
Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 1501561 000029/2021

Órgão ou entidade:

Unidade:

Situação:

Procedimento de contratação:

DCC/SEPLAG

Concluído

Inexigibilidade - Fornecedor Exclusivo

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Condições de Pagamento: De acordo com o estabelecido em contrato

Objeto do processo:

Assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública.

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento:

Data do cadastramento: 28/09/2021

Por item

Valor total homologado: R$ 39.500,00

Dotações orcamentárias:

IPG
MC

ID P/A F IPUITEMPRG
Natureza de despesa

SUBFFUN C/AUO
EDGD

4 122 75 4191 11501 3 3 90 40 2 10 10

Parecer Jurídico: Nº 000166/202127/10/2021

Decisão: Aprovado com Ressalva

Observações:

Nota Jurídica nº 166/2021, aprovado com ressalvas.

Número do item: Código do item:1 000077720

Especificação do item de material ou serviço:

ACESSO A FERRAMENTA ONLINE DE PESQUISA E COMPARACAO DE   PRECOS PRATICADOS
PELA ADMINISTRACAO PUBLICA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Itens do processo:
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Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública.

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 12/11/2021 Frequência de entrega: Mensal

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1501561 000002/2021 Quantidade: 4,0000

Elemento-item de despesa: 4002 - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1501561 - DCC/SEPLAG

1500054

1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Centro de Serviços Compartilhados - SEPLAG/MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA

Justificativa da aquisição:

Assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública.

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1501561 000007/2021

4,0000

DCC/SEPLAG

Justificativa:

A pesquisa de preços é atividade obrigatória para a devida instrução processual dos procedimentos de
contratação, para que a Administração demonstre que os preços a serem contratados sejam
compatíveis com os preços praticados no mercado. O Tribunal de Contas da União (2010, p. 87)¹
define que a pesquisa de preços é " procedimento prévio e indispensável à verificação de existência de
recursos suficientes para cobrir despesas decorrentes de contratação pública. Serve de base também
para confronto e exame de propostas em licitação".

A fase de pesquisa de mercado quase sempre se apresenta como uma fase extensa, pois implica
numa criteriosa e complexa busca de preços de itens que sejam compatíveis com aqueles a serem
contratados. A busca de preços no mercado pode ser feita diretamente com fornecedores do ramo do
objeto pretendido, em diversos sites da Administração Pública para o uso de preços praticados por
outros entes públicos, em sítios eletrônicos e domínio amplo e mídia especializada. Assim, vários
contatos precisam ser mantidos para que se consiga finalizar a pesquisa, especialmente quando diz
respeito à contratação de serviços ou de objetos com poucos fornecedores no mercado.

A pesquisa de preços deficiente poderá ensejar uma contratação superfaturada ou inexequível, em
ambos os casos, acarretam prejuízos à administração pública. Tal dificuldade faz com que a pesquisa
de preços, sendo uma atividade complexa e essencial, se apresente como um entrave para a
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celeridade na tramitação dos procedimentos de contratação e aquisição.

Portanto, é imprescindível que a Central de Compras da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão tenha acesso a mecanismos que auxiliem na realização da pesquisa de preços e facilite a
execução dessa atividade, imprimindo agilidade e eficiência aos procedimentos de contratação e
aquisição.

A quantidade de licenças a serem adquiridas se justificam pela necessidade de disponibilização de
acesso para todos os servidores que executam a fase de pesquisa de preços nos procedimentos de
contratação, uma vez que não é possível o uso simultâneo das licenças. O aumento no número de
licenças, em relação ao contrato anterior, é dado pelo fato que o número atual de licenças é
insuficiente para contemplar todos os servidores que executam atividades de pesquisa de preços,
associado ainda ao aumento da equipe no último ano e ao grande volume de demandas que a Central
de Compras vêm respondendo.

Colocação:

Fornecedor:

1

07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA

Valor total: R$ 39.500,00

Propostas vencedoras:

Nº do contrato: 9312284

Fornecedores:

07.797.967/0001-95 / NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA

Vigente publicadoSituação:

Contratos:
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