
1. OBJETO

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

PROJETO BÁSICO

unicef'^^

FOLHA n" Jã.

Rubric

Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de

pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública.

2. JUSTIFICATIVA

A pesciuisa^-de-preços-para-que a-Adminlstração-possa-avaliar-0"cust0-da contratação
constitui-se elemento fundamental! para instrução dos procedimentos de contratação, estando prevista
em várias disposiçoes-legais e sua obrigatoriedade é reconhecida pordiversas jurisprudências.

•'Essafase da pésquisa de mercado quase sempre é demorada,pois implica numa criteriosa
busca de preços, perante ás empresas do ramo'dp,' objeto pretendido e em diversos sites da
Administração-Pública. Assim> vários cpntatos.precisam ser mantidos para que se consjga finalizar a
pesquisa, especialmente quando dir.respeÍto..à^contrataçãa de,serviços oü>:do objeto, com poucos
fornecedores.nó mercado^-..; c;;. - .'T—Z.'' " 1

'.A Desqulsal^de^prèços-rdêficiente'poderá ehséjarsuriia-contratação supérfaturada ou
inexequível, em ambos •ds-casÔs, 'pòcÍem acarretar prejuízos à admihistfãção pública. Tal dificuldade faz
com que a pesquisa de preços;'sé'apresente como,'ü.rn-entrave paraZá',celeridade na tramitação dos
procedimentos decontrataçao'e aquisiçao. •' ,

! Portanto, é necéssário .que a..Comissãó''de licitação; na'fase-interna, tenha acesso a
mecanismos que auxiliem ná realização ciá"pesquisa 'de preços, irripririiindo'agilidade aos procedimentos
de contratação e aquisição. i'.j—-rr""/'.Z-Z ' ^ I

i .. • - ' iVv I • , ^ i."' ' • ' • • ^ - :

3. DESCRIÇÃO DEtALHADÁ^DO OBJETpZ' ' ' - -v J " i
í\ •:V /

IContratação deVrnRfesa.qu^Viabjljze ferramer^a^de-^ e comparação de preços
praticados pela Administraçãp'íPúbíica,Zatxavés;dê^^^^^ basepdo em Resultados de
licitações adjudicadas e/ou homologadas, nos termoVda legislação vigente, a saber: • \

Lei 8.666/93, art. 15,"as compras, semprecjue possível, deverão": • -j • . "

inciso V: -"balizar-se pêlos preços' praticados np âmbito dos órgãos e entidades da
Adrninistraçâo Pública." . . : ^ /

§ is: "O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado." ,

lei 10.520/01, art. 39, "a fase preparatória do pregão observará o seguinte;"
inciso III: "dos autos do procedimento constarão (...) o orçamento, elaborado pelo órgão ou
entidade promotora da licitação, dos bens ouserviços a serem licitados."

Instrução normativa n9 05/2014 alterada pelo IN 03/2017.

Acordâo 143/2019 - Plenário: "A pesquisa de preços para elaboração do orçamento estimativo
da licitação não deve considerar apenas cotação junto aos fornecedores."

Tal sistemadeve conter, no mínimo, as seguintescaracterísticas:
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%\D

unicef'^

FOLHA n"

Banco de dados com mais de 82 milhões de preços de produtos e serviços (homc

adjudicadas) para consulta;

Atualizações diárias do banco de dados;

Atender 100% a Instrução normativa 05/2014 alterada pela 03/2017.Inc.
Governamentais, Inc. II - Sites de Domínio Amplo, Inc. III - Outros e Inc. IV - Fornecedores;

Base de dados que contenha:

1. Preços do portal Compras Governamentais

2. Licitações-e

3. BEC SP - Bolsa Eletrônica de Compras

4. Compras-MihaVGèráisjf^r ' • ^
5. ^^Còmpra.s DistritòiFederal ' \ ' :" " -" ^. ^ '
6.'̂ Compras Espírito Santo ' i ; X j;, ' " ' } - "
7.» Corhpras Goiás v . - • /'7 ^ v ' |
8. Compras Rio Grande dp Sul \.• • : ^ j
9. ComprasRipdeJáneIro' ^

10. .Compras Paraíba '

li., Gpmpras:Mato_^Grossfe^^^ - ^ '• • •
121.iComprãrCeára'"K^v'̂ ;/'

: xv-' I • i<v\^
13."'Porta!lBanrisu!\,\ > /i,

logadas e/ou

Í4.- Caixa Econômicá^Fedelral
, > ••• »•,
15. Portal Compras Publicas

Í6. Nota Paraná

' ^ i '/ •''i \ ' * .

