PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 37/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 08/2018
JUSTIFICATIVA
1. FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 24 da Lei 8.666/93 – É dispensável a licitação com base no artigo 24, incisos I e II, tem seu
limite vinculado a 10% do valor do convite, ou seja, R$ 8 mil para compras e R$ 15 mil para
obras. Toda contratação por dispensa de licitação, sobretudo aquelas consignadas nos incisos I
e II, são de caráter excepcional e de pequeno valor, e em atendimento ao art. 7º da Lei
8.666/93. Se a compra revelar-se de maior monta e, ainda, previsível, o procedimento
adequado seria o da realização de licitação.
2. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO:
A presente justificativa objetiva atender solicitação da Secretaria Municipal Administração,
referente à Contratação de empresa especializada em prestação de serviço para fornecimento
de acesso à ferramenta de pesquisas de preços praticados pela Administração Pública, com
sistema de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas.
A pesquisa de preços para que a Administração possa avaliar o custo da contratação constitui-se
elemento fundamental para instrução dos procedimentos de contratação, estando prevista em
várias disposições legais e sua obrigatoriedade é reconhecida por diversas jurisprudências.
Essa fase da pesquisa de mercado quase sempre é demorada, pois implica numa criteriosa
busca de preços perante as empresas de ramo do objeto pretendido e em diversos sites da
Administração Pública. Assim, vários contatos precisam ser mantidos para que se consiga
finalizar a pesquisa, especialmente quando diz respeito à contratação de serviços ou do objeto
com poucos fornecedores no mercado.
A pesquisa de preços deficiente poderá ensejar uma contratação superfaturada ou inexequível,
em ambos os casos, podem acarretar prejuízos à administração pública, tal dificuldade faz com
que a pesquisa de preços se apresente como um entrave para a celeridade na tramitação dos
procedimentos de contratação e aquisição.
Portanto, é necessário que o núcleo de pesquisa de preços tenha acesso a mecanismos que
auxiliem na realização da pesquisa de preços, imprimindo agilidade aos procedimentos de
contratação e aquisição.
Considerando a necessidade 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 utilizado, 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 800 instituições públicas, onde se destacam alguns
usuários como o Tribunal de Contas da União, Ministério Minas Energia, Institutos Federais,
Universidades, DNIT, Infraero, FUNASA, INCRA, Prefeituras e outros.

O Banco de preços possui caráter único, pela sua singularidade específica sem parâmetros para
comparação, pois possui tecnologia própria desenvolvida com algoritmos de pesquisa e dados
coletados de forma única.
3. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço para fornecimento de acesso à
ferramenta de pesquisas de preços praticados pela Administração Pública, com sistema de
pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, em atendimento a
Secretaria de Administração do Município de Paula Freitas/PR.
4. RAZÃO DA ESCOLHA:
A contratação recaiu à empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 07.797.967/0001-95, pelo fato de que, é autora e única fornecedora, em
âmbito nacional, do objeto acima citado, e que não há solução similar disponível no mercado.
5. DO PREÇO E SUA JUSTIFICATIVA:
O valor global de R$ 5.990,00 (Cinco mil e novecentos e noventa reais) é o preço praticado no
mercado para este objeto.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
0401 04.122.0003.2.005 3.3.90.39.00.00.00.00 1000 – Manutenção do Gabinete do secretário
de Administração (41).
7. DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória/PR, para dirimir todas as questões desta
licitação, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do
Código Civil.
Paula Freitas, 23 de fevereiro de 2018.
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