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MANUAL

PESQUISA DE PREÇOS

LEI 14.133/21 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES
Baseado na IN SEGES/ME nº 65, de 07/07/21
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Clique aqui
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A QUEM SE APLICA?

Art. 1º 
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QUANDO SE APLICA?
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ADESÕES A ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS: O postulante (carona) à
uma ata vigente tem que comprovar que os preços são mais vantajosos no

momento da adesão.

CONTRATAÇÃO DE ITEM ESPECÍFICO DE UM GRUPO DE ITENS DE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Pode pedir orçamento de um item para

comprovar vantajosidade quando a adjudicação foi global, propiciando

utilizar um desconto maior. Assegura para a contratação isolada o mesmo

preço do lote. O gestor pode controlar a ata para negociar com o detentor

uma condição melhor - desconto.

ATENÇÃO:
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Formalização
da Pesquisa
de Preços

MODELO
A SEGES/ME disponibilizará um Template

(modelo) padrão para ser utilizado.

(Art. 3º)

DEVE CONTER
- Objeto

- Responsável pela pesquisa

- Fontes consultadas

- Série de preços coletados

- Métodos estatístico aplicado

- Justificativa da metodologia utilizada *

- Memória de cálculo

-  Justificativa da escolha de fornecedores

no caso de pesquisa direta **



JUSTIFICATIVA DA METODOLOGIA UTILIZADA: Definir em Portaria o que

será considerado como inconsistente, inexequível ou excessivamente

elevado e não será utilizado para a composição do custo estimado (outliers).
Ex.: 30% acima ou abaixo da média (desvio padrão). 

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DE FORNECEDORES NO CASO DE

PESQUISA DIRETA: Pedir formalmente (e-mail) orçamento para todos os

fornecedores cadastrados (SICAF), com pedido de confirmação de leitura. 

 Utilizar e-mail padrão. Todos os orçamentos tem que constar dos autos.

Assim não precisa justificar.
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DICAS:
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Critérios

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

(Art. 4º)

VARIÁVEIS
A pesquisa de preços deve conter todas

as variáveis que orbitam o objeto tais

como: frete, instalação e montagem,

horário e prazo de entrega, garantia,

quantidades , formas e prazos de

pagamento, marcas e modelos (quando

for o caso), economia de escala e

particularidades do local de execução,

etc.

Tem que estar claro para o mercado e

escrito na sua pesquisa quando forem

consultados outros órgãos ou entidades.

(Parágrafo único) Está com a eficácia

limitada até a edição de um CADERNO

DE LOGÍSTICA pela SEGES.

O valor estimado poderá considerar fator

de alocação de risco. Ex.1: serviço de

pintura: se chover mais do que o normal o

risco é da empresa. Precisa cotar esse

risco. Ex.2:  Cotação em dólar: o risco da

alta do dólar pode ser atribuído ao

contratante.
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Parâmetros

BANCO DE PREÇOS DO GOVERNO

Podem ser utilizados de forma

combinada ou não.

(Art. 5º)

CONTRATAÇÕES SIMILARES FEITAS

PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Devem estar em execução ou concluídas

em um período de 1 ano anterior à data

de pesquisas de preços.

(Painel de preços ou banco de preços em

saúde, por exemplo).

A composição de custos unitários tem

que ser igual ou inferior à mediana. Não

pode usar a média aritmética simples.

DADOS DE PESQUISAS PUBLICADOS

EM MÍDIA ESPECIALIZADA

Tabela aprovada pelo Governo Federal

ou internet.  (tabela ANP, SINAP, site de

internet, site de eventos, etc).
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Parâmetros
Podem ser utilizados de forma

combinada ou não.

(Art. 5º)

PESQUISA COM FORNECEDORES,

MEDIANTE SOLICITAÇÃO FORMAL

DE COTAÇÃO. 
Não é só por telefone. Tem que formalizar

(ofício ou e-mail). No mínimo 6 meses de

antecedência de divulgação do edital.

Devem ser justificados os fornecedores.

