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CONSE].IIO REGIONÂL D€ CONTÂEUDAD€
DO RIOGRÂNDE DO sUL

DFD - DOCUMENTO DE FORMALTZAÇAO DA DEMANDA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Responsável pela Demanda: Luciano de Moraes Juskoska Matrícula:40524

Email: luciano@crcrs.org.br Telefone:(51 ) 32549400

Objeto: Aquisição de Software para Pesquisa de Preços

Projeto: 5010 - Modernização do Parque de lnformática (Hardware e Software)

Conta Contábil: 6.3.1 .3.0í.01 .009 - AquisiÇão de Software de Base

í.. Necessidade da contratação .

AquisiÉo de licença de sofiware para pesquisa de preços para uso nas atividades de rotina do
Setor de Compras e Suprimentos desenvolvido para auxiliar em lodas as fases da contratação
pública.

O uso de um programa para pesquisa de preços é uma ferramenta que irá trazer mais celeridade

aos pÍocessos administrativos pois este tipo de software possui em seu banco dê dados milhares de
preços, atualização diária, preços de diversas fontes, diversos flltros paÍâ pesquisa, sistema de

elaboração do Termo de Referência e opções de Íórmulas de cálculo para estimativa de preços,

economizando o tempo de seus colaboradores.
A ampliação do resultado da pesquisa afere a realidade dos preços, atende aos princípios

constilucionais da economicidade e dâ moralidade e garante segurança, agilidade e economia aos
processos de compras públicas.

Com a contrataÇão êspera-se otimizar o fluxo e melhorar a qualidade da informação, eliminar a

redundância de atividades e retrabalhos, reduzir custos, otimizar o tempo dos processos

administrativos, facilitar o cumprimento das legislações vigentes e contribuir com o processo de

tomada de decisão.

3. Quantitativos.e EspêciÍicações

t,L

Setor Requisitante: Divisão Operacional

2. Justificativa da necessidade da contratação

Uma licença de uso de Software de Pesquisa de Preços contendo as seguintes especificações e
características:
- Consulta á milhares de preços;
- AtualizaÉo diária;
- Preços de diversas fontes;

Rua Gutemberg, 151- 119, 13e e 14e ândares - Porto Alegre RS- CEP 91310-010

Atendimento ao públicor Av. Senador Taíso Dutra, 170 - loja 101- Porto Alegre'RS - CEP 90690 140

ÍSl) 3254-94m - crcrs@crcrs.orr.br - www.crcÍs.oaE.br
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- Diversos Filtros para pesquisa;
- Preços da Tabela Sinapi;
- Pesquisas de sites de domínio amplo;
- Perfil completo de fornecedores;
- CotaÉo direta com fornecedores;
- Opções de visualização por participantes, vencedores e microempresas;
- Monitoramento de mensagens do pregoeiro ou comprador;
- Sistema de elaboraçâo do Termo de Referência;
- Recurso para especificação de objetos;
- Relatórios gerenciais e personalizados;
- Administração de contratos;
- Gestão de documentos;
- Todos os preços válidos da licitação;
- Visualizaçáo do gerenciamento da ata de SRP;
- Propostas assinadas por fornecedores;
- Histórico de preços dos últimos cinco anos:
- Opções de fórmulas de cálculo para estimativa de preços;
- Busca de Editais.

4. Requisitos da contrateçâ!

A soluÉo como um todo compreende a aquisição de licença de uso de um software para pesquisa

de preços, contendo as características mencionadas acima, devendo possuir os seguintes

requisitos:

- Software de acordo com a Lei 14.133121, Acórdão 1.875121, do TCU, lnstrução Normativa 73120,

do Ministério da Economia, e legislações pertinentes;

- CompatÍvel com o Sistema Operacional \Mndows;
- Os sistemas WEB deverão ser compatíveis com os principais navegadores disponíveis, sendo,
pelo menos, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Google Chrome.

Rua Gutemberg, 151- 11e, 13e e 14-o andarês - Porto Ale8rê_RS- CEP 9131G01O

Atendimento ao público: Âv. Senâdoí Tarso Dutra, 170 - loje 101- Porto Ale8re'RS- CEP 90690-140

Planejamento Alexandre Fabretti Minor e

Leonardo Ferrão Brasil

Gerente da Divisão Operacional

Fiscal Contador

Fiscal Romoaldo Barros da Silva Coordenador da Seção de Compras
e Supimentos

Fiscal substituto Luiza Adriana Fanelli Auxiliar Operacional

í51) 32s4-9«)0 - c.rÍs@crcís.orc.br

4. P,lsnelarBnto dar,Çontralação:.. ....
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Ante o exposto, solicitamos sua autorização para instaurar processo administrativo para

aquisição/contratação do objeto.
Porto Alegre, 21 de janeiro de 2022.

Contador L DE MORAES JUSKOSKA

DE GESTAO OPERACIONAL

(REQUISITANTE)

De acordo:

SILVEIRA

Rua Gutemberg, 151- 11e, 13s e 14e andares - Porto Alegre-RS - C€P 91310 010

Atendimento âo público: Av. Senador Íarso Dutra, 170_ loia 101- Porto Alegre_RS - CEP 90690 140

{51) 32*9ltOO - arcri@cÍcrs.o4.br - www'crcÍs.o.l.bí

,/ ./

6. AutorizaÇãô:

cont"ao, uÀ,n",íuíu",
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BANCO
DE PREç0s

tuC:ALE)GNDRE FABRETTI MINOR

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. CRC
Proposta no 6.641/2.022

Válida atá í3 dê Abril de 2022
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PATRICIA DE SOUZA PRADO
Consultor(a) Comercial
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O QUE É O EENCO DE PREÇOS?

O Banco de Prêços é uma ferramenta criada pelo Grupo Negócios Públicos há mais dâ í0 anos, em

decoÍÍência das diÍiculdades do setoÍ público em obter resultados sólidos e confiáveis em suas pesquisas de

preços, nâo apênas para proporcionar contrataçóes mais econômicas, mas também para gerar respaldo
jurldico aos agentes envolvidos no processo tendo em vista o risco de questionamêntos por parte de órgãos

de controle.

EM QUATS ETAPAS DA CONTRATAÇAO PUBLICA O BANCO DE

PREçOS PODE SER UTTLIZADO?

'Pesquisa de preÇos;

EspecifcaÇão de obietosi
'-.ElaboraÉo do Termo de Referência,

.Análise e julgamento de propostas;

.JustiÍicativa dê licitações exclusivas ME/EPP;

.NegociaÉo de preços;

.Comprovaçâo de vantajosidade para prorrogaçáo de contratos;

.Revisóes de pÍeÇos;

.Gestáo e fiscalizaçáo dê contratos - Manutençâo dê economicidade;

.VeriÍlcaÇão dê inidoneidade de fornecedoíes;

'JustiÍicativa de preços.

Por que o sêu uso representa a realidade dos preços e por atender aos princípios

constitucionais da economicidade e da moralidadê, bem como a legislaçâo Lei 8.66ô/93, lN

73/2020, lN 65/2'1, Normativos do Sistema S, Estatais entre outros Decretos e Acórdáos do TCU

Além de possuírmos A MAIOR BASE DE PREçOS PÚBUCOS DO BRÂS|L com mais de 200

milhôês de preços para consulta em mais dê í.473 font€, possibilitando assim a formaçáo de

uma CESTA DE PREçOS, utilizadando fontês diversiflcadas de pesquisa, para umâ maior

segurança aos valores a serêm adludicados, conforme Acórdão no 1875121-Plenâtio - Tribunal

De Contas Da União

R. Dr. Brasílio Vicente de CastÍo, 111 - 10 " AndaÍ - Campo Comprido - CuritibâlPR

L 41 3778 1830 § contato@bancodeprecos.com.br
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DE CONTROLE EM TODO O PAíS?
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NEGÓCIOS ]

PUBLICOS 1
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o QUE TORNA O BANCO DE pREÇ*S EXCLUSIVO E

It'tolsperusÁvetz

§ ease oe preços públicos com mais de 539 fontes;

* Apresenta preços de 1.070 sites de domínio amplo com foto do objeto a ser cotado;

Única fenamenta que apresenta preços de base de notas fiscais eletrônicas de 2O eslados brasileiros,
de acordo com a nova lei de licitaçôes 14.13312021:

