
Curitiba, 25 de Outubro de 2018

Proposta nº 15.704/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

A/C: AMIR

Esta proposta comercial da empresa NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, tem por 

objetivo apresentar os benefícios e condições para a contração do Banco de Preços, avançado banco 

de dados desenvolvido para auxiliar em todas as fases da contratação pública em diversos atos 

fundamentais da licitação:

• Especificação técnica do objeto ou serviço;

• Elaboração do termo de referência;

• Pesquisa e comparação de preços;

• Auxilio na localização de fornecedores por Região e Estado;

• Mapa de comprovação de competitividade decreto 8.538/15;

• Módulo para a composição de preços de serviços terceirizados.

Com mais de 7 anos de experiência o Banco de Preços é o único no mercado que atende a todas as 

instruções e orientações normativas sobre pesquisas e cotações de preços.

1. A CONTRATAÇÃO CONTEMPLA

• Assinatura para acesso aos serviços do sistema BANCO DE PREÇOS

• Treinamento ilimitado e sem custo adicional aos servidores designados para operar o sistema, 

visando a regular utilização do“software” e todas as suas funcionalidades para o melhor 

aproveitamento de seus resultados.

• Nossos treinamentos e suportes técnicos poderão ser realizados através de vídeo conferência, 

Skype, e-mail, chat online e telefone, entre os horários de 9h e 18h de segunda a quinta - feira, às 

sextas -feiras de 09:00 às 17:00, durante a vigência do contrato.

• Desconto especial em todos os eventos promovidos pela NP Eventos, durante a vigência do 

contrato.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E UTILIZAÇÃO DO SISTEMA:

É mais um dos serviços do Grupo Negócios Públicos que visa atender aos princípios da Eficiência, 

Legalidade, Transparência e Objetividade, o Banco de Preços possibilita a melhora no processo de 

contratação pública, pois otimiza a atuação dos agentes, atribui confiabilidade às informações e 

padroniza os procedimentos.

• Conteúdo: Resultados de licitações adjudicadas e homologadas que é apurado diariamente por 

profissionais especializados, viabilizando a tomada de decisões de maior complexidade.

• Pesquisa: Realizada por palavra chave ora publicada na descrição do objeto/licitação. Preços com 

atualização diária.

• Fonte de pesquisa: Compras Governamentais, Licitações- E, Bolsa Eletrônica de Compras de São 

Paulo- BEC, Sites de Domínio Amplo, BPS, Sinapi e cotação direta com o fornecedor.

• Pesquisa por filtros, tais como código de CATMAT/CATSER, período, UF, Região, Cidade, código de 

UASG, Nº do pregão, CNPJ do fornecedor, quantidade de itens, SRP, itens sustentáveis, matérias, 

serviços e participação exclusiva de ME/EPP.

• Cada preço tem sua referência original com link para redirecionamento para a publicação oficial ou 

cópia da publicação em PDF.

• A partir da seleção de preço na tela de pesquisa, é emitido um extrato de preços comparativos, 

com dados de origem de cada preço, fórmula utilizada, bem como detalhamento dos preços com 

gráficos.

• Sistema de elaboração da especificação do objeto - Interativo.
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• Mapa de fornecedores - Com filtros regionais.

• Sistema de elaboração do termo de referência - (Modelo AGU).

• Declaração de competitividade da LC 123 - ME/EPP.

• Painel de negociação com fornecedor.

• Levantamento indicativo de inexigibilidade.

• Cotação Segura - Verificação automática de irregularidades dos preços selecionados.

• Módulo de terceirização - Modelos de planilhas de custo de serviços terceirizados.

3. INVESTIMENTO ESPECIAL PARA CONTRATAÇÃO:

Produto Licenças Vlr. Unitário Vlr. InvestimentoUsuários

Licença Banco de Preços 7.990,00  7.990,001 Licença(s)  1

4. VIGÊNCIA DO CONTRATO:

• 12 meses a partir da liberação da senha

5. FUNCIONALIDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISA:

• Acesso via Internet no site www.bancodeprecos.com.br

• Acesso somente autenticado login/senha.

• Login/senha de uso exclusivo não podendo ser compartilhado com outras entidades 

públicas/privadas ou diferentes IP's.

• Não é possível fazer login simultâneo.

 

6. FUNDAMENTO LEGAL PARA CONTRATAÇÃO:

• I. Art. 25, inc. I da Lei 8.666/93 - inexigibilidade de licitação genérica, fundada nas especificações 

diferenciadas do objeto visado.

• II. Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 - hipótese de licitação dispensável com base no valor inferior a 

10% dos limites manifestos na alínea “a”, do inc. II, do art. 23 da Lei de Licitações.

• III. Instrução Normativa Nº 3 de 20 de Abril de 2017, os preços constantes no Banco de Preços 

atendem a todos os Inc.da referida IN. IV. Acordão 1445/15- TCU/Plenário.

7. EFETIVAÇÃO DA COMPRA E INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO:

• Para efetivar a contratação, é necessário o órgão emitir nota de empenho ou autorização de 

fornecimento a favor da NP Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, inscrita no CNPJ 

nº.07.797.967/0001-95, IE - 90547068-01, estabelecida à Rua Lourenço Pinto, 196, 3º andar.

• Centro, cidade de Curitiba, Estado do Paraná. As condições 

apresentadas nesta proposta são válidas para pagamento em 

parcela única até 30 dias após a emissão da nota fiscal, devendo

o respectivo pagamento ser efetuado na seguinte conta:

8. VALIDADE DA PROPOSTA: 24/12/2018

Banco do Brasil

AG.1622-5

Conta: 464-2

Atenciosamente,

Bárbara Brenda Ivachuk de Mello

Consultor Comercial
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