Rubric

Compras

. • ^ 'iW;' ' . 5
17. Preços da Tabela Sinapi -Sistema Nacional de Pesquisa/de Custos.e índices da Construção

IR.. Prfsrnç rpa<:a •. ih \ " rv \ " r'18. Preços Ceasa.\fi
19. Precos;Cbnab\

-í fi---' J -
.-'T-V- ,, .. .

20. ;Tâbéla CriiedÀGâmara.clé Regulação de;Mexcãdo^^ MedicámeiitoS' -.
21.sRreços BPS-Bancolde Preços, Ministéri6''da Saúde" v , •

Preços dè serviços,de tércéiHzàç|oj)ára compor aplanilha de, custos; , ?
Preços desites dé domínio arnploxoif mais deA/p site^ consulta; ; ? .
Permitir réalizár cotação diretamente comTornecedpres, para obtenção dos,'preços;de mercado;

Disponibilizar todós ps preços ofertados e aceitos nas licitações das'fontes .disponíveis no
sistema;t.\; ^ •'iV'
Sistema-def-^busca—porL palavra- chave,'-com-.filtrO"-por—^data,-- UF, regiões, cidades,
CATMAT/CATSERV, Licitações Sustentáveis, Marca, N2 Pregão, SRP, UASG, Modalidade e
Participação Exclusiva de ME/EPP além de mais uma palavra chave para refinamento da
pesquisa;

Importação de planilha para busca dos preços

Permitir consulta de Atasde Registro de Preçose Intenções de Registro de Preços;
Possibilitar seleção de preço para comparativo;

Emitir relatório que contenha: dados de origem de cada valor, preço máximo, preço mínimo,
gráficos e com dados comerciais do fornecedor.

Disponibilizar mais de 26opções de fórmulas de cálculo;

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas. 135, Centro - CEP: 65.665-000, SãoJoãodos Patos/MA



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Exportaçã^ de^ocurtientòs erhplaniihàs éxçèj;.^ ^ r- ' - -ir
Verificação automática de irregularidadesdos preços selecionados; ' . ^

Compatibilidadé com\o Sistema Operacional Windows; . ^
Funcionar rios seguintes Nayegadores::Intérnet '!Explorer Googie Chrorhè .è

Mozila Firefox; - : . - ^ v

Suporte técnico ao usuário por e-màiKe télèfohe; entre 8h30 e 17h00 de
segunda a qüinta-féira; e. sextarfeirá:das 8h30/as^;i6h30 pelo-período,-de
validade da íicénça";"^ -i ~u•

i v%v,':.,' /i," ,
Treinameniotaos servidòres-^designados para/óperar-'o sistema,- visando, o

' ' • • i.'- fS -1 I-1.1 - 'v' - " y

unicef#

Permitir a especificação técnica do objeto e elaboração do Termo de referên

interativa (múltiplos modelos), sendo totalmente editável, além de permitir aces io ilimitado a

este módulo do sistema.

Apresentar sugestão de preços que tenham sido utilizados por outros órgãos;

Mapa de fornecedores com filtros regionais;

Apresentar histórico dos fornecedores incluindo dados de contato e preços praticados em

outras licitações

Verificação da inexistência de competitividade entre microempresas e empresas de pequeno

porte, para fim de atender à LC123/06, no tocante a licitações exclusivas;

Módulo para composição de preços de serviços terceirizados;

Rubric

regular
J

quais

jlar funcionaménto db '̂'software'̂ com a^obtençâò dos.resültados-para of
is fòi désenvolvidó".\^l /jTd i
i- -vv-N A- •Ah->7 i

• 1 í' - .1- . 1 ) / I . » I •

Item

! ^ . ' - - < ^
!v'/ . • Descrição'-'^--L

^•.•>,,-'̂ '5

ji' t f ."1,
•i'' ; ' '

."^HUN.íí - QUANT.
Valor

j i

i Unitário

01

Contratação '.de assinatura: .ánual -dC' acesso- à
, , ' 1 í , V - • í •' •

ferramenta.de pesquisas de.preços praticados pela.
Administração Publica, VcomK^istema. dè pesquisas^
basêadó' em-resultados de licitações Adjudicadas;è
Homologadas.' • 'xX NA\":i'r7V'* v',''

-Serviço /.:.

""^7 •••'J.