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

Apresenta nâo apenas o menor preço da licitâçâo (vencêdor), mas sim os preços iniciais e finais de
todos os licitântes;

ü Módulo para consulta de planilhas de custos de serviços de terceirizaçào;

Única base de consulta de preços pÍaticados pela administração pública nos últimos 10 anos;

Única que apresenta.iustificativa em relatório sobre o mélodo matemático aplicado na consulta dos
preços, conÍorme lN 7312020;

Apresenta histórico comercial de preços pÍaticados em licitaçóês vêncidas pelos fornecedores;

Emite alêrtas que a pesquisa de preços náo está dentro dos parâmetros configurados pela lnstituiçáo,
minimizando erros;

§§ tvtóduto para elaboraÇão de espêciÍcaçóês de objetos, sem limite de usuários;

. I| Consulta de atas ê intenções de registro de preços vigentesi

Painel de negociaçÕes, por meio do CNPJ do fornecedor e a dêscriçáo do objeto possibilita aos
prêgoeiros dados relevantes para negociaÉo de preços, conseguindo redução de preços e maior
economia para a lnstituiçáo

Emite rêlatórios com comparativo de preços em atendimento a lN 7312020, possuindo código dê QR
CODE para verificaÉo da autenticidade dos dados.

r
I

r
I

§â n. Or. Brasíio Vicente de Castro, 1l'l' 10' Andar - Campo Comprido - CuritibalPR

cJ t^ 41 37781830 lZ contato êbancodeprecos.com.br
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* FUNCIONALIDADES
$ AÍUALIZAçÃo DÉRIA

* Base de Dados

Preços do Compras Govêrnamenlais O
Preços de outros eates públicos + dê 649 fontes

Preços de sites de dominio âmplo

CotaÉo direta com foÍnecedorcs o
CotaÉoAssistida \7
Preços da Tabela Sinapi / CEASA/ CONAB / CME0 o
Preços Notas Fisaais
Píeisto na nova lel de licílaçnês 14-133,2021

20 fontes

Banco de Preços da Sáude o
teços pârâ compor a planllha de terceidzação tô

PÍeços de lancês iniciais e 6nais dos íomecedoÍes

Histôrico de preços de licitaçóes vencidas o
por fomecedor

Resultado dê Dispensa e lnexigibilidade O
Históric. de preços dos últimos 10 anos

X Recursos Adicionais

a
27 opções

CotãÉo com vários itens - lote o
Cálc!lo eutomátrco clo valor unitário x quantidede o
Detalhâmento de pÍopostâs e lances do Pregáo d
SelêÉo de pÍeços manualmente

Histórico de vendas do fomecedor d
Todas as pesquisas reahzadas icám salvas o

o
votor de bL.rsca inteligente (lnteligênciâ Artificjal) o

vúapa estrâtégico de compras &
DeclaraÉo de compeiitrvidade dâ LC 123-lúE/EPP o
Banco de Penelidades 0
Painel de NegociêÉo o
ConsultaARP e IRP - RêgistÍo de Pre@s o
Ce.tidões CI
Analise da cotaÉo ô
Alerlês que a pesquisâ náo está seguindo ê lN 73/2020

I Segurança

o

Pêrrnitê Confguraa âpenas a@sso aos lP's âutorizâdos O

f Seleção / Filtros

Pesqursa textual/detalhamento do objeto
tü)

Filtro por CATMAT / CATSER

a
Filtro por Cidade I
Fillro por Região o
FillÍo por IVIarca

ô,

Filtro no PÍegão / ltens suslentáveis / A
Atas de registro de preÇos

Filtro Fornecedores por PORÍE o
Filtro empÍesas MúEPP a
Filtro avânçâdo por palavra chave e preço d
FilÍo por unidadês de foanêomento §/
Pesquisâ por UASG /Âmbito / Modalidade / Modelo O
FiltÍo por quantidâdê de foÍne@dores o
FilÍo por liotaçoes homdogadas o
Filtro avançado pelo nome do órgão tÀ
ApÍesenta€o de textos em câixa alta ç7

:i Relatórios

Relatódos com dedos come.oeis do fomecÉdor

Relatórios corn UF de origem dê pesqulsê o
RelatóÍros peÍsonalizados )
Relatónos em PDF e ÉXCEL *i

Rêlalórios com gráf cos estatístrcos

Relâiórios com Pant ScÍeen da ata do ComprasNet

I
Relêtórios com a datâ de inicio e térmlno da pesquisá O
RelatóÍios com o liak dtÍeto para â ata da licitáção ,à

§Relatónos com a justifcâtiva c,o método
matemático aplicado - Em atendimento á in 73/2020

o
o

ê Capacitaçáo

Trelnamento ilimitêdo do produto com certifcâdo
a\

suporte imediato á dúvidas
,!

Treinâmento de formaÉo de preços corn 0
cá.9â horária de I horas

Lives para capaêtaÇáo e alualizaÉo gratuites o
Descontos especiais em lodos os eventos
Negócios Públicos

Módulo de l\rentoriâ - trernamentos / Videos /
lüanuais para câpacitaÇão

&

Filtro Setorial

Fórmules de cálculo

Sugeslão dê preços Relatórios com a logotipo da instituiÉo

o

*

§l n- Or Brasíio Vicente dê Castro, 111 - 10 " Andar - Campo Comprido - CuÍitibâ/PR

O L 41 3778 1830 § contatoaebancodeprecos.com.br
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A utilizaÉo do serviço é exclusiva e restrita ao número de inscÍição CNPJ do cliente, sendo proibida a

divulgaçáo das senhas de acesso a outros Órgáos/Entidadês/lnstituiçÕes e usuários náo cadastrados.

§ Adrnini"trado, das senhas de acesso:
O responsável pela assinatura/contrato será cadastrado como Supervisor e terá a prerrogativa e a

responsabilidade do cadastramento/alteraÉo dos outros usuários cadastrados. O usuário Supervisor só
poderá sêr altêrado pela Negócios Públicos, após solicitação formal do cliente assinantê (por seu gestor

rêsponsável). Cada um dos usuários e o Supervisor utilizarão login de acesso e senha distintos.

O cadastro do Supervisor será realizado pela Negócios Públicos mediante informação /indicaçáo do cliente
(por sua autoridade responsável). Esta notificaÇão poderá sêr realizada por meio eletrônico (e mail).

O Supervisor cadastrará cada um dos usuários, respeitando a quantidade máxima de usuários contratados e
habilitará a utilizaÉo de cada um no módulo de "gestáo do contrato'. A gestão do cadastramento dos

.- usuários, senhas e ocasionais alteraçóes será atribuiçáo do Supervisor e acompanhadâ pela Contratada.

f Quanüdade de usuários por assinatura:
A quantidade dê usuários será definida de acordo com a Proposta Comercial. O acesso não será simullâneo

aos usuários cadastrados conforme o Íormato/plano contratado.

tr Requisito minimo pâra acesso:
O Banco de Preços tem disponibilidade de
Firefox, Ópera, Safari, Edge e lnternet Explorer
superior.

acesso utilizando os navegadoÍes: Google Chrome, Mozilla
O lnternet ExploreÍ deverá ter versáo mínima lE 9 (nove) ou

O acesso está disponível nas plataÍormas: Wndows, Mac, Linux, IOS e Android. Podendo ser acessado por

meio de computador, tablet ê Smartphone.

f Configuração de Servidor PÍoxy (Proxy Sêrvêr):
De acordo com a infraestrutura técnica de cada cliente, informaçóes adicionais de configuração de prory e

cookiês podem ser solicitadas a Negócios Públicos.

É de responsabilidade do cliente a liberaÉo/desbloqueio de evenluais restriçôes de acesso ao Banco de

-f reços junto aos responsáveis técnicos de Tl/lnformática do cliente.

