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PAD - no 065/2017

Justificativa - lnexibilidade de licitação

Valor anual tota!: R$ 7.990,00 (Sete mil novecentos e noventa reais)

0í. Trata-se de Processo Administrativo cadastrado junto ao COREN-PR sob o no

06512017, decorrente da determinação de contratação de serviço de assinatura anual para
acesso à ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração
Pública, buscando viabilidade na contratação da empresa BANCO DE PREçOS - NP
cApActTAçÃO E SOLUçÕES TECNOLOGIGAS LTDA., regularmente inscrita no CNPJ/MF
no 07.797.967/000í-95, estabelecida em Curitiba-PR, na Rua Lourenço Pinto, no 196 - 20

Andar, Centro, CEP 80.010-160, pelo valor anual de R$ 7.990,00 (Sete mil novecentos e
noventa reais).

02. Como é de conhecimento da administração pública, todas as contratações da
Administração Pública devem ser antecedidas de licitação, por força do art. 37, inc. XXI da
Constituição Federal.

Assim, para operacionalizar o procedimento licitatório, a Administração Pública deve contar
em seus quadros, pessoal com conhecimento específico e constantemente atualizado, que
farão com que a licitação seja processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, visando à
observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração.

Devido a peculiaridades de cada processo administrativo, existe a necessidade de realizar
pesquisas na busca por jurisprudência, precedentes e/ou fundamentação jurídica, via consulta
formal ou internet, e em alguns casos até precisam ser contratados, podendo ser muito
oneroso em relação ao valor da contratação.

Pensando nessas necessidades da Administração Pública, a empresa NP CAPACITAçÃO E
SoLUÇÕES TECNoLOGTCAS LTDA., criou o BANco DE PREÇOS, que é uma solução
integrada destinada ao apoio a agentes públicos no desenvolvimento e na instrução das
diversas etapas da contratação administrativa especialmente à etapa preparatória da licitaçáo,
amparando-o no tocante a especificação do objeto, elaboração do termo de referência e
realizaçáo da pesquisa de preços, possibilitando uma atuação conjunta, padronizada e
eficiente entre os setores.

Tal solução/ferramenta de natureza estritamente técnica é voltada às compras públicas nas
suas diversas fases de atuação. Atende diretamente as necessidades de pesquisa e
conhecimento de todos os profissionais envolvidos na área das contratações administrativas.
A utilização diária da plataforma possibilitará também maior agilidade e efetividade dos
procedimentos licitatórios, visto que a pesquisa de preços pode levar muito tempo para ser
concluída ante a ausência de resposta do setor privado.

As especificações técnicas do Banco de Preços foram desenvolvidas buscando ser uma
ferramenta de apoio, sendo confiável e ágil para acelerar os procedimentos de parametrizaçáo
de preços. Abaixo, destaco as especificações técnicas q
PREÇOS possui:
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1. Pesquisa de preços públicos em fontes diversificadas: ComprasNet, Licitações-e e Bolsa
Eletrônica da Compras - BEC/SP;

2. Atualização diária em relação às fontes pesquisadas, evitando a perda de informações
relevantes;

3. Pesquisa sistêmica e individualizada da operacionalização de todos os parâmetros e
critérios estabelecidos no Art. 20 lnc. I A lV da lN 0512014 da SLTI/MPOG;

4. Disponibilidade de todos os preços válidos da licitação e não apenas o menor preço,
minimizando os riscos da futura contratação

5. Pesquisa de preços e fornecedores por CATMAT e CATSER, visando à padronização e a
segurança na aquisição;

6. Mapa estratégico de compras de compras com e-mail e telefone de fornecedores,
facilitando a verificação dos preços correntes no mercado (cadastro exclusivo);

7. Declaração de Competitividade da LC 123106 para o atendimento do dever de realizar
licitações exclusivas;

8. Pesquisa em itens sustentáveis para o atendimento do novo objetivo do desenvolvimento
nacional sustentável;

9. BP Fase lnterna - Especificação do Objeto - para auxiliar na especificação adequada e
suficiente do objeto a ser licitado e assegurar a eficácia da pesquisa de preços;

10. BP Fase lnterna - Termo de Referência - para auxiliar na composição do termo de
referência, partindo de modelos referendados por órgãos de controle.

