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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE Nº 1049/2022 FMS 

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA 
 

O caráter exclusivo pode legitimar uma situação de inexigibilidade quando há apenas uma 
solução efetivamente apta ao atendimento da demanda administrativa. 

 
No caso de uma ferramenta como a pretendida na presente contratação, mais do que a 
simples captação de preços, para fins de aferição da estimativa de custos, é importante que 
ela agregue outras funcionalidades que a tornem completa. Funcionalidades como: 
elaboração do termo de referência, abrangência de pesquisa a partir de mais de 400 portais 
públicos, disponibilidade de todos os preços ofertados e não apenas do preço vencedor da 
licitação, pesquisa junto a fornecedores, pesquisa em notas fiscais eletrônicas, pesquisa em 
planilhas de custos para serviços terceirizados. Essas funcionalidades, entre outras, tornam 
a ferramenta completa e a única apta ao efetivo entendimento das demandas administrativas 
na área resguardando a eficiência e assertividade na complexa tarefa de busca de preços 
referenciais. 

 
Neste sentido a ferramenta Banco de Preços possui as características acima indicadas. Além 
disso, o Banco de Preços possui a inovadora ferramenta "Painel de Negociações", que 
permite ao pregoeiro/agente público, buscar informações fundamentais para o êxito de sua 
performance na negociação com o licitante vencedor. 

 
Para a caracterização da exclusividade autorizadora da hipótese de inexigibilidade licitatória 
prevista no artigo 25 da Lei nº 8.666/93, além da exclusividade comercial do produto, faz-
se necessária a identificação de sua necessidade específica, demonstrando-se que o objeto 
pretendido é fornecido com exclusividade e o único apto ao atendimento do interesse 
público. 
A inexistência de produtos com configuração similar e a conjunção de tantas funcionalidades 
tornam o Banco de Preços a única ferramenta apta ao atendimento da necessidade 
administrativa. 
 
O "BANCO DE PREÇOS" possui atestado de exclusividade fornecido pela ASSEPRO / 
NACIONAL (conforme já mencionado neste). O Referido atestado foi fornecido uma vez 
que a ferramenta "Banco de Preços" possui as seguintes características que a tornam única, 
além de exclusiva: 

 
 Base de preços públicos com mais de 470 fontes; 

 
 Apresenta preços de 906 sites de domínio amplo com foto do objeto a ser cotado; 

Única ferramenta que apresenta preços de base de notas fiscais eletrônicas de 20 estados 
brasileiros, de acordo com a nova lei de licitações 14.133/2021; 
 

 Módulo exclusivo de cotação direta com fornecedor, sendo possível solicitar via 
sistema pedidos de orçamentos para diversos fornecedores com emissão de relatórios 
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das empresas que responderam ou não ao pedido de orçamento solicitado pela 
Administração Pública; 
 

 Apresenta não apenas o menor preço da licitação (vencedor), mas sim os preços 
iniciais e finais de todos os licitantes; 

 Modulo para consulta de planilhas de custos de serviços de terceirização; 
 Única base de consultas de preços praticados pela administração pública nos últimos 

10 anos; 
 Única que apresenta justificativa em relatório sobre o método matemático aplicado 

na consulta dos preços, conforme IN 73/2020; 
 Apresenta histórico comercial de preços praticados em licitações vencidas pelos 

fornecedores; 
 Emite alertas que a pesquisa de preços não está dentro dos parâmetros configurados 

pela Instituição, minimizando erros; 
 Módulo para elaboração de especificações de objetos (termo de referência), sem 

limite de usuários; 
 Consulta de atas e intenções de registro de preços vigentes; 
 Painel de negociações, por meio do CNPJ do fornecedor e a descrição do objeto 

possibilita aos pregoeiros dados relevantes para negociação de preços, conseguindo 
redução de preços e maior economia para a Instituição 

 Emite relatórios com comparativo de preços em atendimento a IN 73/2020, 
possuindo código de QR CODE para verificação da autenticidade dos dados. 

 
Ademais, além do baixo custo para a Administração, advindo então a vantajosidade, verifica-
se que a ferramenta "BANCO DE PREÇOS", desenvolvida pelo Grupo Negócios Públicos, 
foi idealizada com base na grande dificuldade de se elaborar os conceitos de precificação 
dos produtos utilizados pela Administração Pública, principalmente na "pesquisa de preços", 
motivo pelo qual o desenvolvimento desta ferramenta, norteou-se para a instrução dos 
processos de contratação da Administração Pública. 
 
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 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 por mais de 7.108 (sete mil e cento e oito) gestores públicos onde se destacam 
alguns usuários como o Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, 
Institutos Federais, Universidades, Ministérios, Infraero, Funasa, INCRA, Prefeituras, 
Secretarias, Câmaras entre outros. 
 
Por todo o exposto a contratação da solução desenvolvida pela empresa NP TECNOLOGIA 
E GESTAO DE DADOS LTDA, com CNPJ 07.797.967/0001-95, pela sua exclusividade, se 
enquadra na contratação direta por inexigibilidade de licitação, prevista no inc. I do art. 25, 
da Lei 8.666/93. 
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Brasil novo (PA), 27 de setembro de 2022. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 

___________________________________ 
Jailson Carvalho de Sousa Júnior 

Presidente da CPL 
 

 
 

Taynara dos Santos Costa 
Secretária – CPL 

 

 Maria Vanusa Azevedo Viana 
Membro - CPL 
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