í. INVEST]MENTO ESPECTAL PARA CONTRATAÇÃO:

PRODUTO

LICENÇA

râ BA co
YP oe P*rçog

QUANTIDADE

1

USUARIOS

3
vALoR uNrrÁRro

R$ 10.865,0§

ItIVESÍlMEÍ.tTO

RS'10.865,00

Resguardado direito ao reajuste na prorrogação da contratação

§l n. Or. Brasilio Vicente de Castro, 111 - 10'AndaÍ Campo Comprido - CuritibâlPR

§, L 41 3778 1830 §! contatoobancodeprecos.com.br

UM PROOUÍO

NEGOCIOSpúeLrcos
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2. o euE A coNTRATAÇÃo conreMPLA?
.Licênça de uso ao Banco de Preços;
.Treinamento ilimitado para todos os usuários - com certificado;
.Suporte ilimitado realizado via VvhatsApp, chat online, telefone, e-mail ê videoconferência de segunda-feira a

quinta-feira das th30 às 17h30 e sexta-fêira das th30 às 16h30 durante a vigência do contrato;
.Equipe de Tl sêmpre acessível para receber sugestóes de melhoria;
.Acesso gÍatuito para as lives ê eventos promovidos pelo Banco dê Preços.

r. vtcÊttcn Do coNTRATo:
365 dias a partií da liberação da sênha.

-4. FUNDAMENTo LEGAL eARA contnntnçÃo:
Dispensa de licitação:

'Aí. 24, inc. ll da Lei 8.666/93 hipótese de licitaÉo dispensável com bâsê no valor inferior a 107o dos

manifestos na alinea "a', do inc. ll, do art. 23 da Lei de LicitaçÕes;
.Art. 75, inc. ll da Lei'14.133121 permite a contrataÉo direta quando o objeto é de baixo valor e náo se

justifica a realização do certame;
.Art. 29, inc. ll da Lei '13.303/201g(Lea das Estatais) - para outros serviços e compras de valor até Rg

50.000,00 (cinquenta mil reais)l

lnexigibilidade:
.Art. 25, inc. I dâ Lei 8.666/93 inexigibilidade de licitaÉo genérica, fundada nâs êspêcificaçÕes

difêrênciadas do objeto visado;
.Art. 74, inc. I da Lei 14.133121 peÍmite a contratação por exclusividade autorizada da hipótese de

inexigibilidade licitatória;
.Art. 30, inc. I da Lêi í3.303/20í9 (Lei das Estatais) - aquisiÉo dê matêriais, equipamentos ou gênêros quê

vsó possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representanle comêrcial exclusivo.
.lnstrução NoÍmativa No 73 dê 20 de abril de 2020, os preços constantes no Banco dê Preços atendem a

todos os lnc.da reÍerida lN. lV,

.Acordão 1 445/1 5 TCU/PIenário;

5. PRTNCTPAIS BASES LEGATS PARA USO DO BANCO DE pREÇOS:
.Lei 8.666/93 art. 15 e art. 43
.Lei 14.13312'l an.23

'lnstrução Normativa 73120

,lnstruçâo Normativa 65/21

Ulvl PROOTITO

ruecÕcrospúeutcos

limites

§l R. pr. Brasilio Vicênte de CastÍo, 111 - íO " Andar - Campo Comprido - Cuíitiba/PR

§ L 41 3778 1830 p contato bancodêprecos.com.br
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6. FUNcToNALTDADES eARA ExEcuÇÃo DE pESeursA:

'Acesso via lnternet no sitê www.bancodeprecos.com.br
.Acesso somente autenticado login/senha.
.Não é possível fazer login simultâneo.
.Login/senha de uso exclusivo não podendo ser compartilhado com outras êntidadês públicas/privadas ou

diferentes lP's.

7. EFETTvAçÃo oR coMpRA e nsrnuçÕEs eARA pAGAMENTo:
.Para efetivar a contratação, é nêcessário o órgâo emitir notâ de empenho a favor da NP TECNOLOGIA E

GESTÃO DE DADOS LTOA, inscrita no CNPJ no.07.797.967/000í 95, tE 90547068 ol, estabetecida à Rua
rzabel a Redenlora, 2356, Centro, Cidade de Sáo Jose dos Pinhais, Estado do Paraná.

-"As condiçÔes apresentadas nesta proposta sáo válidas para pagamento em parcela única até 30 dias após a
emissáo da nota fiscal, devendo o respectivo pagamento ser eÍetuado na seguinte conta

§,
Banco do Brasil
Agência: 1 622-5 Conta: 464-2

NEGÔcIos
púgr-tcos

§l n. O. BrâsÍlio Vicênte de Castro, 11'l - 10 o Andâí - Campo Comprido - Curitiba/PR

§ L 41 3778 1830 & contatolêbancodepÍecos.com.br
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CONsELHO REGIONÂL OE CONIAB|UDADE
ÔO RIÔGRANÔÊ ÔÔ §UL

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE - N'í3/2022

JUsrFtcATrvA DE tNExtGTBTLTDADE DE LtctrAçÃo

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul - CRCRS,
autarquia federal, criada pelo Dêcreto-Lei n' 9.295, de 27 de maio de 1946, tem que seguir a Lei de
LicitaçÕes e Contratos em seus processos de compras e contrataÇões.

Diante disto, apresêntamos, para sua apreciação, o Processo Administrativo no 13-

2022, de lnexigibilidade de Licitação, referente à contratação do software Banco de Preços,
ferramenta que realiza pesquisa de preços junto ao Compras Governamentais e em mais de 470
portais de Entes Públicos, com diveÍsos mecanismos de governança que auxiliam em todas as
Íases da contratação pública: pÍeparação, licitaçâo e execução do contrato.

Ressaltamos quê a empresa NP TECNoLoGIA E GESTÁo DE DADoS LTDA.,

CNPJ sob n: 07.797.96710001-95, possui exclusividade no referado serviço, pois é a Únlca
fornecedora, no Brasll, do produto "Banco de PÍeços" em seus vários mÓdulos.

O Banco dê Prêços possui atestado de exclusividade pela ASSESPRO/NACIONAL,
uma vez que a plataforma de pesquisa "Banco de Preços" possui as seguintes caracteÍÍsticas que a

torna exclusiva:
1. Base de preÇos públicos com mais de 539 fontes;
2. Apresenta preÇos de 1.070 sites de domínio amplo com foto do objeto a ser

cotado;
3. única ferramenta que apresenta preços de base de notas fiscais eletrônicas de

20 êstados brasileiros, de acordo com a nova lei de licitaçÕes 14.13312021
4. Módulo exclusivo de cotaÇão direta com fornecedor, sendo possível solicitar via

sistema pêdidos de orçâmentos para diversos fornecedores com êmissão de relatÓrios das

empresas que responderam ou náo ao pedido de orçamento solicitado pela Administração Pública;
5. Apresenta todos os prêÇos válidos da licitaçáo e nâo apenas o menor preço,

minimizando os riscos da futura contrataÉoi
6. Módulo para consulta de planilhas de custos de serviços de terceirizaÇão;
7. Única base dê consulta de preÇos praticados pela administraçáo pública nos

últimos 10 anos;
8. Única que apresenta justiÍicativa em relatÓrio sobre o método matemáticÔ

aplicado na consulta dos preços, conforme lN 7312020;
9. Apresenta histórico comercial de preÇos praticados em licitações vencidas pelos

fornecedores;
'lO. Emite alertas que a pesquisa de preços não está dentro dos parâmetros

configurados pela lnstituiçâo, minimizando erros,
I 1. Módulo para elaboração de especificações de objetos, sem limite de usuários;
'12. Consulta de atas e intençÕes de registro de preÇos vigentes;
13. Painel de negociaÇÕes, por meio do CNPJ do fornecedor e a descrição do objeto

possibilita aos pregoeiros dados relevantes para negociaçáo de preços, conseguindo reduÉo de
preÇos e maior economia para a lnstituiÇâo;

14. Pesquisa sistêmica e individualizada da operacionalização de todos os
parâmetros e critérios estabelecidos no Ad. 2', lnc. I a lV, da lN 05/14 SLTI/MPOG;

15. DeclaraÉo de Competitividade da LC 123106 para o atendimento do dever de
realizar licitaÇôês exclusivas;

16. Pesquisa em itens sustentáveis para o atendimento do novo objetivo do

desenvolvimento nacional sustentável;
17. Auxilia na especificaÇão adequada e suíciente do objeto a ser licitado e

assegura a eficácia da pesquisa de preçosi
18. Sistema de elaboraçâo do Termo de Referência, e
19. Opçôes de fórmulas de cálculo para estimativa de preços.
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O Grupo Negócios Públicos criou o software Banco de Preços, há mais de 10 anos,
devido às dificuldades que os órgâos públicos têm em adquirir resultados confláveis e íntegros em
suas pesquisas de preÇos, considerando o risco de questionamentos por parte de órgãos de
controle, com consequências diretas para os agentes envolvidos no processo.

