
PR-ES-00023039/2015

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PRES Nº 6, DE 17 DE AGOSTO DE 2015.

Revogada pela Portaria PRES nº 88, de 24 de abril de 2019

Regulamenta o procedimento para a realização de pesquisas de preços
para  a  aquisição  de  bens  e  contratação  de  serviços  no  âmbito  do
Ministério Público Federal no Estado do Espírito Santo e institui nova
metodologia para definição dos preços de referência das licitações.

Considerando que o Tribunal de Contas da União já enfrentou o assunto da

metodologia de composição do preço de referência, tendo o Plenário da Corte concluído, no

Acórdão n.º 3068/2010-Plenário, que o menor preço não reflete o que se denomina “mercado”

e que este está melhor demonstrado com a utilização de medidas de tendência central;

Considerando que a Instrução Normativa MPOG n.º 5/2014 ao  regulamentar

os procedimentos a serem observados pela Administração Direta para a realização de pesquisa

de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral  admitiu que o resultado

das pesquisas de preço seja a média de preços, com a exclusão dos preços inexequíveis e os

excessivamente elevados;

Considerando  que a própria Auditoria Interna do MPU, em posicionamento

emitido no PARECER CORAG/SOERI/AUDIN – MPU/Nº 0104/2012, sinalizou ser possível

a  utilização da média de preços para aferição do valor limite da licitação, com possível

exclusão dos valores extremos; 

Considerando  que  o  Tribunal de Contas da União através do Acórdão

403/2013-Primeira Câmara  prescreveu que a pesquisa de preços que antecede a elaboração do

orçamento de licitação demanda avaliação crítica dos valores obtidos, a fim de que sejam

descartados aqueles que apresentem grande variação em relação aos demais e, por isso,

comprometam a estimativa do preço de referência;

Considerando os  estudos  feitos  a  partir  do  Processo  Administrativo  n.

1.17.000.000334/2015-15-MPF/ES;
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O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para o exercício das atribuições previstas no art. 33 do

Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/

MPF n. 382, de 5 de maio de 2015,  resolve regular o procedimento para a realização de

pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços no âmbito do Ministério

Público Federal no Estado do Espírito Santo e instituir nova metodologia para definição do

preço de referência das licitações.

Dos procedimentos  para realização de pesquisa de preços para formação

do preço de referência dos procedimentos licitatórios da PR/ES

Art.  1º   A pesquisa de preços  deverá ser  efetuada pelo Setor  Solicitante  e

anexada ao Termo de Referência para a Aquisição de Bens ou para a Contratação de Serviços,

devendo ser utilizados os seguintes parâmetros:

I. propostas  constantes  do  banco  de  dados  do  Portal  de  Compras

Governamentais – www.comprasgovernamentais.gov.br ou outro similar;

II.        contratações similares de outros entes públicos;

III.      propostas de preços apresentadas por empresas fornecedoras do bem ou

serviço objeto da contratação; e

IV.       pesquisa  publicada  em  mídia  especializada,  sítios  eletrônicos

especializados ou de domínio amplo.

§1º A pesquisa de preços deverá ser a mais ampla possível, devendo atingir, no

mínimo, 03 (três) propostas.

§2º  Caso  a  amostra  obtida  seja  igual  a  03  (três)  e  haja  discrepâncias

significativas entre os valores obtidos, deve-se ampliar a pesquisa.

§3º Se não for possível alcançar o número mínimo de 03 (três) propostas, o

Setor Solicitante deverá justificar a limitação de mercado, comprovando ter esgotado todas as

diligências possíveis.

§5º Sempre que possível,  o  Setor  Solicitante  deverá utilizar pelo menos 02

(dois)  dos  parâmetros  elencados acima para a  realização da pesquisa,  observada a  ordem

apresentada. 
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§6º Sempre que possível, deverão ser adotados os mesmos parâmetros acima

elencados para o levantamento do preço de mercado para a aquisição direta de Bens ou para a

contratação direta de Serviços.

Da  Pesquisa  efetuada  no  banco  de  dados  do  Portal  de  Compras

Governamentais 

Art. 2º A pesquisa de preços realizada por meio de consulta ao banco de dados

do  Portal  de  Compras  Governamentais  –  www.comprasgovernamentais.com.br ou  outro

similar deverá observar os seguintes parâmetros:

I.         licitações realizadas preferencialmente por órgãos públicos federais da

mesma região geográfica da PR/ES, mediante Pregão Eletrônico;

II.        licitações concluídas nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da

pesquisa de preços;

III.      utilização dos preços vencedores, se o resultado da busca for igual ou

superior a 03 (três); e

IV.       caso a pesquisa não alcance pelo menos 03 (três) resultados, utilização

dos três melhores preços ofertados em cada certame.

