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PROCESS0 DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO

A  Comissao  de  Licita,gao  do  Municipio  de  IPIXUNA  DO  PARA,  atrav6s  do(a)  PREFEITURA
MUNICIPAL DE  IPIXUNA  DO PARA,  consoante autorizagao do(a) Sr(a).  ARTEMES  SILVA DE OLIVEIRA, na
qualidade  de  ordenador(a)  de  despesas,  vein  abrir  o  presente  processo  administrativo  para  CONTRATACAO  DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE BANCO DE
PRECO, VISANDO ATENDER AS NECESSADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA.

DA FUNDAMENTACA0 LEGAL

n
A inexigibilidade de licitagao tern com fundamento no art. 25, caput e paragrafo dnico do Art. 26 da

Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es posteriores.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

Justificamos a contratagao do objeto do presente termo, pela necessidade de implantarmos tais ac6es
a serem desenvolvidas junto a PREFEITURA MUNICIPAL  DE IPIXUNA DO PARA,  por nao dispormos na nossa
estrutura organizacional, urn quadro de profissionais habilitados no setor indicado.

Justifica-se a necessidade da contratagao de empresa especializada em fomecimento de licenga de uso
de software de banco de prego, visto que a pesquisa de pregos no ambito da Administracao Ptiblica 6 elemento fulcral
para avaliagao dos custos a serem desembolsados mos processos de contratagao, alem de ser procedimento preliminar
no processo de compras pdblicas previsto em varias disposig6es legais e macigamente reforgada a sua obrigatoriedade
pela jurisprudencia e 6rgaos de controle.

Ressalta-se que a estimativa de pregos deve ser definida antes do procedimento licitat6rio.  0 art.  15
a  Lei  8.666/93  determina que as  contratag6es deverao  "balizar-se pelos pregos  praticados  no ambito  dos 6rgaos e
ntidades  da Administrapao  Ptiblica".  Assim,  considerando  que  as  ferramentas  de  banco  de  pregos  possuem  como

base de dados os maiores portais de compras pdblicas do Pals, entende-se que essas retomaram os precos registrados
nos  entes  pdblicos  das  diferentes  esferas  de  govemo,  ampliando  assim  o  leque  de  pafametros  de  pregos  a  serem
verificados.

Cabe ainda observar que o inciso Ill do art. 5° da Instrugao Normativa n° 73, de 05 de agosto de 2020
define  como  parametro  a  ser  utilizado  na  pesquisa  de  pregos  para  fins  de  determinacao  do  prego  estimado  em
processo licitat6rio para aquisigao e contratagao de servicos em geral, ser realizada mediante a utilizagao de dados de
pesquisa  publicada  em  midia  especializada,  de  si'tios  eletr6nicos  especializados  ou  de  dominio  amplo.  Ou  seja,
devemos tamb6m utilizar como parametro de busca de pregos os valores registrados em midias especializadas - banco
de pregos.

Notadamente, a Contratagao de empresa para fomecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e
comparagao  de  pregos  praticados  pela  Administragao  Ptiblica,  al6m  de  dotar  o  processo  de  contratagao  de  maior
seguranea juridica,  promovera tambem maior celeridade ao processo de contratagao,  mais especificamente na etapa
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relativa  a pesquisa de  pregos,  auferindo  assim  o  aumento  na eficiencia  dos  processos  de  contratagao  da  Prefeitura
Municipal de Ipixuna do Para e demais Fundos Municipais.

RAZ6ES DA ESCOLHA

A escolha recaiu na empresa NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, em consequencia
da not6ria especializagao no fomecimento do servigo junto a outros Municipios, conforme documentos anexados aos
autos.

0 prego 6 totalmente conivente com o valor praticado no mercado, conforme proposta enviada a esta
comissao,  sendo  do  ramo  pertinente.  Comprovou possuir larga experiencia na pratica do mesmo objeto para outros
munici'pios conforme atestados de capacidade t6cnica anexados a este processo. Apresentou toda a documentacao da

r?&,}iedade  (Contrato  Social,  Inscrigao  no  CNPJ,)  e  todas  as  certid6es  (tributaria  federal,  estadual  e  municipal;  do
SS; do FGTS);

Desta forma,  nos termos  do  art.  art.  25,  caput da Lei  de n°  8.666/93  e  suas  alterag6es  posteriores,  a
licita9ao e inexigivel.

JUSTIFICATIVA D0 PRECO

A  escolha  da  proposta  mais  vantajosa,  foi  decorrente  de  uma  pr6via  analise  das  Notas  Fiscais
apresentadas, o que nos permitiu inferir que o preco proposto encontra-se compativel com a realidade mercadol6gica.

Face  ao  exposto,  a  contratacao  pretendida deve  ser realizada com NP  TECNOLOGIA E  GESTAO
DE DADOS LTDA, no valor de R$ 9.635,00, levando-se em consideragao a proposta ofertada, conforme documentos
acostados aos autos deste processo.

IPIXUNA DO PARA -PA, 01  de Junho de 2022

£fuDnifeCAROLIN IZ DA SILVA
Comissao de Licitagao

Presidente
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