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A solução “BANCO DE PREÇOS“ desenvolvido pelo Grupo Negócios Públicos 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 em mais de 800 instituições públicas, onde se destacam alguns usuários como o
Tribunal de Contas da União, Ministério Minas Energia, Institutos Federais, Universidades, DNIT, Infraero, FUNASA,
INCRA, Prefeituras, incluindo a Prefeitura do Município de Jundiaí - PMJ e outros.
O “BANCO DE PREÇOS“ possui caráter único, pela sua singularidade específica sem parâmetros para
comparação, pois possui tecnologia própria desenvolvida com algoritmos de pesquisa e dados coletados de forma
exclusiva, estas e outras características próprias que o deixa singular.
Por todo o exposto a contratação da solução do Grupo Negócios Públicos pode ocorrer por meio da Inexigibilidade
por inviabilidade de competição, em conformidade com o art. 30, caput, da Lei 13.303/2016 e art. 25 do Regulamento
Interno de Licitações e Contratos da CIJUN.
A empresa NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda, com CNPJ 07.797.967/0001-95, é desenvolvedora e
detentora da exclusividade comercial do “BANCO DE PREÇOS“, conforme atestados de exclusividades emitidos pela
ASSESPRO / NACIONAL, conforme documento SEI nº 0045330.

Documento assinado eletronicamente por Cintia Brunini Fossa, Analista Administrativo Jr, em 04/05/2018, às
13:47, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.
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Documento assinado eletronicamente por Lara Meitling, Supervisora de Compras e Licitações, em 04/05/2018,
às 13:50, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.
Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Ferragut, Diretor Administrativo Financeiro, em
07/05/2018, às 16:17, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal
26.136/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portalsei.cijun.sp.gov.br/autentica informando o
código verificador 0045332 e o código CRC D6DF5FC2.
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