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IN REGULAMENTA PESQUISA DE PREÇOS NA 

NOVA LEI DE LICITAÇÕES. 

Prezados Colaboradores, 

Foi publicada  em 08 de julho de 2021, a nova Instrução Normativa 

SEDGG/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, que dispõe sobre o procedimento para a 

realização de pesquisa de preços no âmbito da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional. 
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Em primeiro lugar, cumpre frisar que a nova IN 65/2021 só se aplica às 

pesquisas de preço realizadas com base na Lei nº 14.133/2021. Isto é, processos 

autuados sob a égide das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2001 e Lei nº 12.462/2011 

continuam regidos pela atual IN 73/2020. Ou seja, a IN 65/2021 não revoga a IN 

73/2020. 

A  INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO 

DE 2021, regulamenta o procedimento administrativo para realização de pesquisa 

de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da 

Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, com base na nova 

Lei de Licitações (Lei nº 14.1333/21).  

A nova norma estabelece procedimentos de formalização e critérios para a 

pesquisa de preços, parâmetros e metodologia para determinação do preço estimado 

em processo licitatório, além de definir regras específicas para contratação direta por 

inexigibilidade ou dispensa de licitação.    

“Órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital ou municipal 

que executam recursos da União decorrentes de transferências voluntárias 

também devem seguir os procedimentos da normativa.  “ 
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A nova Lei de Licitações incorporou essas boas práticas sedimentadas pela 

jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) em seu artigo 23, ao 

disciplinar que o valor estimado para as licitações será obtido mediante pesquisa no 

painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde do Portal Nacional 

de Contratações Públicas (PNCP); contratações similares feitas pela Administração 

Pública; pesquisa publicada em mídia especializada, tabela de referência aprovada 

pelo Poder Executivo federal e sítios eletrônicos especializados ou de domínio 

amplo; pesquisa direta com no mínimo três fornecedores; e em notas fiscais 

eletrônicas. Para os fins deste trabalho, cabe destacar o seu caput e os § 1º e § 3º: 

Administração deve fazer pesquisa de preços sempre que resolver licitar. 

Pode-se fazer essa pesquisa nos sites especializados da internet, através de Atas de 

Registro de Preços ou contratos feitos com outros órgãos públicos, desde que esses 

preços estejam atualizados e não tenha sido apurados a mais de um ano da data da 

pesquisa que se está realizando. Os valores encontrados servirão de estimativa de 

preços para a nova contratação que se pretende. Vejamos a disciplina dos parágrafos 

e seus incisos do já citado artigo: 

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, 

conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço 

aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada 

ou não: 
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I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente 

no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP); 

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive 

mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços 

correspondente; 

 

Essa multiplicidade de fontes de pesquisa, quando combinadas, teriam 

condições de melhor espelhar o valor de mercado dos bens e serviços que a 

Administração Pública pretende adquirir por meio de licitação, constituindo o que o 

Tribunal de Contas da União (TCU) passou a denominar de cesta de preços 

aceitáveis (Acórdãos 2170/2007 e 2637/2015). A cesta, nessa perspectiva, seria 

composta por todos os preços passíveis de serem consultados para a formação do 

orçamento estimativo, ao passo que o preço aceitável seria aquele formado por 

cotações que não se revelem fora da média de mercado, de modo a evitar distorções 

no custo médio apurado.  

 

O orçamento estimativo da licitação, assim, decorreria da pesquisa 

atualizada a vários parâmetros, excluindo-se cotações com preços manifestamente  
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abaixo do limite inferior ou acima do maior valor constante da faixa identificada 

para o produto ou o serviço, levando ainda em consideração as condições de 

contratação específicas de cada caso, como a quantidade, a necessidade de 

parcelamento, o local de entrega do produto ou da prestação do serviço e os impostos 

incidentes neste local, entre outras. 