O Banco de Preços é uma ferramenta que viabiliza efetividade e segurança na
prática de atos e na tomada de decisÕes reÍerentes aos processos de contratação, sendo utilizada,
também, pêlos próprios Tribunais de Contas, sendo considerada solução global.

Quanto à pesquisa de preços, a referida ferramenta possui funcionalidades que são,
ao mesmo têmpo, necessárias ao atendimento das normas vigentes e das orientações dos
Tribunais de Contas, bem como à geraÇâo de resultados mais convictos, com o melhor
aproveitamento nos diversos nÍveis do processo de contratação.

Conforme relatado acima, o Banco de PreÇos possui um conjunto de
funcionalidades exclusivas, na qual demonstramos a seguir:

1. Elaboração do Termo de Referência
Um dos documentos elaborados na fase preparatória da licitação é o Termo de

Referência, que busca definir, com a maior segurança possÍvel, os rumos a serem tomados. A
eficácia desse documento dêpende da precisão com que possibilita a delimitaÇão do objeto, do
custo que ele representará para a Administraçáo e da forma como ele deverá ser contratado.

Com isso, a eficiência e a eficácla da atuaÇão administrativa recêbem, com o uso do
Banco de Preços, um incremento significativo no tocante à elaboração do Termo de Referência,
otimizando o trabalho dos colaboradores envolvidos e assegurando a qualidade das informaçÕes
trazidas para o processo de contrataÇão.

A formaçâo das especificações do objeto da futura licitação é um item de atençáo,
pois erros podem levar a contrataçÕes falhas, insuficientes e insatisfatóÍias, bem como à ilegalidade
dos processos. O módulo para elaboraÇão de especificaÇâo de objetos do software Banco de
Preços permite a sua definição a partir de caracterÍsticas de produtos e serviÇos já licitados,
reduzindo a margem de erros em relaÇão a características exclusivas, que possam gerar
direcionamento da licitaçáo ou que venham a restringir indevidamente a competição. Através desta
funcionalidade, a especificaçâo do objêto se dá de forma mais segura, diretamente ligada à
pesquisa de preços correspondente, gerando o Termo de Referência completo e eficientê em pouco
tempo, mêlhorando o desempenho do processo e reduzindo o tempo necessário à execução das
tarefas.

2. Pesquisa de preços
A tarefa de pesquisar de preços é uma das maiores dificuldades do processo de

contratação. Obter informaÇões precisas e confiáveis não e fácil diante da ausência de informaçÕes
sobre os contratos firmados a partir das licitações que servem como referência.

Essa dificuldade pode ser atenuada através de um conjunto de dispositivos que
Íazem a diÍerença no Banco de Preços, que serão demonstrados a seguir:

e) Abrangência
Engloba mais de 460 portais públicos acessiveis para pesquisa, aumentando

significativamentê as chances de assertividade. Esta particularidade é relevante do ponto de vista
quantitativo, mas também, do ponto de vista qualitativo, permitindo a realizaçào da pesquisa a partir
de portais de compras que atendem a diferentes entes federativos, nas divêrsas regiÕes do país,
contendo, inclusivê, imagens do objeto a ser cotado, o que possibilita a utilizaÇão deste parâmetro
de maneira segura e eficaz.

b) Alcance
O banco de dados do Banco de Preços armazena preços dos últimos 10 (dez) anos,

contribuindo para o controlê das contas e para as justificativas necessárias a respeito da
economicidade dos preÇos praticados em contrataçôes em um determinado período.

c) PÍeços disponíveis
A pesquisa com base apenas no preço vencedor - já negociado, relacionado ao

cenário em que ocorreu a disputa e sem margem para nova competição - pode prejudicar a
competitividade, acarretar uma licitaÇão deserta ê o fracasso do contrato. Com isso, a referida
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plataforma íaz com que a pesquisa inclua outros preços praticados na licitação, para que não tenha
impacto no processo de contrataçâo. O Banco de Preços disponibiliza todos os preços ofertados no
certame, especificação que conferê conflâbilidade aos resultados e regularidadê ao procedimento.

d) Pesquisa junto a fornecedores
O Banco de Preços possibilita o pedido de cotâção direta e automática com

fornecedores do objeto solicitado, nas respectivas localidadês em que se situam, inclusive
encaminhando os respectivos termos dê referência. Essa funcionalidade é de enorme praticidade e
utilidade, pois retira dos colaboradores o trabalho de localizar fornecedores pelos meios usuais,
além de automatizar e agllizar a pêsquisa por meio da plataforma. Alem disso, é possível gerar
rêlatório com a data da solicitação e a relação dos Íornecedores que não responderam, uma
importante medida de validação do esforço da Administração nâ obtençâo dos preços.

.-t

e) Pesquisa em notas fiscais eletrônicas
A pesquisa em notas fiscais eletrÔnicas pode ser Íealizada a partir do banco de

dados de 20 (vinte) estados da Federação, uma Íonte de pêsquisa segura, que viabiliza, também, o
cruzamento de dados entre a liôitaÇâo e o contrato. Tal funcionalidade está compatível com a

exigência da nova Lei n' 14.133121, que inclui a base nacional de notas fiscais eletrÔnicas como
parâmelro de pesquisa.

f) Pesquisa em planilha de custos de serviços tercêirizados
A composiçáo de custos do orçamento detalhado, necessário para contratar

serviÇos terceirizados, é complexa e requêr cuidados. O Banco de Preços disponibiliza diversas
planilhas de custo parâ consulta, melhorando as informações sobre os custos nos diferentes tipos
de serviço, de vários locais do paÍs.

g) JustiÍicativa para a metodologia utilizada
As diferentes situaÇôes em que podem ser utilizadas a média, a mediana e,

eventualmente, até o menor preço impõem ao gestor .lustificar sua opção. Esta ê, inclusive, a regra

da lN no 73I2020-SEGES-MEB e da lN no 65/2021-SEGES-ME9. O Banco de Preços possibilita a
justificativa da metodologia êm relatório, atendendo a disposiÇão normativa federal e atribuindo
transparência à atuaÇão administrativa.

h) Comparativo de preços
Para otimizar a análise dos resultados da pesquisa e dar mais assertividade à

fixaçáo do valor orçado, o Banco de PreÇos possibilita a emissão de relatório com comparativo de
preços, fornecendo QR CODE para verificação da autênticidade dos dados correspondentes

i) Check list de parâmetros
Para evitar erros na pesquisa em relaçáo aos parâmetros configurados pelo usuário,

o Banco de Preços emite alerta caso algum deles não esteja sendo atendido, gerenciando o risco

de erros e minimizando impactos negativos no processo de contratação.

3 - Painel de Negociações
A negociação de preços é uma etapa formal do pregão e das licitaçÕes eletrÔnicas

que precisa ser observada pelo pregoeiro, agente de contraÇão ou comissão de contrâtação,

conforme o caso. O Tribunal de Contas da União já Íirmou entendimento de que a tentativa de

negociar para reduzir o preÇo flnal é um dever da AdministraÇão, "tendo em vista a maximizagáo do
intéresse público em obter-se a proposta mais vantaiosa, mesmo que eventualmente o valor da

oferta tenha sido inferior à estimativa da licitação".
Os resultados de uma negociação vantajosa podem ser signiflcativos para

economicidade das contrataÇÕes. Porém, negociar com o detentor do menor preÇo obtido na

licitaçáo pode, por outro ladô, não passar de cumprimento dê mera formâlidade, ante a ausência dê

referências e o desconhecimento de técnicas apropriadas por parte do servldor público.
A forma eletrÔnica, que deverá, ao longo dos prÓximos anos, predominar nas

licitaÇÕes brasileiras, oferece diÍlculdade ainda maior, pois o processo de negociaçáo é totalmênte
virtual e ocorre por meio de troca de mensagens via chat. Atualmente, após encerrada a fase de

Iances, o pregoeiro deve encaminhar uma proposta para redução do preço do primeiro colocado e
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aguardar a resposta. O licitante, que conhece os demais lancês e o valor estimâdo, está claramente
em posição de vantagem. Nestê cênário, a atuaÇão do pregoeiro precisa ser conscientê e assertiva,
sob pena de ser ineflcaz.