Acesso '

por 12

1 (doze)-
meses

i

R$ 9.875,00

4. ENQUADRAMENTO: 'í í i

Artigo25,Ínc. l,dá,Iei-8.666/l993. 7,, ".-:f , 1

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: ' , ; : ' : V ^ .' ^ f /
í • . v,í|'^
í As ^contratações realizadas peíos órgâòs-e''èntidàdés- da Administração Pública seguem

obrigatoriamênté^üm^regim^^regúlárhentado "poT Lei/ obrigação"essa "advinda do dispositivo
constitucional, previsto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, o qual determinou que

as obras, os serviços, compras e alienações devem ocorrer por meio de licitações.

A licitação foi o meio encontrado pela Constituição Federal, para tornar isonômica a
participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos públicos
acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos
mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais
vantajosa às contratações.
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Para melhor entendimento,vejamos o que dispõeo inciso XXI do Artigo 37 da CF/: 9^^lha n°

U
"XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as ot

compras e alienações serão contratados mediante processo

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá

as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia
do cumprimento das obrigações."

A regulamentação do exercício dessa atividade.yeio com a criação,da Lei.Federal ns 8.666
de 21 de junho"'de 1993, mais conhecida.como Lei de.LicItáçõef e Contratos Administrativos.

/O.objetivò da jidtaçã.ó, portanto, é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos
princípios daJegaiidade, impessoalidade, igualdade, moralidade,e publicidade. Licitar é regra.

^Entretanto, há aquisições e .contratações que possuem caracterizações específicas
tornando impossíveis e/ou inviáveis as.licitações nosjtrârhites usuais, tendo em vista a impossibilidade
de se estabelecer a concorrência entrè-ücitantes.

VNa oçorrênciá.."dè^-Íic[taçõés impossíveis e/ou-inviáveis/ a.ièi" previu exceções à regra,
ocorrendo ascontratações mediànte'Dispensas de Licitações e a ihexigibiiidade.de Licitação. Trata-se de
contratações realizadas sob a rege dos artigos art. 24 e 25, ambos da Lei 8.666/93. ;

Jcom relação àllnexigibílidàde, a^licitação se torna, irhpossível, tehdo^ em vista a
inviabilidadeide competição. aart. 25.da,Lei 8.666/93 eÍenc'óu^ern seusjnçisos, exemplos daquilo que
caracteriza inviabilidade de còmpetiçãòVdèhtre eles, o contido nó' Inciso I,. o qual pérrnite a contratação
direta quando o objeto é exclúsivo'é"nãò'sé"justiflcãaTeãliz"^áçãò dócertame, a saber:

i . n, - .!. i.- . 'iii . • I
} • •.'•••• • -• '' '
í f r"Art''f25ié:inexigível a licitação^quando houver-inviabilidade de competição,
1 , - '
;• ^-em especial: • /-k *• O'/

i -para7qqüisiçõó de materiais, equipamentos ou generos que so possam ser
S ^ fornecidos, pon^p/odutõr,. emprfisfpü represéhtante comercial exclusivo,
' ; . vedadálâ^préfèrêrícid'dé rhál^à]7d'evehdo.à comprovação de'exclusividade
• ' serfeita'atraVés delatestadq^fornecido pelo órgão de, registro do comércio
; • do locai em que se'rèállzaria a licitação ou q obra òu o[serviço, pelo
] Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades
; ' equivalentes." , . • ; '

Rubric,
ras, serviços,

de iicitação

iAcerca da efetiva exigência,, o "BANCO. DE .^EÇpS" possui;atestado de exclusividade
fornecido pela ASSEPRO / NACIONAL. Referido atestado foi fornecido uma vez quea ferramenta "Banco
de Preços" possui as seguintes características que o torna exciusivo:

Pesquisa de preços nos principais portais de compras eletrônicas, quais sejam. Compras
Governamentais, LicitaçÕes-e e Bolsa Eletrônica de Compras - BEC/SP, Compras Minas Gerais,
Compras Distrito Federal, Compras Espirito Santo, Compras Goiás, Compras Rio Grande do Sul,
Compras Rio de Janeiro, Compras Paraíba, Compras Mato Grosso, Compras Ceará, Banrisul,
Caixa Econômica Federal, Nota Paraná, Tabela Sinapi, Preços Ceasa, Conab, Tabela Cmed e BPS:
a partir das especificações e quantidades parametrizadas, a pesquisa mostra todos os preços
ofertados e aceitos nos pregões eletrônicos realizados peia Administração Pública federal.
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estadual e municipal, incluindo os preços vencedores, possibilitando a formaçãc

preços com base em preços efetivamente praticados, calculando, na seqüência, o

a partir do critério escolhido pela Administração {menor preço, preço do fornecet

mediana de propostas e média de propostas).