DICA: ENVIAR PARA TODOS OS

CADASTRADOS.

BASE NACIONAL DE NOTAS FISCAIS

ELETRÔNICAS. 

Eficácia limitada até que se regulamente.

Período de 1 ano anterior à data de

divulgação do edital.



PRAZOS - PARÂMETROS:
Antes de publicar o edital, precisa conferir se os parâmetros de tempo

foram atendidos.

1 ANO

1 ANO

Data da pesquisa

de preços

Data da divulgação

do edital

6 MESES

Contratações similares feitas pela Administração Pública

Notas Fiscais eletrônicas

Mídia especializada

Internet

Tabela de Referência

Propostas de Fornecedores

11



12

Quando não encontrar preço de contratações públicas no período de 01 ano,

pode utilizar referência mais antiga, desde que atualizada por um índice.

É mais adequado utilizar como base a data da divulgação do edital.

O preço do Painel de Preços deve ser sempre atualizado com um índice. 

DICAS:

Embora não haja uma ordem de preferência, busque priorizar preços públicos.

Quando realizar pesquisas com fornecedores, deve ser concedido prazo

adequado para a resposta.

Envie o Termo de Referência para todos os fornecedores (salvo quando

necessário e justificado o sigilo - pode editar e não enviar a parte sigilosa)
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Metodologia
de Cálculo
(Art. 6º)

MEDODOLOGIA PADRÃO

A média, a mediana ou o menor dos

valores obtidos na pesquisa de preços.

VALORES INEXEQUÍVEIS,

INCONSISTENTES E OS

EXCESSIVAMENTE ELEVADOS

Deverão ser desconsiderados. Editar

Portaria interna definindo o que será

considerado desvio padrão (ex.: 30%

acima ou abaixo).

MÍNIMO 3 PREÇOS É A REGRA

Comporta exceção desde que justificado.

PREÇO MÁXIMO

Foi absorvido no conceito de preço

estimado.  Poderá ser acrescido ou

subtraído um percentual aceitável de

acordo com o comportamento do

mercado e desde que justificado.
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Regras
Específicas
(Art. 7º)

CONTRATAÇÕES DIRETAS

(DISPENSA E INEXIGIBILIDADE)
NFs emitidas para outros contratantes

públicos ou privados pra justificar que o

preço é o mesmo praticado no mercado.

Mesmo objeto, mesmo serviço, mesmos

requisitos. 

No caso de objeto nunca prestado ou

vendido pode se valer de uma

justificativa com base em objeto

semelhante de mesma natureza.

Quando se tratar de dispensa de licitação

o preço poderá ser estimado

concomitantemente à seleção da

proposta mais vantajosa (redução do

custo processual).

CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA)



CONTRATAÇÃO DE TICS (ART. 8º)
Regras apartadas. 

Será elaborado CATÁLOGO para

assegurar a padronização e

vantajosidade. Sempre que houver

transferência da União poderá ser valer

da precificação máxima prevista no

catálogo.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM

DEDICAÇÃO DE MAO DE OBRA

EXCLUSIVA
A prestação de serviços tem

características diferenciadas (insumos,

CCT, tributação, vale alimentação, etc)

Até que seja editada uma nova norma,

deverá ser utilizada a Instrução

Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017.
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ANA CAROLINA LOPES
Assessora Parlamentar
Advogada

Ex-Assessora Técnica para área de Licitações da Prefeitura

de Sorocaba e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de

Sorocaba - SAAE

"Não espere exaurir o prazo concedido pela Lei 14.133/21.
Comece a se preparar desde já. Estude, capacite, normatize,
regulamente. O futuro das contratações públicas já chegou!"

Contato: carol001.ana@gmail.com

V I T O R  L I P P I
Deputado Federal
Membro da Comissão Especial da Reforma da Lei de

Licitações na Câmara dos Deputados.

Ex-Prefeito de Sorocaba por 8 anos

Ex-Secretário de Saúde de Sorocaba por 8 anos

Ex- Vereador nos Municípios de Mairinque e Alumínio
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