Diante dessas dificuldades, o Painel de Negociaçôes do Banco de Preços é um
suporte respeitável, pois disponibiiiza ao pregoeiro as informaÇÕes necessáriãs para melhorar a sua
performance enquanto negociador e, consequentêmente, aumentar as chances de sucesso,
fazendo com que o pregoeiro passe a dispor de iníormaÇões como:

* preços praticados, ofertados e negociados em outras licitaçÕes;
* margem máxima e mÍnima de descontos já oferecidos;
* penalidades aplicadas ao fornecedor.

4. Módulo para consulta de atas ê intençÕes de Íegistro de preços
O sistema de registro de prêÇos é uma importante ferramenta para as compras

públicas, especialmente por possibilitar o compartilhamento mediante pârticipações e adesÕes de
outros órgáos e entidades.

A lntenção de Registro de Preços é o procedimento de chamamenlo obrigatÓrio
parc a .ealizaçáo de registro de preÇos da Administração Pública Federal e demais entes
federativos que seguem os moldes do Decreto n'7.892113, previsto na Nova Lei de LicitaÇôes.

A IRP tem o objetivo de ampliar as potencialidades do registro de preÇos, permitindo
o alcance de um maior número de órgâos e entidades com idênticos interesses ê,

consequentemente, ganhos signiflcativos na contrataÇão em escala. O acesso a lRPs
disponibilizadas na referida plataforma de forma organizada em um banco de dados é mecanismo
de eficiência e eÍetividade para o alcance dessas finalidades.

PREçOS PRATICADOS PELA EMPRESA

Diante d;sso, também foram analisados os preços praticados pela empresa iunto a

outros contratantes, para aferição da vantajosidade da proposta apresentada, em conformidade com
o entendimento da Advocacia Geral da União, quê dá a seguinte orientação:

Se inexigível o certame, o proponente que detém a exclusividade é o único
a atender as necessidades do órgão ou entidade contratantê. Destarte, a
justificativa há de fazer-se presumivelmente de acordo com os preços

cobrados pelo fornecedor ou prestedor exclusivo em contratos írmados
com outras pessoas físicas ou jurídicas. É a demonstração da
compatibilidade dos preços praticados pela própria empresa
contratada quê deve constar dos autos. (AGU - lnstruÇão Normativa no

1712009, alleêda em 201 I )"

Assim, em relação aos preÇos praticados pela NP TECNOLOGIA E GESTÁO DE

DADOS LTDA., CNPJ:07.797.967/0001-95, a outros órgáos públicos, de acordo com as notas de
empenho anexadas neste processo, foÍam os seguintes:
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DATA CLIENTE EMPENHO OBJETO VALOR

24/11t21 MunicÍpio de

Gravataí
2143212027 Assinatura anual de acesso à ferramenta de

pesquisa de preços

R$ 9.875,00

0B,12t21 Fundo
Municipat de
Saúde de Belo
Jardim

207 5/2021 Licença parâ âcesso durante 365 dias do software
Banco de Preços

R$ 10.865,00

29t12t21 Prefeitura de
Feira Nova

3179 Licença de uso ao Banco de Preços R$ 10.86s,00
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A EMPTESA NP TECNOLOGIA E GESTÁO DE DADOS LTDA.,
CN PJ:07.797.967/0001-95, ofertou o serviço pêlo valor de R$ 10.865,00 (dez mil oitocentos e
sessenta e cinco reais).

Consideramos, conforme disposições lêgais apresentadas e documentos fiscais
acostados, que a comparaÇão do preço praticado pelo prestador de serviço perante outros entes
públicos e condizente com o praticado por ela nas contrataÇões com outras entidades, sendo a
forma capaz para fundamentar a justificativa do preço neste processo de inexigibilidade de licitação.

Comprovada a inexistência de outra Íerramenta que âtenda suficientemente a
demanda deste Regional e com os recursos oÍerecidos pelo "Banco de PreÇos", concluímos que o
referido objeto se justifique pela contratação direta por inexigibilidade dê licitaÇão, conforme o que
está disposto no art.25, incisoldaLei n"8.666i93ou noart.74, inciso lda Lei n" 14.13312122.

Face o exposto, encaminho a presente justificativa para análise e prosseguimento
do rito processual.

Porto A ,15 io de 2022

abretti Minor
Gerente da Divisáo Operacional

Luciano de Moraes Juskoska
Diretor Adjunto de Gestâo Operacional

De Acordo

1", (,

*a
raM io Schuch

Presiden
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Sistema de Controlê Orçamentário

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Oata :

Hora:
03t03t2022

10:27

Número da Reserva Ano do Exercício Data da Reserya Processo

256 2022 43t43t2022

Conta de Despesa Oescrição da Conla Projeto S ubProjeto

6 3.2.1.05 01 .002
SOFTWARES 5O1O-MODERNTZAÇÃO DO

Valor Total da ReservaHistórico da Reserva

RS 10.865,00

Valor por Extenso

Dez l,ilal, Oitocentos e Sessenta ê Cinco Reais

Dotação Atualizada Reservas Acumuladas Valor desta Reserva Saldo Atual

RS 241 000.00 R$ 0,00 R$ '10 865,00 RS 230.135,00

Total Executado

03 de Marco de 2022

SOUZA ORDENAOOR DÁ OESPESÂ

43931

FinalizadoTolâl a Ex€cutâr

NAOR$ 10.865,00R$ 0,00

AOUISIÇÁO DE SOFTWARE PARA PESOUISA DE PREÇOS

N\
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TERMO DE CONTRATO

Processo Administrativo n." 1312O22.

Termo de Contrato de Prêstação de Serviços n.o

0212022, que fazem êntÍe si o CRCRS e a

empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO Oe

DADOS LTDA.

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), Entidade de

Fiscalizaçáo e de Registro da Profissão Contábil, com sede na Rua Gutêmberg' n' 15í -
1 1', 13' e 14" andares - Bairro Petrópolis, na cidade de Porto Alegre-RS, inscrita no CNPJ

sob o n.o 92.698.471t0001-33, neste ato representada pelo seu Presidente, contador

MÁRCIO SCHUCH SILVEIRA, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa NP

TECNOLOGTA E GESTÂO DE DADOS LTDA., inscrita no CNPJ sob no 07.797.967/0001-95,

estabelecida na Rua lzabel a Redentora, 2356 - Edifício Loewen, sâla ',l í7, Bairro centro,

cEP 83005-010, São José dos Pinhais/PR, doravante designada ooNTRATADA, neste âto

representada pelo Sr. RUDIMAR BARBOSA DOS REIS, portador da Carteira de ldentidade

n." 4.086.763-5, expedida pela ssP-PR, inscrito no cPF sob n.' 574.460.249-68, tendo êm

vista o que consta no Processo Administrativo cRcRS n." 1312022 e em observância às

disposições da Lei n.o 8.666, de 2í de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Termo

de contrato, fundamentado no Artigo 25, lnciso l, da Lei n.' 8.666/'1 993, decorrente do

Processo Administrativo n.' 1312022, mediante as cláusulas e condições a seguir

enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS SUAS ESPECIFICAÇOES

1 . í . Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura on-line da

ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração_ Pública,

ccnstituindo em um banco de dados desenvolvido para auxiliar todas as fases da

contratação pública, ou seja, da fase interna até a fase externa, constituindo-se na aquisição

do uso de licença do software BANCO DE PREÇOS

í .2- Este Termo de Contrato vincula-se ao Processo Administrativo n.o 1312022 e à proposta

da Contratada, independentemente de transcrição.