• Atuaiízação diária em relação às fontes pesquisadas: busca absolutamente fiel às fontes

pesquisadas, correspondendo a 100% dos preços dela constantes, sem defasagem de dados e

perda de informações reievantes para o resultado da pesquisa.

• Pesquisa em mais de 470 sites especializados e de domínio amplo: busca dos preços de

produtos em-sites"especiaiizados em:vend_as por;segmentos e sites"de domínio ampio, com a

possibilidade dè impressão da tela para anexação'ao processo, viabilizando uma pesquisa
completa, abrangendo preços públicos e de mercado. .

• Relatório consolidado: p resultado das péscjuisas vem especificado em um únicojrelatório que
consolida todas as fontes eitens'pesquisaclps::'- \„ ,

\ ' '' i •" ':.y p''.. ^ ^
• BR Fase lntefna:.:a^cqmposição^-das especlficações^doj^objeto.da.futura licitação poderá ser

realizada corri base"'erfrcaracterísticas de produtos é'sè>viçps'já'iicità.dqs e constantes do Banco
de Preços, faciiitahdq o-.trabajhb^do setor competente'e reduzindo a margem; de erros em
relação a características exclusivas, que ^Qssam gerár;diréclônãrhento. da licitação, ou a
características desnê|:essárias,^que venhamia restringir indevidamenteacompetição.

• Registro de Preços: exclusiva ferramenta que^possibilita a,pesquisa.de Atas dè Registros de
PreçosrARP para adesões, bem çomo_acesso as.Intenções de.Registro de Preços- IRP. Abase de
dados contém 19.127í\arP'xVigentes è 1.342 IRP-Vigentes [detalhada da seguinte forma:

1 , i' •>'! ' ' - ;
Quantidade Homologadá;-Dátá da Assinatura da Ata;:Vigência da Ata; Resumo das quantidades

i ' '«.v.,!'v.'• • i-v '
da Gerenciadora mais\Participahtês e; um Resumo das^quaritidades.das Caronas. '

•• - ..I

IAdemais, além d(^baixo;:çusto 'çárà' à;Adrhiriistração^^^^^ então a yantajosidade,
verifica-se qüe a ferramenta "BANCO DE PREÇOS", désenvolvidá pelo Grupo,Negócios Pública, foi
idealizada com base na grande dificuldade'dè se elábófar~õs cònceitos de precificaçâo'dos produtos
utilizados peia Administração Pública, principalmVnte na "pesquisa de preçps", motivo pelo o qual o
desenvolvimento desta ferramenta, riòrteou-se para'a instrução dos processos de contratação da
Administração Pública.

1Considerando-a. riecessidade-em .ter-.agilidade na. busca, de-preços,"'e com o objetivo de

trazer maior eficiência e economicidade aos certames licitatórios, o "BANCO DE PREÇOS" é uma

ferramenta de pesquisa de preços visando o estabelecimento do valor estimado ou máximo da
contratação, ou seja, um banco de dados diariamente atualizado, sistematizado por regiões, Estados e
Municípios, sendo alimentado com preços obtidos em licitações efetivamente contratadas pelo Poder
Público de todo o Brasil.

O "BANCO DE PREÇOS" é utilizado em mais de 2.400 instituições públicas, onde se

destacam alguns usuários como o Tribunal de Contas da União, Advocacia Geral da União, Institutos
Federais, Universidades, Ministérios, Infraero, FUNASA, INCRA, Prefeituras e outros.
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Por todo o exposto a contratação da solução desenvolvida pela empresa NP C

ESOLUÇÕES LTDA., com CNPJ 07.797.967/0001-95, pela sua exclusividade, se enquadra n
direta por inexigibilidade de licitação, prevista no inc. Ido art. 25, da Lei 8.666/93.

6. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

contratação

Rubrica

Nos casos de atrasos injustificados ou inexecução total ou parcial dos compromissos

assumidos com a Administração aplicar-se-ão as sanções administrativas estabelecidas no Decreto ns

26.851 de 30 de maio de 2006 e alterações previstas no Decreto ns 35.831 de 19 de setembro de 2014,

que regulamenta a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de
junho de 1993 e 10.520,-deT7 de julho de 2002- r " ' —?

