5, Anexo II, do RMEE; item 8.5, do Ato nº 09; Cláusula Terceira, XIV, do Termo de Execução)

Plataformas conhecidas:

▪ Bolsa Brasileira de Mercadorias – BBMNET (https://www.bbmnet.com.br/)

▪ Licitações-E – Banco do Brasil (https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp)

▪ Portal de Compras Públicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/)

▪ Licitanet (https://www.licitanet.com.br/)

https://www.bbmnet.com.br/
https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/
https://www.licitanet.com.br/


Publicação

Site do Clube

(íntegra do Edital e do Termo de Referência)

+

Imprensa Oficial da União (extrato)

Prazo: 8 dias úteis (segunda a sexta) de antecedência da data da

abertura da sessão eletrônica.

Contagem: exclui o dia da publicação e inclui o dia do término do 

prazo.



Critério de Julgamento das Propostas

✓Menor valor!

✓Por item ou por grupo de itens (lotes).

✓Preços referenciais:

▪ Parâmetro de limite para julgamento das propostas



✓ Amostras:

▪ Recomendável a exigência sempre que possível (ex: uniformes)

▪ A exigência deve estar indicada no edital

✓ Marcas:

▪ Somente quando constar na descrição fornecida pela ENAD

▪ Indicação como referência de um padrão de qualidade (deve ser

acompanhada de expressões como “similar ou igual”, “equivalente

ou superior”

Exigência de Amostras e Marcas



Inexigibilidade* 
Em casos excepcionais (item 23, Anexo II, do RMEE)

Requisitos:

▪ Inviabilidade de competição; Justificação técnica e jurídica; Ratificação pela 

autoridade máxima.

▪ Parecer Técnico e Parecer Jurídico;

▪ Proposta de preço;

▪ Justificativa do preço (verificação do preço praticado no mercado) – item 24, Anexo 

II, do RMEE**;

▪ Carta de exclusividade, com tradução juramentada (se for o caso);

▪ Publicação do extrato.

**Caso a justificativa aponte para a possibilidade de competição no mercado, fica vedada a

inexigibilidade (item 26.3, Anexo II, do RMEE)



✓ Formalização da relação jurídica com a empresa

fornecedora

✓ Assinatura somente depois de homologado o certame

pela autoridade máxima do Clube

Contratação e Liquidação

✓ Os documentos de liquidação (Notas Fiscais) devem conter a

descrição detalhada dos itens adquiridos, o número do

processo de contratação e indicativo da parceria com o CBC

✓ Atenção para o prazo de vigência do contrato e de entrega

dos materiais e equipamentos esportivos



✓ Abas específicas do sistema de Acompanhamento/Prestação de Contas

✓ Area específica no “site” do Clube

Pregão Eletrônico

a) Publicação do Edital nº xx;

b) Edital do Pregão Eletrônico nº xx;

c) Ata de Julgamento do Pregão Eletrônico nº xx;

d) Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº xx;

e) Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº xx;

f) Recurso(s);

g) Contrato nº xx;

h) Nota Fiscal nº xx

Inexigibilidade

a) Justificativa Técnica nº xx;

b) Parecer Jurídico nº xx;

c) Publicação do Extrato de Inexigibilidade; 

c) Proposta Comercial nº xx; 

d) Declaração* de Exclusividade nº xx;

e) Tradução juramentada (se for o caso); 

f) Recurso(s);

g) Contrato nº xx;

h) Nota Fiscal nº xx.

Documentação da Aquisição – Clube
Na contemporaneidade da realização



Acompanhamento e Prestação de Contas

execucao.pcontas@cbclubes.org.br

(61) 2099-2633

Acompanhamento e Prestação de Contas

execucao.pcontas@cbclubes.org.br

(61) 2099-2633

mailto:execucao.pcontas@cbclubes.org.br
mailto:execucao.pcontas@cbclubes.org.br

