•1ç BANCO
DE PREÇOS

Curitiba, 28 de Julho de 2016.

AO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS 'CRC/AL,
Esta proposta comercial da empresa NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda, tem
por objetivo firmar uma parceria com o referido órgão, a fim de oferecer a ferramenta de
pesquisas, elaboração de especificação técnica, elaboração de termo de referência, consolidações e comparação de preços praticados pela administração pública, Banco de Preços,
sistema inteligente de pesquisas de preços, baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas que torna o processo de cotação de preços simples e rápido.
1.INVESTIMENTO ESPECIAL PARA CONTRATAÇÃO:

2. VIGÊNCIA DO CONTRATO
06 meses
3. O INVESTIMENTO PARA CONTRATAÇÃO CONTEMPLA:
Assinatura para acesso aos serviços do sistema BANCO DE PREÇOS - ferramenta de
pesquisas e comparação de preços praticados pela administração pública.
Desconto de 10% (dez por cento) em todos os eventos promovidos pela NP Eventos,
durante a vigência do contrato.
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Condição especial para aquisição dos Contratos Gov, Sollicita e Reap.
4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E UTILIZAÇÃO DO SISTEMA:

Ø

É mais um dos serviços do Grupo Negócios Públicos que visa proporcionar atendimento especial às necessidades administrativas dos órgãos e entidades consultivos por
meio de consultas ao banco de dados com vários produtos e seus respectivos preços e
atas (quando já adjudicado ou homologado). Uma ferramenta oportuna para a solução
de dúvidas e questões que requerem maior qualidade, eficiência ou urgência na elaboração de Editais e formação de preços e valores estimados. Dispõem também de informações importantes relativas a Valores de Referência, Atas de Registro de Preço,que
são atualizados diariamente.

Ø Conteúdo: é elaborado com apurada pesquisa diária por profissionais especializados,
viabilizando a tomada de decisões de maior complexidade. O serviço é igualmente viabilizador do amplo atendimento ao Princípio da Economicidade, posto que agiliza a
pesquisa com informações concernentes à elaboração de Editais além da facilidade
e opções de busca garantir a real aplicação do Princípio Constitucional da Eficiência.
4.1 Funcionalidades para execução dos serviços de pesquisa:
Acesso
Via Internet no site www.bancodeprecos.com.br
Acesso somente autenticado login/senha.
Login/senha de uso exclusivo não podendo ser compartilhado com outras entidades
públicas/ privadas ou diferentes IP'S.
• Não é possível fazer login simultâneo.
Pesquisa
•
•
•

Realizada por palavra chave ora publicada na descrição do objeto!licitação.
CRubrira
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Período, UF,Região,Órgão Público e palavras-chave para refinamento de pesquisa.
Cada preço tem sua referência original com link para redirecionamento para a publicação oficial ou cópia da publicação em PDF.
Seleção de preço para comparativo.
Pesquisa por filtros, tais como código de CATMAT/CATSER, código de UASG, quantidade de itens, SRP, itens sustentáveis, matérias, serviços e participação exclusiva
de ME/EPP.

Relatórios
•

•
•
•
•
•

A partir da seleção de preço na tela de pesquisa, é emitido um extrato de preços
comparativos, com dados de origem de cada preço, fórmula utitizada,bem como
detahamento dos preços com gráficos.
Produto
Mais de 95.000 produtos nos últimos 12 meses.
Mais de 15.000,000 de preços nos últimos 12 meses.
Baseado em resultado de licitações do Comprasnet,Banco do Brasil e outros.
Informações e preços atualizados de forma permanente e diária.

5. FUNDAMENTO LEGAL PARA CONTRATAÇÃO:
1, Art. 25, Inc. 1 da Lei 8.666/93 - inexigibilidade de licitação genérica, fundada nas especificações diferenciadas do objeto visado.
II. Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 - hipótese de licitação dispensável com base no valor inferior
a 10% dos limites manifestos na alínea a", do inc. II, do art. 23 da Lei de Licitações.
III. Instrução Normativa N° 5 de 27 de Junho de 2014, os preços constantes no Banco d
s
Preços atendem ao Inc. 1 Art. 20,20 do Art. 20 , ( o resultado da pesquisa será a médi
preços obtidos), bem como Inc. II e III do Art. 20 .
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6. INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO:
O pagamento deve ser realizado em parcela única.
Emitir empenho a favor da NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA inscrita
no CNPJ n°. 07.797.967/0001-95, IE - 90547068-01, estabelecida à Rua Lourenço Pinto, 196,
30 andar, Centro, cidade de Curitiba, Estado do Paraná, devendo o respectivo pagamento Ser
efetuado através da agência do Banco do Brasil., CONTA: 464-2, AG.1622-5, Curitiba-PR.
7. VALIDADE DA PROPOSTA:
30 dias

r,
Atenciosamente,
Tatiany Liberato
Executiva de vendas

Pàg ._____
Rubnca
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TERMO DE JUSTIFICATIVA - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 55/2016
Pedido de Contratação n° 0001 57/2016
OBJETO
Especificação

