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Declaração de Inexigibilidade de Licitação

Declaração de Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2021

Tendo em vista o que consta do processo administra�vo nº. 202112404000069 e, com
fundamento no ar�go 25, inciso I, da Lei nº. 8.666/93, declaro a inexigibilidade de licitação para a
contratação da empresa NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.̊
07.797.967/0001-95, para a prestação de serviço de assinatura de acesso à ferramenta de pesquisa e
comparação de preços pra�cados pela Administração Pública, com acesso para 06 (seis) usuários por um
período de 30 (trinta) meses, no valor total de R$ 24.687,49 (vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e
sete reais e quarenta e nove centavos).

JUSTIFICATIVA

A pesquisa mercadológica de preços é imprescindível para que a Administração possa
avaliar o custo da contratação e, portanto, consiste em elemento fundamental para instrução dos
procedimentos de contratações e aquisições; trata-se de obrigação legal imposta pelo ar�go 88-A, inciso
II, da Lei Estadual n.̊ 17.928/2012; a fase de precificação, tem se mostrado bastante custosa e morosa,
notadamente, na atual fase de enfrentamento da pandemia causada por COVID-19, ante a dificuldade de
captação de orçamentos juntamente aos fornecedores do ramo de a�vidade porventura demandado
(000020343815).

Acerca da razão de escolha do fornecedor, tem-se que o “BANCO DE PREÇOS“ se mostra
uma ferramenta de pesquisa de preços visando o estabelecimento do valor es�mado ou máximo da
contratação, ou seja, um banco de dados diariamente atualizado, sistema�zado por regiões, Estados e
Municípios, sendo alimentado com preços ob�dos em licitações efe�vamente contratadas pelo Poder
Público de todo o Brasil; além disso, é u�lizado por mais de 6.000 (seis mil) gestores públicos.

Por fim, a cer�dão emi�da pela ASSESPRO – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REGIONAL PARANÁ corroborada com a Declaração de Validação
da Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação dão conta de que a
empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, é autora e única fornecedora no Brasil, do
produto BANCO DE PREÇOS.

Acerca do valor mercadológico do serviço, insta destacar que o preço cobrado reflete as
prá�cas de mercado consoante denotam as notas de empenhos de outros órgãos (000020343822) que se
referem à mesma contratação pleiteada.

 

Maria José Del Peloso

Diretoria de Gestão Integrada

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO



RATIFICO a decisão da DGI referente à contratação do serviço de assinatura do Banco de
Preços, valor total de R$ 24.687,49 (vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove
centavos), por meio de procedimento de inexigibilidade de licitação, com fundamento no ar�go 25, inciso
I, da Lei Federal nº. 8.666/93.

 

Pedro Leonardo de Paula Rezende

Presidente da Emater

GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, em GOIANIA - GO, aos 10 dias do mês de
junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSE DEL PELOSO, Diretor (a), em
10/06/2021, às 16:07, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO LEONARDO DE PAULA REZENDE,
Presidente, em 11/06/2021, às 13:35, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000021205033 e o código CRC FBA325B0.
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