1.3. A Solução compreende o fornecimento de liCença de uso do software de pesquisa de

preços, devendo atender as seguintes especificações e exigências:

1 .3.1 . Característicâs:

- consulta à milhares de preços e compras de todos os municípios, estados e distritos do

Brasil;

- Atualizaçáo diária;
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- Preços de diversas fontes;

- Diversos Filtros para pesquisa;

- Preços da Tabela Sinapi;

- Pesquisas de sites de domínio amplo;

- Perfil completo de fornecedores;

- Cotação direta com fornecedores;

- Opçóes de visualização por participantes, vencedores e microempresas;

- Monitoramento de mensagens do pregoeiro ou comprador;

- Sistema de elaboração do Termo de Referência;

- Recurso para especificação de objetos;

- Relatórios gerenciais e personalizados;

- Administração de contratos;

- Gestão de documenlos;

- Todos os preços válidos da licitação;

- Visualização do gerenciamento da ata de SRP;

- Propostas assinadas por fornecedores;

- Histórico de preços dos últimos cinco anos;

- Opçóes de fórmulas de cálculo para estimativa de preços;

- Busca de editais;

- Seleção de filtros:

- Filtro setorial;

- Filtro Catmat/Catser;

- Filtro por cidade;

- Filtro por região;

- Filtro por estado;

- Filtro por marca;

- Filtro por número de Pregáo:

- Filtro por itens sustentáveis;

- Filtro de atas de registro de preços;

- Fillro por porte de empresas;

- Filtro avançado por palavra-chave e preço;

- Filtro por unidade de fornecimento;

- Filtro por modalidade;

- Pesquisa por Uasg/órgão:

- Filtro por pesquisa histórica.
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í.3.2. Requisitos:

- Atender a Lei 14.133121 , Acórdão 1.875121, do TCU, lnstrução Normativa n" 7312020, do

Ministério da Economia e legislações pertinentes;

- Navegadores: Microsoft Edge, Google Chrome e Mozila Firefox;

- Compatibilidade com o sistema operacional Wndows;

- Acesso para três usuários.

í.5. REQUISITOS TECNOLOGICOS

í .5. í . Os softwares fornecidos deverão ter os seguintes requisitos Tecnológicos.

1.5.1.1. Permitir a utilizaçáo de um usuário simultâneo apenas, com a possibilidade de

cadastrar outros como não simultâneos para uso dos módulos;

1.5.1,2.Deveráatenderaespecificaçãomínimadecompatibilidadedesistemas
operacionais, hardwares e aplicaiivos, Oies9n199 no mercado, se.iam estes: Estações de

Tiabalho: Microsoft Windows 7 / Windows í 0 / Wndows 1í (32 bits e 64 bits); Servidores:

Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Wndows

Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2 e superiores,

1.5.1.3. Ser desenvolvido para ambiente gráfico - em plataforma Desktop e Web;

1.5.1.4. os sistemas \r'ÚEB deveráo ser compatíveis com os principais navegadores

Oisponiveis, sendo, pelo menos, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Google Chrome;

1.5.1.5. Ser operado a partir de estaçóes de trabalho locais ou remota' conectadas à LAN

üã Éir't"i""if ou a wnN (via Fráme. Relav, X25, SLDD, VPN)' sem restrições de

àese.pent o ôu tempo de resposta, considerando os limites tecnológicos do tipo de acesso

utilizado se náo houver restrições de infraestrutura do CRCRS;

.Í 
.5..1 .6. o sistema deverá possibilitar a utilização de certificação digital inclusive para

assinatura de documentos;

1.5.1.7. Controlar os acessos garantindo a integridade dos dados e impedindo acessos

ináevidos aos dados, através de senhas, com regras específicas de permissóes por usuário;

1 .5.1 -8. Controlar as permissões de acesso por funcionalidade e por tipo de relatório;

'1.5.1.9. Controle através de logs das alteraçóes realizadas nos dados' de forma seletiva'

contendo no minimo as seguiites informaç-ões: identiÍicação da máquina, data, usuário,

dados alterados, conteúdo anterior e atual;

1.5.1.10. Os mecanismos de autenticação e autorização através de login e senha deve ser

único para todos os módulos da solução;
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1.4. A CONTRATADA DEVERA PRESTAR AINDA OS SEGUINTES SERVIÇOS:

1.4.1 . Alualizaçôes compulsóriâs definidas pela legislação pertinente;

I .4.2. Consultoria;

1.4.3. Treinamentos;

í .4.4. Suporte técnico pelo periodo de validade da licença;

'1 .4.5. Manutenções corretivas;

í .4.6. Manutençóes evolutivas;

1.4.7. Desenvolvimento de novas ferramentas.
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1.5.1.11. Garantir a integridade das informaçóes em nível de banco de dados permitindo

desfazer transações incompletas;

1.5.1.12. Permitir rotina de backup/restauraçáo de arquivos do próprio banco de dados;

1.5.1. í 3. Permitir rollback automático de transação interrompida;

1.5.1.14. Controlar integridade referencial no banco de dados e na soluçáo;

1.5.'l .15. Acesso a partir de uma estrutura de menus padronizada;

1.5..1..16. As mensagens, inclusive de erros, e telas do sistema devem ser exibidas em

português; 1.5.1.i7: Emitir mensagens de conÍirmação, erro ou aviso decorrentes do

resultado da operação no Sistema.

1.6. SUPORTE TÉCNICO:

1.6..1. A Contratadâ deverá disponibilizar suporte técnico via Hetp Desk, telefone e/ou E-

mail.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UGÊNCIA E DO REAJUSTE

2.í. O contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura'

ptJ""oí""i piorálaab, se houver interesse do 6RCRS, por iguais e sucessivos períodos

Lom vistas à obteição de preços e condiÇóes mais vantajosas para a .administraçáo'
tiritra" 

" 
quarenta ã oito meses, e será regido pela Lei n.8.ô66/93 e pelo código civil

Brasileiro.

2.2. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentaçáo das ProPostas.

2.3.Dentrodoprazodevigênciadocontratoemediantesolicitaçãodacontratada,osp.reços
.ontãi"áo, poderão sofrãr reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice

iÉôÀ, 
""rr,if"ao 

nos 12 (dozej meses anteriores a data base ou outro índice que venhe a

substitui-lo, exclusivamente parâ as obrigaçóes iniciadas e concluídas após a ocorrência da

anualidade.

2.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contádo

a partir dos efeitos financeiros do último rea.juste'

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

3. í. O valor global anual deste contrato e de R$ 10 865,00 (dez mil' oitocentos e sessenta e

cinco reais), conforme propo.à Ja CONTRATADA integiante d::j-" ltttl'-T-:^111 :^:"^1:
qriirao-à.' prrcela única, inclusos todos os impostos' encargos' taxas' seguros e oemels

despesas necessárias à sua execução'

3.2.oCRCRSefetuaráopagamentoematé10(dez)diasúteis,contadosapartirdo
recebimento da Nota fis"af loí as à"vidas deduçóes iegais, devidamente atestada pela

Contratante.

3.3'Considera-seocorridoorecebimentodanotaÍiscaloufaturanomomentoemquea
entidade contratante atestar a execução do ob.ieto do contreto'
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3.4- A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à

documentação mencionada no art. 29 da Lei no 8.666, de í993.

3.5. Serão descontados sobre o pagamento a ser realizado, as devidas retençóes de

tributos e contribuiçóes, conforme determina a lnstrução Normativa no. 1.234, de

111O112012, da Secretaria dâ Receita Federal.

3.6. Havendo erro na apresentação da Nota FiscaliFatura, ou circunstância que impeça a

liquidação da despesa, o pâgamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o pÍazo para pagamento iniciar-se-á após a

comprovaçáo da regularização da situação, náo acanetando qualquer ônus para a

Contratante.

3.7. A Contratada regularmente optante pelo simples Nacional não sofrerá a retenção

tributária quanto aos impostos e contribuiçóes abrangidos por aquele regime. No entânto, o

pagamento Íjcará condicionado à apresentação de comprovaçáo, por meio de documento

ofiõial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

3.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao slcAF para verificar

a manutenÇão das condições de habilitação exigidas na contrataÇâo.

3.9. Constatando-se, junto ao slcAF, a situação de irregularidade da contratada, será

providenciada sua noiificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratente.

3.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração

deverá realizar consulta ao slcAF para identificar possível suspensáo temporária de

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o

iroder Púbtico, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,

da lnstrução Normativa no 3, de 26 de abril de 20'18.

3.11. Não havendo regulanzaçâo ou sendo a defesa considerada improcedente, a

contratante deverá comúnicar aàs órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade

fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento e

ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o

recebimento de seus créditos.

3.í2. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à

contratada a ampla defesa.

3.13. Havendo a efetiva execução do Objeto, Os pagamentos serão realizados normalmente,

àté qr" r" decida pela rescisãã do contiato, caso a contratada não regularize sua situação

junto ao SICAF.