03. A Associação das Empresas Brasileira de Tecnologia da lnformação ASSEPRO
NACIONAL, atestou que a empresa NP CAPACTTAÇÃO E SOLUÇÓES TECNOLÓGICAS
LTDA. é a única fornecedora do Brasil do produto com as especificações da ferramenta, acima
descrita. Trata-se, portanto, de uma ferramenta exclusiva e de extrema utilidade para a fase
interna dos processos licitatórios.

Ferramenta singular significa ferramenta única, específica sem parâmetros para
comparação, esta ferramenta possui características próprias que a deixa singular.

Por ser exclusiva e singular, mesmo sendo obrigatória a necessidade das contratações da
Administração Pública mediante processos licitatórios, há permissivos legais que legitimam
juridicamente contratações diretas nos casos de dispensa e inexigibilidade. São hipóteses
diferentes: na dispensa o objeto é licitável, mas se permite que a Administração, nos casos
previstos em lei, dispense a licitação, já a inexigibilidade representa caso em que há
inviabilidade material ou jurídica de competição, tornando impossível realização de certame
licitatório.

04. Uma das situações de inexigibilidade é a inviabilidade de competição marcada pela
aquisição de objeto ou prestação de serviço que só possa serfornecido/prestado por produtor,
empresa ou representante comercial exclusivo, conforme prevê o art. 25, inc. I da Lei
8.666/93, in verbis:

"Att. 25. É inexigívet a licitação quando houver inviabitidade de competição, em especial:
I - Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca,
devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo
órgão de registro do comércio do local em gue se realizaria a licitação ou a obra ou o
seruiço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, peías
entidades equivalentes; " (sem grifo no original).
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Dessa forma, constata-se no próprio dispositivo a possibilidade de contratação de obras ou
serviços através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação
Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes. Assim, a "Carta de Exclusividade"
apresentada pela NP cAPACtrnçÃo E soLuÇÓEs TEcNot-Óclcns LTDA. atesta que se
trata de empresa exclusiva possuidora da ferramente "Banco de Preços", com especificações
técnicas únicas, assim, quando caracterizada a inviabilidade de competição, a licitação deverá
ser afastada, pata atendimento do interesse público. Podendo ser invocada neste caso, a
lnexigibilidade de Licitação, pela ausência total de competidores, em razáo de apenas existir
um particular apto a ofertar o serviço/bem pretendido. A propósito do tema, cabem
ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de MELLO, publicados no livro Curso de Direito
Administrativo, 140 ed. São Paulo: Malheiros, 2003. (Pg. a93-a92):

"(...)Só se licitam bens homogêneos, intercambiáveis, equivalentes. Nâo se
licitam corsas desiguais. (...)"

05. Observa-se também que esta ferramenta está sendo amplamente usada por outras
administrações públicas federais e o valor desta contratação é equivalente ao praticado em
todo território nacional, conforme copias de empenho de recentes contratações, nas folhas
posteriores.

06. lsto posto, conclui-se que

a) O produto "Banco de Preços", criada pela empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÔES
TECNOLÓGICAS LTDA. trata-se de uma ferramenta que auxilia os agentes da administração
na pesquisa de preços, tornando-se útil ferramenta neste contexto para a Administração
Pública, e em específico, para esta Autarquia;

b) O valor desta contratação é equivalente ao valor praticado de mercado, com base nos
empenhos anexados a este documento'

c) Trata-se de uma ferramenta singular, ou seja, única, específica, pois possuicaracterísticas
próprias, conforme Atestado de Exclusividade da ASSESPRO;

d) De acordo com o arl. 25, inc. I da Lei 8.666/93 é legalmente possível a aquisição da
ferramenta mediante inexigibilidade de licitação decorrente da sua singularidade; pois se trata
de produto exclusivo, criado pela Editora Negócios Públicos do Brasil Ltda., com o fim de
tornar mais eficaz os procedimentos de licitações públicas.

e) A empresa apresenta regularidade fiscal necessária para fins de contratação, conforme
Declaração do SICAF (folha anterior).

Curitiba/PR, em 14 de julho de 2017
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