Parágrafo único. A pesquisa  poderá ser realizada através de ferramenta de

pesquisa de preços públicos contratada pela Administração. 

Art. 3º A pesquisa de de preços realizada por meio de contratações similares de

outros entes públicos deverá observar os seguintes parâmetros:

I.         contratações realizadas preferencialmente por órgãos públicos federais

da mesma região geográfica da PR/ES, mediante Pregão Eletrônico; e

II.        contratações  firmadas  ou  reajustadas/repactuadas  nos  180  (cento  e

oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços.

Da Pesquisa junto aos fornecedores

Art. 4º  A pesquisa de preços realizada junto aos fornecedores do bem ou do

serviço objeto da contratação deverá observar os seguintes parâmetros:

I.         ser encaminhada ao maior número de fornecedores possível da mesma

região geográfica da Unidade Administrativa interessada; 
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II.        conter todos os elementos e informações relevantes para a contratação e

formação do preço para conhecimento prévio do fornecedor, tais como: descrição completa do

objeto, quantidade, obrigações do fornecedor (específicas do objeto), prazo e condições da

garantia, locais e prazos de entrega, etc.;

III.      conferir  prazo de resposta compatível com a complexidade do objeto a

ser contratado, o qual não poderá ser inferior a 5 (cinco) dias;

IV.        ser deflagrada, preferencialmente, através de email, com o cadastro de

fornecedores na opção cópia oculta (CO) do Groupwise, seguindo-se os modelos definidos no

Anexo I.

§1º O e-mail ou outro documento utilizado para a pesquisa de preços deverá ser

juntado ao Termo de Referência para a Aquisição do Bem ou para a Contratação de Serviços,

juntamente com a relação de todos os destinatários da mensagem.

§2º Caso a pesquisa de preços seja efetuada por meio informal (telefone ou

pessoalmente), deverá ser juntada à documentação Certidão do ocorrido, detalhada por ordem

cronológica, conforme modelo Anexo II. 

§3º Todas as propostas recebidas deverão ser juntadas à documentação, por

ordem cronológica de recebimento. 

§4º  Propostas  recebidas  como  anexos  de  e-mails  deverão  ser  juntadas  à

Solicitação acompanhadas do e-mail de encaminhamento. 

§5º Para atendimento do estabelecido no item IV, cada setor deverá manter

cadastro  informatizado  de  fornecedores,  dividido  por  tipo  de  fornecimento,  contendo,  no

mínimo, as seguintes informações:

a) Nome fantasia

b) Razão social

c) CNPJ

d) Endereço

e) Telefone

f) E-mail para solicitação de propostas

g) Nome da pessoa responsável pela área de cotação de preços, se houver.
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Da  pesquisa  efetuada  em  mídias  especializadas  e/ou  sítios  eletrônicos

especializados ou de domínio amplo.

Art. 5º            A  pesquisa  de  preços  em  mídias  especializadas,  sítios

eletrônicos especializados e/ou de domínio amplo deverá observar os seguintes parâmetros: 

I.         endereço eletrônico, CNPJ, data e hora de acesso; e

II.        valor do frete para o local da entrega do bem/serviço.

Parágrafo Único. Não poderão ser utilizadas estimativas de preços obtidas em

sítios de leilão ou intermediação de vendas.

Da apuração do preço de referência para os procedimentos licitatórios da

PR/ES

Art. 6º O preço de referência será determinado, em cada caso concreto, após a

análise de dados estatísticos que demonstrem o grau de dispersão da amostra.

§  1º  O  grau  de  dispersão  da  amostra  será  obtido  através  do  cálculo  das

seguintes variáveis estatísticas: desvio padrão, amplitude total, coeficiente de variação, média

e mediana.

§ 2º A amostra será considerada adequada quando o coeficiente de variação for

igual ou inferior a 30%, indicando que os dados possuem baixo grau de dispersão entre si,

podendo ser  adotado como preço de referência  o valor  obtido como média ou mediana -

aquele que for menor.

§  3º  Se  o  coeficiente  de  variação exceder  a  30%,  indicando  que  os  dados

possuem alto  grau de dispersão entre  si,  poderão ser  excluídos  da pesquisa de preços  os

valores extremos, até se atingir grau de dispersão aceitável.

§ 3º Se a exclusão dos extremos reduzir a amostra a menos de três preços,

avaliar-se-á a possibilidade de complementação da pesquisa.

§ 4º Em qualquer hipótese, havendo justificativa, poder-se-á adotar o menor

preço. 

Das disposições finais

Art. 7º  Esta Instrução de Serviço entrará em vigor na data de sua publicação.
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Art. 8º  Os  casos  omissos  serão  resolvidos,  por  delegação,  pelo  Secretário

Estadual da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.