 

E, de modo inovador, faz alusão ao Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP),  

 

No art. 3º da nova IN 65/2021, que trata dos elementos mínimos necessários à 

formalização documental da pesquisa de preços, há novidades que valem 

destaque: 

 O inciso V prevê a observância de “método estatístico aplicado para a definição do 

valor estimado”. A IN 73/2020, ao contrário, prevê “método matemático”. A diferença 

pode parecer boba, mas incorpora o espírito da análise crítica, já tão demandado pelos 

órgãos de controle. Acontece que a Estatística é ciência que se preocupa com a coleta, a 

organização, a análise e a interpretação dos dados, ao passo que a Matemática tende a se 

dedicar às operações de maneira mais abstrata. Com essa mudança sutil de redação, o 

legislador reforça a necessidade de avaliação ponderada dos preços coletados. 
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 O inciso VII (que não encontra correspondente na IN 73/2020) exige que o 

procedimento contemple a memória de cálculo do valor estimado, bem como os 

documentos que lhe dão suporte (como, por exemplo, planilhas eletrônicas ou mapas 

comparativos). 

 O inciso VIII (que também não encontra correspondente na IN 73/2020) volta-se à 

pesquisa de preços realizada diretamente com fornecedores, por meio de solicitação de 

orçamento. Nesse caso, exige-se justificativa da escolha dos fornecedores para os quais 

fora encaminhada a solicitação de orçamento. Essa exigência é reforçada, depois, no art. 

5º, inciso IV. 

Ainda em relação à pesquisa direta com fornecedores, convém ressaltar alguns 

pontos da nova IN 65/2021: 

Esse tipo de pesquisa deve levar em consideração, no mínimo, 3 (três) fornecedores 

(cuja escolha deve ser justificada, como dito acima); 

 Deve ser realizada mediante solicitação formal (ofício ou e-mail); 

 Em regra, os orçamentos não podem ser datados há mais de 6 (seis) meses da data 

de divulgação do Edital; 
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 Ao solicitar orçamento, os fornecedores devem ser informados de todas as 

características da pretensa contratação (art. 5º, § 2º, III). Essa é uma exigência lógica e que  

há muito carecia de ser disciplinada em normativo. Afinal, o fornecedor só é capaz de 

cogitar interesse e de formular corretamente sua proposta se previamente conhecer as 

condições e requisitos da contratação. Portanto, anexa à solicitação formal de orçamento 

pode-se encaminhar, por exemplo, o Termo de Referência ou o Projeto Básico; 

 O art. 5º, § 2º, II, “e”, traz uma nova exigência para a validade da proposta 

apresentada pelo fornecedor: conter nome completo e identificação do responsável. A meu 

ver, foi tímida a redação, já que resguardaria maior segurança jurídica exigir a assinatura 

do representante responsável pela cotação dos preços, a exemplo do que regulamenta a 

Portaria SE/MJSP nº 449/2021 no âmbito do Ministério da Justiça. 

Assim, a VA Sistemas e a Empresa CONTROLE , alertam da necessidade de já se 

implementar algumas medidas de governância prevista na Lei 14.133/2021, em 

especial INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 

2021. Mesmo que não se venha utilizar a nova Lei em sua amplitude, mas para se 

adequando as novas normas e não trazendo possíveis inviabilidade de implantação. 
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Pensado em um sistema que viabiliza a captação de orçamentos, através de uma 

base pré-definida e moldada de acordo as necessidades de cada cliente atendendo assim, de 

forma especifica e detalhada cada necessidade enfrentada. Captação de preços regionais, visando a 

economicidade do órgão usuário e fornecimento de termo de referência pontual, evitando assim, 

transtornos na hora de comprar ou licitar. A VA Sistemas e a Empresa CONTROLE, 

apresenta uma nova solução em sistema para cotação, solicite uma apresentação com 

nossos consultores.  

VALADÃO & ARAUJO CONSULTORIA, ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES 

DE SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA 

Escritório/Apoio: Rua Marechal Deodoro, nº 31 – Centro – Fundos – CEP: 36.800-000 Carangola/MG 

Sede: Rua Francisco Filgueira de Lacerda, nº 186 – Lacerdina – CEP: 36.800-000 Carangola/MG 

Site: www.vasistemas.com.br Email: contato@vasistemas.com.br 

Tel. (32) 3741-3964 / (32) 3741-2886 

 (32) 99997-5861 

    vasistemas 

http://www.vasistemas.com.br/
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