
 
 

 

SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS – RELATÓRIO DE PESQUISA DE 
PREÇOS 

 
 

 

 

1.1 Trata-se do PA 89/2022 , que tem por objeto a Contratação de uma empresa 
especializada na parte elétrica, com o intuito de uma análise na rede elétrica do CRMV-ES e 
execução de ações. 

1.2 O presente relatório é resultado da pesquisa de preços a seguir discriminada, em 
cumprimento ao determinado na Lei n˚ 8.666/1993 e demais dispositivos legais, e em 
conformidade com a Instrução Normativa n˚ 73/2020 – ME. 
1.3 A imprescindibilidade dos serviços é demonstrada no termo de referencia. 

 

 
 

2.1 Adotada como boa prática, a pesquisa de preço observou os parâmetros 
estabelecidos no art. 5º da IN nº 73/2020: 

 
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/painel de 
preços, 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. 

 

2.2 Foram empregados de forma combinada todos os incisos da IN supracitada: 
 

2.2.1 Em consulta ao Painel de Preços, e de acordo com o objeto que mais se 
aproximou, comparativamente, com a contratação, a busca localizou 3 contratações 
feitas por dispensa de licitação , sendo uma feita pelo Ministério das Relações Exteriores, 
Agencia Nacional de Transportes Terrestres MA e MAPA-PR . As datas das compras são 
03/11/2021, 28/07/2021 e  20/10/2021 , respectivamente, conforme autos anexados ao 
processo. Tal valores não poderão ser usados como referência devido as espicificações, 

2. DA PESQUISA DE PREÇO: 

1. DOS ASPECTOS INICIAIS: 



 
 

como tamanho da area da sede, situação de deteriorização dos equipamentos e etc, ja 
que não foi observado a a visita dos proestadres de serviços. 
 

Objeto Qtde Contratante 

(Nome 

/UASG) 

Empenho/ 

Licitação 

Preço Unit. 

(em R$) 

MANUTENÇÃO REDE 
ELETRICA 

1 240002 000045/2021 4680,00 

MANUTENÇÃO REDE 
ELETRICA 

1 393091 0002/2021 5550,00 

MANUTENÇÃO REDE 
ELETRICA 

1 130070 048/21 5870,00 

                  MÉDIA: R$ 5366,66 
 

2.2.2 Referente as contratações similares de outros entes públicos, em execução 

ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de.  Não foi feita a 
pesquisa atraves de atas de registro por entender que o objeto em questão é muito 
especifio e com suas particularidades, como por exemplo tamanho da area construida.       

 
2.2.3 Não foi feita a pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de 

domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso  a busca, Não foi feita a pesquisa 
atraves de atas de registro por entender que o objeto em questão é muito especifio e com 
suas particularidades, como por exemplo tamanho da area construida 

 
2.2.4 A pesquisa com fornecedores, desde que as datas da pesquisas não 

se diferenciem em mais de  180(cento e oitenta dias),  foi realizada, pois é a melhor que 
se adeque a realidae do objeto em questão, ja que as empresar fizeram a visita e o 
levantamento das necessidade encontradas no CRMV-ES. 

Objeto Qtde Contratante 

(Nome 

/UASG) 

Empenho/ 

Licitação 

Preço Unit. 

(em R$) 

MANUTENÇÃO REDE 
ELETRICA 

1 YELLOWELETRIC  NAO ORÇOU 

MANUTENÇÃO REDE 
ELETRICA 

1 GULIHERME 
ALVARENGA 

 12421,89 

MANUTENÇÃO REDE 
ELETRICA 

1 CR 
CONSTRUÇÃO 

 14650,00 

 1 PC 
INSTALAÇÕES 

 28.947,00 

Média: R$ 18672,66 

2.3 Diante das metodologias referenciadas, a média dos valores se configura como a         melhor 
metodologia a ser adotada, visto que não desconsidera nenhum dos valores 
apresentados. 

3 Desta forma chega-se a um valor de referência de R$ 18672,66 (Dezoito   mil,  seiscentos e setenta 

e dois reais e sessenta e seis centavos ).   

 

Vitória, 30 de março  de  2022 
 
 

Marcelo  Santos 
Equipe CPL



 
 

 
 

 
 

 