ANDRÉ CARLOS DE AMORIM PIMENTEL FILHO

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,    8     set  .  201  5  .  Caderno  
Administrativo, p. 4  6  .  

6

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/43497
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/43497
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/43497
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/43497
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/43497
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/43497
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/43497
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/43497
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/43497


ANEXO I - FOMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAL

XXXXXXX (Indicar Área da Procuradoria – Coordenadoria, Seção ou CPL)
Av. Jerônimo Monteiro, 625 – Centro -  Vitória - ES - 29010-003
Tel.: 27 3211 6401 - XXXX / FAX: 27 3211 – 6415 (CA) / E-mail: xxxx@pres.mpf.gov.br
(utilizar e-mail da rrea, evitando a indicação de e-mail pessoal)
Horrrio de Atendimento: XXXXXX

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº XX/20XX

Vitória, XX de XXXX de XXXX

              Prezados Senhores,

              Convidamos  sua  empresa  a  apresentar,  até  o  dia  XX  de  XXXX  de  XXXX  (defnir  prazo
compatvel com a complexidade do objeto, não inferior a 5 dias úteis), proposta de preços visando à
aquisição de XXXXX (descrição sucinta do bem a ser adquirido), conforme especifcações anexas.

              
              A proposta deverr:

• Ser impressa, preenchida sem rasuras, emendas ou entrelinhas;
• Ter suas  folhas rubricadas e a última assinada pelo seu representante (quando a proposta for
enviada pelo e-mail da empresa, a assinatura pode ser dispensada);
• Conter a razão social e o número do CNPJ da empresa;
•  Conter  prazo  de  validade,  que  não  poderr  ser  inferior  a  60  dias,  contados  da  data  do  seu
recebimento (analisar necessidade de defnição de prazo inferior, conforme prrtica de mercado);
• O valor do frete e outros custos deverão estar inclusos no preço da mercadoria.

              A não apresentação de proposta até a data defnida será entendida como manifestação
tácita de desinteresse em fornecer o material.

              Colocamo-nos  à  disposição  para  eventuais  esclarecimentos  adicionais  pelo  telefone  (27)
3211-XXXX ou pelo e-mail xxxx@pres.mpf.gov.br (utilizar e-mail da rrea, evitando a indicação de e-
mail pessoal).

Atenciosamente,

Nome do Solicitante
Cargo ou Função

Área da Procuradoria
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ANEXO AO PEDIDO DE ORÇAMENTO

Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo

Endereço de entrega do material: Av. Jerônimo Monteiro, 625, Centro – Vitória - ES- 29010-003

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO
TOTAL

1 Inserir  descrição detalhada do bem a
ser adquirido, inclusive com indicação
de referência, prazo de validade e/ou
garantia, caso necessrrio.

Indicar
quantidade

2

VALOR TOTAL - R$

Valor total da proposta por extenso: __________________________________________

Validade da Proposta:
(Prazo não inferior a 60 dias)

(analisar necessidade de defnição
de prazo inferior, conforme

prrtica de mercado)

Prazo de entrega do material:
(Prazo não superior a 30 dias)

(analisar necessidade de defnição
de prazo superior/inferior, conforme

prrtica de mercado)

______ / ______ /______ ______ / ______ /______

Dados para pagamento:

Banco (Cod): Agência (Cod): C/Corrente:

Carimbo Padronizado de CNPJ (se pessoa fsica substituir por número do PIS):

(Local e Data): __________________ , _____ de ______________ de ________ .

Assinatura do Responsrvel pela Empresa

Observações:
_______________________________________________________________________

Vendedor Responsrvel: __________________

Telefone para contato: (___) _______________   
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ANEXO II - FOMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DE SERVIÇO

XXXXXXX (Indicar Área da Procuradoria – Coordenadoria, Seção ou CPL)
Av. Jerônimo Monteiro, 625 – Centro -  Vitória - ES - 29010-003
Tel.: 27 3211 6401 - XXXX / FAX: 27 3211 – 6415 (CA) / E-mail: xxxx@pres.mpf.gov.br
(utilizar e-mail da rrea, evitando a indicação de e-mail pessoal)
Horrrio de Atendimento: XXXXXX

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº XX/20XX

Vitória, XX de XXXX de XXXX

              Prezados Senhores,

              Convidamos sua empresa a apresentar, até o dia XX de XXXX de XXXX (defnir prazo de 5 dias
úteis),  proposta  de  preços  visando  à  aquisição  de  XXXXX  (descrição  sucinta  do  serviço  a  ser
adquirido), conforme especifcações anexas.

