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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA

Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2021 - CPL - SER
As contratações realizadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública seguem obrigatoriamente um regime
regulamentado por Lei, obrigação essa advinda do dispositivo constitucional, previsto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal
de 1988, o qual determinou que as obras, os serviços, compras e alienações devem ocorrer por meio de licitações.
A licitação foi o meio encontrado pela Constituição Federal, para tornar isonômica a participação de interessados
em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou
pessoas jurídicas nos campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais
vantajosa às contratações.
Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da CF/1988:
(...)
“XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”

A regulamentação do exercício dessa atividade veio com a criação da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
O objetivo da licitação, portanto, é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios da legalidade,
impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é regra.
Entretanto, há aquisições e contratações que possuem caracterizações específicas tornando impossíveis e/ou
inviáveis as licitações nos trâmites usuais, tendo em vista a impossibilidade de se estabelecer a concorrência entre licitantes.
Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, ocorrendo as contratações
mediante Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-se de contratações realizadas sob a rege dos artigos art. 24 e
25, ambos da Lei 8.666/93.
Com relação à Inexigibilidade, a licitação se torna impossível, tendo em vista a inviabilidade de competição. O art.
25 da Lei 8.666/93 elencou em seus incisos, exemplos daquilo que caracteriza inviabilidade de competição, dentre eles, o contido no
inciso I, o qual permite a contratação direta quando o objeto é exclusivo e não se justifica a realização do certame, a saber:
“Art. 25 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
I – para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial
exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de
registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou,
ainda, pelas entidades equivalentes.”

Acerca da efetiva exigência, o “BANCO DE PREÇOS” possui atestado de exclusividade fornecido pela ASSEPRO
(000021162214). Referido atestado foi fornecido uma vez que a ferramenta “Banco de Preços” possui as seguintes características que
o torna exclusivo:
Pesquisa de preços nos principais portais de compras eletrônicas, quais sejam, Compras Governamentais,
Licitações-e e Bolsa Eletrônica de Compras – BEC/SP, Compras Minas Gerais, Compras Distrito Federal, Compras Espirito Santo,
Compras Goiás, Compras Rio Grande do Sul, Compras Rio de Janeiro, Compras Paraíba, Compras Mato Grosso, Compras Ceará,
Banrisul, Caixa Econômica Federal, Nota Paraná, Portal BBMNET, Portal LicitaNET, Banpará, Bolsa Brasileira de Mercadorias, Centro de
Tecnologia da Industria Química e Têxtil, Compras São Bernardo do Campo, Compras São Paulo, Federação das Indústrias de Santa
Catarina< Bahia, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul,Itaipú Binacional, PE Integrado, Piracicaba, Portal de compras e-lic SC, Portal
Diadema, Rede Empresas, SESC RS, SEST SENAT, Tabela Sinapi, Preços Ceasa, Conab, Tabela Cmed e BPS entre diversos outros. A
partir das especificações e quantidades parametrizadas, a pesquisa mostra todos os preços ofertados e aceitos nos pregões
eletrônicos realizados pela Administração Pública federal, estadual e municipal, incluindo os preços vencedores, possibilitando a
formação da cesta de preços com base em preços efetivamente praticados, calculando, na sequência, o valor orçado, a partir do
critério escolhido pela Administração (menor preço, preço do fornecedor vencedor, mediana de propostas e média de propostas).
Atualização diária em relação às fontes pesquisadas: busca absolutamente fiel às fontes pesquisadas,
correspondendo a 100% dos preços dela constantes, sem defasagem de dados e perda de informações relevantes para o resultado da
pesquisa.
Pesquisa em mais de 626 sites especializados e de domínio amplo: busca dos preços de produtos em sites
especializados em vendas por segmentos e sites de domínio amplo, com a possibilidade de impressão da tela para anexação ao
processo, viabilizando uma pesquisa completa abrangendo preços públicos e de mercado.
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=26130415&infra_siste…
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Relatório consolidado: o resultado das pesquisas vem especificado em um único relatório que consolida todas as
fontes e itens pesquisados tanto em formato PDF e Excel, sendo o mesmo personalizado com a logotipo, nome da Instituição, dados
do responsável pela pesquisa, bem como a data, horário e IP da máquina de acesso.
BP Fase Interna: a composição das especificações do objeto da futura licitação poderá ser realizada com base em
características de produtos e serviços já licitados e constantes do Banco de Preços, facilitando o trabalho do setor competente e
reduzindo a margem de erros em relação a características exclusivas, que possam gerar direcionamento da licitação, ou a
características desnecessárias, que venham a restringir indevidamente a competição.
Registro de Preços: exclusiva ferramenta que possibilita a pesquisa de Atas de Registros de Preços-ARP para
adesões, bem como acesso as Intenções de Registro de Preços - IRP. A base de dados contém 19.127 ARP Vigentes e 1.342 IRP
Vigentes detalhada da seguinte forma: Quantidade Homologada; Data da Assinatura da Ata; Vigência da Ata; Resumo das
quantidades da Gerenciadora mais participantes e; um Resumo das quantidades das Caronas.
Painel de negociações, por meio do CNPJ do fornecedor e a descrição do objeto que está sendo licitado é possível
consultar os preços praticados pelo fornecedor, bem como as margens média de desconto que ele tem apresentado em outros
certames licitatórios, possibilitando ao pregoeiros dados relevantes para negociação de preços, conseguindo redução de preços e
maior economia para a Instituição.
Ademais, além do baixo custo para a Administração, advindo então a vantajosidade, verifica-se que a ferramenta
“BANCO DE PREÇOS”, desenvolvida pelo Grupo Negócios Pública, 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 o
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 6.000 (seis mil) gestores públicos, onde se destacam alguns usuários
como o Tribunal de Contas da União, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, Institutos Federais, Universidades,
Ministérios, Infraero, Funasa, Incra, Prefeituras entre outros.
Por todo o exposto a contratação da solução desenvolvida pela empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS 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.
(assinado digitalmente)
LETICYA FERNADES REZENDE
Presidente
(assinado digitalmente)
LEONARDO CHRISOSTOMO COSTA
Membro
(assinado digitalmente)
ITALO THIAGO SILVA
Membro

junho de 2021.

GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E COMPRAS GOVERNAMENTAIS, em GOIANIA - GO, aos 15 dias do mês de

Documento assinado eletronicamente por ITALO THIAGO SILVA, Assessor (a), em 21/06/2021, às 16:35, conforme art. 2º, § 2º,
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