3. 14. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no slcAF,
salvo por motivo dê economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de

alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da

contratante.
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3.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP,sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a dâta prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

TX = Percentual da taxa anual = 6%
| = 0,000í6438

3.1 6. O atraso superior a 90 (noventa) dias da realização do pagamento acima. fixado

incidirá no bloqueio das senhas de acesso à ferramenta, acesso este que será liberado

novamente após constatada a quitação do citado débito pela Contratante'

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS

4..1. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da, seguinle dotaçáo

orçamentária: Projeto 5010 - Modernização do Parque de lnformática (Hardware e

So-ftware), conta cóntábil: 6.3.1.3.01.01.009 - AquisiÇão de Software de Base'

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇAO

5..Í . O acompanhamento e a fiscalizaçáo do contrato consistem na verificaçáo da

conformidade da prestação dos serviços e da alocaçáo dos recursos necessários, de forma

a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais

represe-ntantes áa Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei

no 8.666. de 1993, e do artigo 1O do Decreto no 9.507, de 2018'

5.2_ A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos

critérios previstos no Termo de Referência.

5.3. A execução dos contratos dêVerá Ser acompanhada e Íiscalizada por meio de

instrumentos di controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no

artigo 47 e no Anexo X, item 2.6, "i", ambos da lN no 0512017 '

5.4. A fiscalização tecnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e

utilizará o lnstrúmento de Medição de Resultado (lMR), ou outro instrumento substituto para

aferição da qualidade da prestaÇão dos serviços, devendo haver o redimensionamento no

pagamento com base nos indicadores estabelecidos sempre que a Contratada:

5.4.í. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade

mínima exigida as atividades contratadas; ou

5.4.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuçáo do serviço,

ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada'

5.5. A utilizaçáo do ltvlR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para

a avaliação da prestação dos serviços
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5.6. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível

de qualidade dos serviços pará evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à

Contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

5.7. O representânte do cRcRS deverá promover o registro das ocorrências verificadas,

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais,

conforme o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 67 da Lei no 8.666, de 1993'

5.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades

assumidas pela bontratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no

Termo de Referência e na legisíaçáo vigenté, podendo culminar em rescisão contratual,

conforme disposto nos artigos 77 e 8O da Lei no 8.666, de 1993

5.9. A Íiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da

contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de

qualidadL inferior e, na ocorrência desta, náo implica em corresponsabilidade da

contratanteoudeseusagenteseprepostos'deconformidadecomoart.T0daLeino
8.666, de 1993.

5.1 0. o contrato será fiscalizado por funcionário do CRCRS lotado na Divisão operacional'

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÔÉS

6.1. DA CONTRATANTE

6.1-1. Proporcionar as condiçóes necessárias-à execução dos seÍviços ora contratados'

assim como prestar, prontamànte, as informaçóes e os esclarecimentos quê venham a ser

solicrtâdos pela contratada.

6.l.2.Efetuaropagamentoàcontratada,deacordocomascondiçóesdepreçoeptazo
estabelecidas no contrato.

6.'1.3. Acompanhar e Íiscalizar o andamento dos serviços' por intermedio do funcionário do

CRCRS designado como Fiscal do Contrato

6.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, a prestação de serviços em desacordo com o constânte

dos termos desta contrataçZo. pala efeiio de garantia da qualidade da prestação

de serviços será observadoã q," ãtt'u"i"ce a Lá.no 8 078/90 (Código de Defesa do

Consumidor), e durante o p"ràaã0" cobertura previsto na legislação' a Contratada deverá

ser. comunicãaa oficialmente por e-mail para a substituição imediata do serviço'

6.l.5.comunicaracontratadatodaequalquerocorrênciarelacionadacomaexecuçãodo
serviço.

6.'! .6. Notificar a contratada' por escrito e com antecedência' sobre multas' penalidades e

quaisquer débitos de sua responsabilidade'

6.1.7. Zelar pelo conteúdo dos produtos/serviços contratados' não transferindo acesso ou

divulgando seu conteÚdo a teiceiros, sem préviã e expressa autoizaçâo da contratada'

6.1.8. Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos efetuados à

Contratada prestadora de serviços'
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6.2, DA CONTRATADA

6.2.í. Executar de acordo com sua proposta, normas legais e cláusulas deste contrato, o

objeto contratado, assumindo inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento de suas
obrigações;

6.2.2. Rêsponsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdênciárias

tributárias e as demais previstas em legislaçáo específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante;

6.2.3. Emitir as notas fiscais com as devrdas deduçôes legais, devendo ser apresentada,
juntamente, com as certidôes de regularidade junto ao FGTS, ao INSS e à Justiçâ do

Trabalho, além da Declaração de Optante pelo Simples Nacional, se for o caso.

6.2.4. Manter, durante toda a execuçáo deste contrato, em compatibilidade com as

obrigaçóes assumidas, todas as condiçóes de habilitação e qualificação exigidas para a

contratação.

6.2.5. Arcar com todos os custos necessários à execução dos serviços, objeto deste
procedimento, tais como materiais, equipamentos, alimentação, transporte, hospedagem,

instalaçóes, mão de obra e quaisquer outros que forem pertinentes ao cumprimenlo do

objêto.

6.2.6. Assumir e cumprir todas as obrigaçóes trabalhistas previstas em legislação e normas

específicas, responsabilizando-se, exclusivamente, pela remuneração, encargos sociais e
previdenciários, benefícios e demais despesas referentes a seus profissionais, tendo em

vista que não será estabelecido nenhum vínculo empregatício ou de responsabilidade entre

os prohssionais disponibilizados para a execução dos serviços contratados e o CRCRS.

6.2.7. Manter preposto para representáJa na execução do contrato e para intermediar as

solicitaçôes entre as partes, realizada sempre que possível mediante 
. 
mensagens

eletrônàas/e-mails, o qual deverá ser aceito pela CONTRATANTE. A dispensa deste deverá

ser comunicada imediatamente à ooNTRATANTE, com indicação do substituto.

6.2.8. Assumir inteira responsabilidade, civil, administraliva e penal por danos materiais ou

pessoais causados ao CRCRS e/ou a terceiros provocados por ineficiência ou

irregularidades cometidas por seus empregados, contratados ou prepostos envolvidos na

execução do contrato, decorrentes de dolo ou culpa.

6.2.9. NotiÍicar à CoNTRATANTE sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou

indisponibilidade da ferramenta durante a execuÇão e vigência do contrato'

6.2.10. Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o

objeto desie procedimÉnto em que se verificarem vícios, defeilos ou incorreçóes resultântes

da'execução ou de materiais empregados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da

notificaçáo, sem ônus Para o CRCRS.

6.2.11. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CRCRS, atendendo de

imediâto às solicitações de seus representantes.

6.2.12. lnÍormar, de lmediato, as alterações de endereço, de número de telefones e de e-

mails.
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6.2. í 3. Guardar o mais absoluto sigilo em relação às informações ou documentos de
qualquer natureza a que venham tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e

criminalmente por sua indevida divulgação ê/ou incorreta ou descuidada utilização.

6.2..14. Prestar os serviÇos dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observando a

prática da boa técnica e a legislação vigente.

6.2.15. Submeter-se à fiscalizaçáo do CRCRS, na execução dos serviços, seguindo tÔdas

as orientações repassadas.

6.2.í6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de

acordo com os artigos 14 e 17 a 27 , do Código de Defesa do consumidor (Lei no 8.078, de

19g0), Íicando a Cóntratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no termo de

referéncia, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos

sofridos.

6.2.17. Prestar suporte técnico ao usuário por e-mail e telefone, de segunda-felra a quinta-

feira, no horário das 8h30 às 17h30 e sexta-feira no horário das th30 às 16h30, no horário

comercial do CRCRS, pelo período de validade da licença, a contar da data da instalação do

software.

6.2.18. Treinar os colaboradores designados para operar o sistema, visando o regular

funcionamento da ferramenta "Banco dê Preços" com a obtençáo dos resultados para os

quais toi desenvolvido, bem como disponibilizàr atualizaçóes do software durante o período

da contratação.

6.2.1g. Fornecer à Contratante acesso ao software através de login e senha autenticada no

srte www- bancodePrecos. com.br.

