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INSTRUÇÃO NORMATIVA N°. 003/2021, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021. 

o Vereador LELLIS FERRElRA DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais que lhe confere o artigo 34, do Regimento Interno, 

Estabelece parâmetro para definição do valor estimado das 
contratações e aquisição de bens pelo Poder Legislativo, em 
obediência à Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021. 

1. PROCEDIMENTOS 

Art. 1°. O valor previamente estimado nos processos de contratação de serviços e aquisição 
de bens, mesmo na forma direta, formalizados por meio de dispensas e inexigibilidade de licitação, 
deverão ser compatíveis com os valores praticados pelo mercado. 

Ali. 2°. No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral o 
valor estimado será definido com base no melhor preço aferido, utilizando-se o menor valor cotado ou 
a mediana das cotações. 

Art. 3°. A composição dos valores estimados deverá seguir os seguintes parâmetros, 
adotados de forma combinada ou não: 

I - composição dos custos unitários menores ou iguais à mediana das cotações do item, 
disponibilizado pelo banco de preços do Município, caso haja; 

II - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de 
-"""" 

cotação; 

III - utilização de valores realizados em contratações similares feitas pela Administração 
Pública, em execução ou concluídas no período de I (um) ano anterior à data da consulta. 

Art. 4°. Nos processos licitatórios de obras e serviços de engenharia, o valor estimado, 
acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), deverá seguir os seguintes 
parâmetros: 

I - composição dos custos unitários menores ou iguais à mediana do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi); 

II - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de 
cotação; 

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas 
no período de 1 (um) ano anterior à data da consulta. 

Art. 5°. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou dispensa, a estimativa dos valores 
deverá seguir os parâmetros apresentados nos artigos anteriores e quando não for possível, o 
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contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em 
contratações semelhantes de objetos da mesma natureza, com apresentação de notas fiscais. 

Parágrafo único. As contratações diretas por inexigibilidade ou dispensa serão, 
preferencialmente, precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 
3 (três) dias úteis, para obtenção de propostas adicionais de eventuais interessados. 

2. FUNDAMENTO LEGAL 

Art. 6. As regras e os procedimentos para a formalização de estimação de valores 
processar-se-ão com fundamento no art. 23, da Lei n? 14.133, de 01 de abril de 2021: 

Art. 23.0 valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os 
valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as 
quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do 
local de execução do objeto. 

§ 10 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: 

1 - 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); 

11 - 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; 

111 - utilização de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de 
~rejerência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados 

ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso; 
IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de 

cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham 
sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do 
edital; 

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento. 
§ ]O No processo licitatorio para contratação de obras e serviços de engenharia, conforme 

regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de 
referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros 
na seguinte ordem: 
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11 - utilização de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de 
referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados 
ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso,· 

111 - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas 
no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de 
preços correspondente,· 

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento. 
§ 3° Nas contratações realizadas por Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que 

não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação, a que se refere 
ocaputdeste artigo, poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados 

___ pelo respectivo ente federativo. 

§ 4° Nas contrafações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível 
estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos § § 1°, r e 3 ° deste artigo, o contratado deverá 
comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações 
semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para 
outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, 
ou por outro meio idôneo. 

Art. 7. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a 
partir de 01 de janeiro de 2022, revogando-se todas as disposições em contrário. 

Da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã-MS, aos 02 (dois) 
dia do mês de dezembro de 2021. 

Ver. Lellis Ferreira da Silva 
Presidente 