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

Ferramenta de Pesquisas e Comparação de
preços praticados pela Administração Pública

1

R$ 3.995,00

R$ 3.995,00

TOTAL GERAL

iORNECEDOR

R$ 3.995,00
-

100
W,1

NPCAPACflAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (BANCO DE PREÇOS)
ENDEREÇO: Rua Lourenço Pinto, 196 - Centro - 80.010-160 - CURITIBA/PR
CNPJ: 07.797.967/0001-95
lnsc. Estadual: 90547068-01
Tel.:(41) 3778 - 1830
*Observações: A empresa mantém regularidade com a Dívida Ativa da União e Dívida Ativa do Estado, FGTS e
CNDT, conforme art. 29, incisos III; IV e V da Lei 8.666/93.
Enquadramento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93, in verbis:
"Art. 24. É dispensável a licitação:
(..)
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos
previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra
ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;".
Justificativa de preço: Proposta de preços constante do Pedido de Contratação n° 157/2016

Maceió/AL, 29 de julho de 2016.

1ç4)&L' T. &u1
André Luís Trindade de Assis
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Contratos.

Despacho de ratificação
Ratifico o enquadramento legal de afastamento de licitação e autorizo a
aquisição/contratação do produto/serviço.
Maceió/AL, 29 de julho de 2016.

Maria Frx1'06a da,giÍva Araújo Filha
7 bireto ra Executiva
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AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N°

/2016

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS
Rua: Dona Tereza de Azevedo, N° 1.526, Pinheiro, CEP: 57.057-570 Maceió/AL.
CNPJ: 12.303.541.0001/78 - Tel.: (82) 3194-3030 e-mail: crcalccrcal.org.br
Pedido de Contratação no 000157/2016
Prazo de entrega:
Modalidade: Dispensa de Licitação N055/2016 Área (s) Demandante (s): Assessoria Jurídica.
Processo N° 201 6/0001 57
FORNECEDOR
NOME: NP CAPACITAÇAO E SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA (BANCO DE PREÇOS)
ENDEREÇO: Rua Lourenço Pinto, 196— Centro - 80.010-160 - CURITIBA/PR
Tel.: (41) 3778 - 1830

1 CNPJ: 07.797.96710001-95 1lnsc. Estadual: 90547068-01

Unidade

Valor
Unitário

Valor
Mensal

Unid

R$ 3.995,00

R$ 3.995,00

1
Item
01

Especificação
Ferramenta de Pesquisa e comparação de preços
praticados pela administração pública

Quant.

1
j

Total Geral ...... .R$ 3.995,00
Local de entrega as Nota Fiscal
Rua: Dona Tereza de Azevedo, n2 1.526, Pinheiro, CEP: 57.057-570 Maceió/AL
Te!.: (82)3194-3030 e-mail: compras@crcal.org.br

CONDIÇOES DE

COMPRAS/SERVIÇO

1. O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compras deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido.
2. Qualquer comunicação sobre entrega do serviço será realizada junto ao Departamento de Compras.
3. O pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do
material/serviço com a correspondente nota fiscal acompanhada das certidões; CNDT; CRF (FGTS); Divida Ativa da União e Divida Ativa
do Estado.
4. No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidem sobre o objeto desde pedido.
5. Na nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme IN RFB n2 1.234/2012, sendo: IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e no
caso de prestação de serviço haverá também o ISSON.
6. Será cobrada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do pedido, caso não seja cumprido o prazo de entrega, constante da
proposta apresentada a este Órgão.
7. Reservamos o direito de recusar e devolver, à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recebido em quantidade superior
àquela autorizada no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.
8. Apresentar declaração de isenção/imunidade tributário, conforme o caso,
9. Apresentar declaração de opção pelo SIMPLES, de acorda com IN RFB n 2 1.234/2012 (se for o caso).
10. Apresentar medida judicial que comprove suspensão da retenção das contribuições e/ou impostos federais (se for o caso).

Mace/AL, 2de julho de 2016

Maria, Irr(iica diIva Araújo Filha
-'/Diretor)xecutiva