7. contrato' ;
ÍO contrato terá vigência de 12 mèsesj podendo ser,prorrogado nos,termos do artigo 57 da

Lei n2 8.666/93.- ' ' '- • • - i

8. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO . , V * ., •
' ' f.-

X.',

; Ficará a'/ca'rgo^,ldã;fiscalização do Contrato^osXervidpfíesj.NGustavo Carvalho Silva,
indicados pela Secretariajyiunicipahcié Administração/,^ •ÍY . V'' C '/ '

í . _^ 'íw . •,^vx
9. OBRIGAÇÕES PA CONTRATANTE ^" - _ ,.,

í . .í, /í'

9.1 Comunicar a empresa todàs.e^qúãisquér õcórrências relaclònádas.com á prestação do serviço objeto
deste Projeto Básico;. • • -7--- ^ ,

:^ . X '"'ít . . -j
9.2 Efetuar o pagarhentOifeõntràtada^em parcela única, até 30 •clias'áp,ós'ã".apresentaçãó da Nota Fiscal

i \V« V ;l] Jr ;
devidamente atestada e do.aceite,da Adrhinistraçao;'. ' '-'/t /lit .'; . ;

9.3 Fiscalizar a prestação do,''se^rvlço,'"pòdendõ susta '̂recusa'r;;^rna fazer ou desfazer qualquer
material que,não esteja de acordo cprh as condições e exigências especificadãs no Projeto Básico;

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 Prestar suporte técnico ao usuário pore-mail e telefone, desegunda a quinta - feira das 8:30hrs as
17:30hrs, sexta- feira de 08;30hrs ás 16:30hrs pelo período de validade da licença, axontar da data de
instalação do Sóftware;_ _ - '

10.2 As garantias e responsabilidades da Contratada quanto ao desempenho do objeto restringem-se à
sua compatibilidade com os dados constantes da documentação que o acompanha;
10.3 A Contratada prestará a Contratante, treinamento aos servidores designados para operar o
sistema, visando o regular funcionamento do "software" com a obtenção dos resultados para os quais
foi desenvolvido, bem como disponibilizar versões e releases atualizados do software durante o período
da contratação;

10.4 A Contratada deverá fornecer a Contratante acesso ao "software" através de login e senha
autenticada no site www.bancodeDrecos.com.br;

10.5 A Contratada deverá fornecer Manual de Utilização da ferramenta;
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11. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partit

apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada e do aceite da Administração, de ai ordo com as
normas de execução orçamentária e financeira.

12. PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

As assinaturas queviabilizam o acesso a ferramenta deverão estar disponíveis em até 03 (três) dias
úteis após assinatura do contrato.

13. VALOR ESTIMADO - ^

/

Aestimativa de preços será realizada pelosetor responsável

14. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA . •

<, . :• -1

' . -- . . iPODER: 02 PODER EXECUTIVO - • . L-;,. ' ^
ÓRGÃO: 03 SECRETARIÃ.DE ApMIN!STRA'ÇÃO r"l-„
UNIDADE:SECRETARlÀbÊ ADMINISTRA ....J -" .y\i.'. -
04.122.0003.:2004.00Gd-Mánutepção.e Fühcionamento da Sec. de"Admi'nistração
3.3.90.39.00Í- Outros Serviços âeterceirps.: Pessoa Jurídica •>"V;;

' \ \ r "" —' v:-. ' " 'V' / í.
! ' , i i " ' , ; .

15. DA PROPOSTA . !Nl:
O' „,

FOLHA n° ^ ^

da

16.1 A proposta deve discriminar pormenorizadamente ò produto.cotado, com todos bs elementos
necessários para a aferiçãp^da avaliaçãp técnica dos-mesmos;/,•. ;
16.2 Discriminarp prazo de iriício.'do serviço a sercontratado, à partir da.assinatura do contrato;
16.3 Conter o nbme da pròpohenté),endereço, número^dp^CNpj;.e'da .Inscrição Estadual pu do Distrito
Federal; j " ^ • -V •
16.4 Prazo dè validade da proposta nap lnferior a 30 (trinta) dias,''a contar da data daapresentação;
16.5 Aproposta da empresa deve estarjpm papel tirnbrado,-datada)'assinada, com a especificação em
conformidade com p solicitado; Vv

í • ' ' '

16.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA "

Aempresa deverá apresentar Atestado (s) dé Capacidade Técnica.

São João dos Patos - MA, 04 de janeiro de 2021

Ce^/xiMo
Gustavo Carvalho Silva

Chefe Setor de Compras
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