6.2.20.Disponibilizar,àContratante,omanualdeuti|izaçáodareferidaferramenta.

CLÁUSULA SÉTMA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

7.1. A presente contrataçáo encontra-se fundada no art 25, inciso l' da Lei n" 816-6/93

in"rigibiliarO" de licitaçáó devidamente justificada no Processo Administrâtivo no 1312022'

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.I . O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

8.1 .1 . Por ato unilateral e escrito da Administraçáo, nas situaçóes previstas nos

incisos la Xll e XVll do art.78 da Lei no 8666, de1993' e com as consequencrâs

indicadas no art.80 da mesma Lei, sem preluízo da aplicaçáo das sanções previstas

no Termo de Referência:

8.í.2. Amigavelmente, nos termos do art 79, inciso ll' da Lei n o 8 666' de 1993
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6.3. FORMA DE UTILIZAÇÃO

6.3.1 . Funcionalidade da ferramenta, sua forma de utilização e prestaçáo do serviço

encontra-se descrita na Proposta comercial da CoNTRATADA, a qual é parte indissociável

e integrante deste instrumento contratual.

ll
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8.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

8.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no arl. 77 da Lei n.o 8.666, de '1993.

8.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

8.4. í . Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

8.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

8.4.3. lndenizaçóes e multas.

CLÁUSULA NONA - OAS SANÇóES ADM!NISTRATIVAS

9. í . A CONTRATADA cometerá infração administrativa nos termos da Lei no 8.666 de 1993,
nas hipóteses em que:

9.1.1. lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;

9.1 .2. Ensejar o relãrdamento da execução do objeto;

9. 1 .3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

9.'1 .4. Comportar-se de modo inidôneo; ou

9.1 .5. Cometer fraude fiscal.

9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato ou descumprimento de
obrigações, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

9.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam
prejuÍzos significativos para o serviço contratado;

9.2.2. Suspensão temporária do direilo de participar de licitação e impedimento de contretar
com a AdministraÇão, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

9.2.3. Multa de

9.2.3.1. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a
critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, podendo configurar,
nessa hipótese, inexecução total ou parcial da obrigação assumida, conforme o caso, sem
prejuízo da rescisão unilateral da avença;

9.2.3.2. 1OoÁ (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecuÇão total do
objeto;

9.2.3.2.1 . Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

Rua Gutembêrg, 151 - 11e, 13e ê 14s andares - Porto Alegre_RS - CEP 91310{10
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9.2.3.3.3o/o (três por cento), 5% (cinco por cento) ou 1OoÂ (dez por cento), sobre o valor total

da contratação, em caso de descumprimento de obrigaçóes assumidas, por ocorrência,

conforme a gradação estabelecida nos subitens e tabela abaixo.

9.3. Na aplicação das sançóes, o CRCRS levará em consideração a efetiva gravidade da

conduta ào inirator, o 
"aúte, 

educativo da pena, bem como, o real dano causado ao

Conselho. Sendo assim, as multas e outras sançóes aplicadas só poderão ser relevadas,

motivadamente, por conveniência administrativa.

g.4. As FALTAS LEVES serão puníveis com a aplicação da penalidade de advertência e/ou

,utt", no percentual de 3% (três por cento), caracterizando-se pelo descumprimento parcial

de deveres de pequena monta, assim entendidas como aquelas que não acarretam

prejuízos relevanies aos serviços da Administração e a despeito delas, a regular prestaçáo

dos serviços não fica inviabilizada.

9.5. As FALTAS MÉDIAS serão puníveis com a aplicação da penalidade de multa no

peicentual de 5% (cinco por cento), caracterizando-se pela recorrência de quaisquer

FÀr-ins LEVES ou pelo descumprímento parcial ou total de obrigação que 
. 
acarrete

pi"fri.À ãos oUletivos da Administração, mas sem inviabilizar total ou parcialmente a

execução dos serviços.

9.6.ASFALTASGRAVESseTãopuníveiscomaaplicaçãodaspenalidadesdemultano
percentual de 1O% (dez po|. 

""nioi, 
podendo ser apiicada cumulativamente as sanções de

!r.pã".ãá iemporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar.com a

Áar;inirtraçáo ou impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da uniáo,

caracterizando-se peta ,"corrêÀ"áde quaisquer FALTÁS MEDIAS ou pelo descumprimento

;;;;i ;; i;rt 'oe ourigaiâã que- àca,iet" prejuízos relevantes aos objetivos da

ÃãÃrittirçao, inviabilizanão'ã eiãcução da contiatação em decorrência de conduta

culposa ou dolosa da contratada.

9.7. A fim de nortear na efetiva aplicabilidade das gradaçóes que tratam nos subitens acima'

será utilizada a seguinte classificaçáo:

t^
I

LEVEVeicular qualquer tipo de publicidade acerca do

prévia autorização da Administraçáo do Conselho'
Contrato, salvo se houver

LEVEorestar as informaÇões e esclarecimentos que venham a ser

rã õ-n-ôns. atándenào às solicitaçóes nos prazos especificados'Abster-se de
solicitados Pe

MEDIANão disponibilizar
partes, bem como,

uma conta de e-mail para fins de comunicaçáo entre as

endereço comercial e telefone de contato'

ÍVEDIA
gado sem qualificação para a execução dos serviços-

Utilizar emPre

GRAVEc adebS Se adncoSam nte çoen ade ercbeomSErtaPres ços
au odo cton taea none cl paed efe rReT ormen S e

Não cumprir os prazos de entrega e execução dos serviços êstipulados nes

Termo de Referência e no Contrato

te

GRAVEÍi oant ada pe cln asd c poASo drrecomed ata çãtaa Inde caN o pro
la aUo necuxanto eau çaod q
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Deixar de manter todas as condições de habilitação e qualificaçáo que
ensejaram sua contrataçáo, durante todo o período de vigência do Contrato.

GRAVE

Suspender ou inlerromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratados.

9.7.1. As faltas cometidas pêla Contratada que não se enquadrarem em nenhuma das
oconências previstas na tabela acima, serão avaliadas caso a caso, no âmbito do Processo
Administrativo.

9.7 .2. Ao longo do período de vigência contratual, de 12 meses, o acúmulo de condutas
faltosas cometidas de forma reiterada, de mesma classificaçáo ou não, bem como as
reincidências, ensejará a aplicação, pela administração de penalidades relacionadas às
faltas de maior gravidade, considerando que, o fato de a Administração relevar qualquer
falta, não implicará em novação.

9.8. Reserva-se ao CRCRS o direito de reter e compensar, dos pagamentos da contratada,
as multãs referidas nos subitens anteriores, assegurado o contraditório e a apresentação de
defesa prévia, nos termos da legislação vigente.

9.9. As sançóes previstas nos subitens 9.2.1 e 9.2.2 poderáo ser aplicadas à
CONTRATADA cumulativamente com as multas previstas no subitem 9.2.3.

9.10. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, lll e lV da Lei no 8.666, de í993, as
empresas ou proflssionais que:

9.1 0. 1 . Tenham sofrido condenação definitrva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

9.10.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

9.'10.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

9.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei no 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei

n" 9.784, de 1999.

9.11.1. O envio e o recebimento das notificações e comunicações em geral, no âmbito do
processo administrativo instaurado, serão realizados pelas partes via e-mail.

9.12. A autoridade competente, na aplicação das sançóes, levará em consideração a

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princÍpio da proporcionalidade.

9.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

9.14. Além das sanções acima previstas, o contrato poderá ser rescindido pelos motivos
previstos nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.
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10.1. Os casos omissos serão decididos pela contratante, segundo as disposições contidas

na Lei n' 8.666/93, e, subsidiariamenie, segundo as disposiçóes contidas na Lei n'

8.078/90 - Código de Defesa do consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIIIIA PRIMEIRA - DO FORO

í 1.1. As partes contratantes elegem a Justiça Federal, subseção Judiciária de Porto Alegre,

como foio para dirimir eventuis litigios oiiundos do presente contrato, com renúncia de

qualquer outro, ainda que mais privilegiado.

E estando assim as partes, justas e acordadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas)

,im á" ,grrf teor e forma, júntamente com as testemunhas abaixo' para que produzam seus

efeitos legais.

Porto Alegre, ;r de abril de 2022
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