              
              A proposta deverr:

• Ser impressa, preenchida sem rasuras, emendas ou entrelinhas;
• Ter suas  folhas rubricadas e a última assinada pelo seu representante (quando a proposta for
enviada pelo e-mail da empresa, a assinatura pode ser dispensada);
• Conter a razão social e o número do CNPJ da empresa;
•  Conter  prazo  de  validade,  que  não  poderr  ser  inferior  a  60  dias,  contados  da  data  do  seu
recebimento (analisar necessidade de defnição de prazo inferior, conforme prrtica de mercado);
• O valor do frete deverr estar incluso no preço da mercadoria.

              A não apresentação de proposta até a data defnida será entendida como manifestação
tácita de desinteresse em fornecer o serviço.

              A  apresentação  de  proposta  indica  a  aceitação  de  todas  as  condições  estppladas  nas
especifcações anexas; salvo indicação expressa em contrário.

              Colocamo-nos  à  disposição  para  eventuais  esclarecimentos  adicionais  pelo  telefone  (27)
3211-XXXX ou pelo e-mail  xxxx@pres.mpf.mp.br (utilizar e-mail da rrea, evitando a indicação de e-
mail pessoal).

Atenciosamente,

Nome do Solicitante
Cargo ou Função

Área da Procuradoria
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ANEXO AO PEDIDO DE ORÇAMENTO

Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo

Endereço de entrega do material: Av. Jerônimo Monteiro, 625, Centro – Vitória - ES- 29010-003

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO
TOTAL

1 Inserir descrição sucinta do serviço a ser
prestado.

Indicar
quantidade

2

VALOR TOTAL - R$

OBSERVAÇÃO:
1. Criar anexo com especifcações detalhadas do serviço a ser prestado, com indicação de garantia e
documentos  específcos  exigíveis  da  empresa  ou  profssional  responsrvel  (por  ex.:  emissão  de
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, para obras ou serviços de Engenharia; autorização para
empresas prestadoras do serviço de dedetização, etc.). 
2.  Para  o  caso  de  pequenas  obras,  anexar  planilha  orçamentrria  detalhada  e  cronograma  de
execução.

Valor total da proposta por extenso: _____________________________

Validade da Proposta:
(Prazo não inferior a 60dias)

______ / ______ /______

Dados para pagamento:

Banco (Cod): Agência (Cod): C/Corrente:

Carimbo Padronizado de CNPJ (substituir pelo nº do PIS quando se tratar de pessoa fsica):

(Local e Data): __________________ , _____ de ______________ de ________ .

Assinatura do Responsrvel pela Empresa
Observações:
______________________________________________________________________

Vendedor Responsrvel: __________________

Telefone para contato: (___) _______________   
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ANEXO III -  CERTIDÃO SOBRE AS DILIGÊNCIAS ADOTADAS INFORMALMENTE

Processo nº XXXXXX

CERTIDÃO
PR-ES-0000000/2015

             Certifco,  para  os  devidos  fns,  que  para  a  defnição  do  melhor  preço  para  a
contratação  do  serviço/aquisição  do  bem  (descrever)  foi(ram)  contatada(s),  por  meio
informal  (pessoalmente ou via telefone) as seguintes empresas, nos termos apresentados
abaixo: 
Empresa- CNPJ Telefone Contato Resultado  da

Diligência

Vitória, XX de XXXXX de XXXX.

Nome
Cargo ou Função

Matrícula
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ANEXO IV – MODELO DE MAPA COMPARATIVO  DE PREÇOS 

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - PROCESSO nº 1.17.000.____/2015-__

Fornecedores (valor unitário) Tratamento estatístico

Item Descrição Quant. Amplitude total Desvio padrão Média Mediana Valor Total

1

 

Confiabilidade dos preços pesquisados - quanto menor o C.V, maior a precisão dos dados
- Menor ou igual a 15% - Baixa dispersão - amostra homogênea, estável.
- Entre 15 e 30% - Média dispersão.
- Maior que 30% - Alta dispersão – amostra heterogênea

SUGESTÃO DE PREÇO DE REFERÊNCIA:  

JUSTIFICATIVAS:

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESPÍRITO SANTO                       

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL                         

Preço de referência 
recomendado

Fornecedor 1
CNPJ

Proposta fls. 

Fornecedor 2
CNPJ

Proposta fls. 

Fornecedor 3
CNPJ

Proposta fls. 
Nº. de 

Cotações
Coeficiente 
de variação

Preço de 
referência

Descrição resumida do 
item objeto da contratação

1)   Conforme orientação do Acórdão n.º 3068/2010-TCU Plenário, o preço de mercado é mais bem representado pela média ou mediana. Sugere-se como valor de referência os menores valores entre 
as médias e as medianas.

2) O Acórdão TCU 403/2013 prescreve que a pesquisa de preços que antecede a elaboração o orçamento de licitação demanda avaliação crítica dos valores obtidos, a fim de que sejam descartados 
aqueles que apresentem grande variação em relação aos demais. 


