
CONTRATO n.o 045/2018

PROTOCOLO n.o 020/2018

MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitagao com fulcro no art. 30 "caput" da Lei n ' 13.303/2016

VIGENCIA: 06 (sets) memes

VALOR TOTAL: R$ 3.995,00(tr6s mil, novecentos e noventa e cinco reais)

A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A., com sede na Rua Dr. Sayles

Oliveira, 1028 - Vila Industrial - Campinas/SP., CNPJ n ' 44.602.720/0001-00, representada neste ato por seu

Diretor Presidente e cumulativamente Diretor Administrativo e Financeiro interino, Sr. Carlos Jose Barreiro,

portador do RG n ' 4.571.189-6 e do CPF n ' 000.621.248-46, doravante designada simplesmente EMDEC, e de

outro lada, a empresa NP CAPACITAQAO E SOLUQOES TECNOL6GICAS LTDA., com cede a Rua LourenQO

Pinto n ' 196, 3' andar, com. 301 , Bairro Centro, Curitiba/PR, CEP.: 80.010-160, devidamente inscrita no CNPJ

sob n.' 07.797.967/0001-95, neste ato representada pelo Sr. Rudimar Barbosa dos Reis, portador do RG n '

4.086.763-5 e do CPF Ro 574.460.249-68, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, ajustam e

aonvencionam as obrigaQ6es e compromissos reclprocos que assumem, em conson6ncia com a Lei Federal n

13.303/2016, de acordo com as cliusulas e condig6es que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA-0BJET0

1.1 Constitui objeto do presents. a contratagao de assinatura para acesso d ferramenta de pesquisa e
comparaQao de pregos praticados pda Administragao POblica. canforme especiHcaQ6es descritas nos
itens do ANEXO I -- TERMO DE REFERENCIA e ANEXO ll - PROPOSTA DA CONTRATADA.

CLAUSULASEaUNDA PRAZODEVIG£NCIADOCONTRATO

2.1 A vig6ncia do presente Contrato 6 de 06(gels) memes, contada a parter da publicaQao do seu extrato no

Di6rio Oficial do Municipio, podendo ser prorrogada, respeitadas as determinaQ6es do Art. 71 da Lei
Federalno 13.303/2016.

2.2

2.3

Na contagem do puzo de vig6ncia, excluir-se-g o dia do inicio, ou sega, o dia da publicagao e incluir-se

a o dia do vencimento.

As assinaturas que viabilizam o acesso a ferramenta deverio estar disponiveis em at6 03 jtres) dias

Oteis ap6s a publicagao do extrato do Contrato.

2.4 As condiQ6es de execugao do ajuste, inclusive as obrlgag6es das panes, sgo as especificadas neste
Contrato e nas constantes do Anexo 1 - Termo de Refer6ncia que deste faz parte integrante. k
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l$pEIUDEC
CLAUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO

3.1 As panes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o valor total de R$ 3.995,00(tr6s mil,

novecentos e noventa e cinco reais). conforme proposta da CONTRATADA que 6 parte integrante

deste, referente a 01 (uma) licenga para lO (dez) usugrios

3.2 Nos pregos propostos acima indicados estio inclusos todos os custos e despesas, assim como tributos

encargos e incid6ncias, diretos ou indiretos, nio importando a natureza. que recaiam sabre o objeto

correndo por conta e risco da CONTRATADA.

3.3 A contratada 6 responsavel pelts encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execugao do

contrato, sendo que a inadimp16ncia da contratada quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e

comerciais nio transfere a EMDEC a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do contrato.

3.4. Em cano de prorrogagao contratual. o reajuste de pregos. devido somente apes 12(doze) memes da

data do inicio da vig6ncia do contrato e a cada novo periodo anual, deveri ser solicitado por escrito

pda CONTRATADA e seri calculado pda variagao do Induce Gerd de Pregos de Mercado da
Fundagao Get01io Vargas, ocorrida no perlodo de 12 (dozed memes, contados a parter da data de inicio

do contrato. como segue:

P : Po x (I/lol

P = pregosreajustadost

Po = pregos iniciais dos servigos apresentados na Proposta Comerciall

= Indict Gerd de PreQos (IGP-M) correspondente ao d6cimo segundo m4s da data base da proposta
e assim sucessivamente de doze em doze mesesl

lo = Indice Gerd de PreQos(IGP-M) correspondents ao m6s da data base da proposta

Onde

3.5.

3.6.

Casa o IGP-M da FGV safra alterag6es sendo descontinuado ou suspenso, seri aplicado o indice

indicado em substituigao, mediante acordo entre as panes deste Contrato.

Quando pleiteado ap6s o intersticio de 01 (um) ano de vigdncia do contrato, sua aplicaGao teri terms
inicial a partir da data de protocolo da solicitagao de reajuste.

CLAUSULA QUARTA - CONDl96ES DE PAGAMENTO E FaTURAMENTO

4.1

4.2

4.3

C) pagamento sera efetuado no puzo de 30 (trinta) dias a contar do aceite da Nota Fisca

A empresa deveri emitir Nota Fiscal/Fatura expressa em Reais

Da Fatura / Nota Fiscal deve necessariamente constar

a) Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A

Rua Dr. Sayles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - Campinas/SP. - CEP.: 13.035-270
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CNPJ: 44.602.720/0001-00 - Inscrigao Estadual: 244.1 09.463.1 10

b) IndicaQao dos serviQos/materials, quantidades, valores unitdrios e totaisl

c) Protocolo n ' 020/20181

d) Contrato no 045/2018;

e) Home do banco, nOmero da conta e nOmero da ag6ncia

f) NOmero CBO (ClassincaQio Brasileira de Ocupagao)I

g) Informar se a empress participa do PAA(Programa de Aquisigao de Alimentos)

A Nota Fiscal nio poderg ser negociada ou dada em garantia a terceiros

Nio seri aceito boleto bancgrio.

4.4 A EMDEC teri o puzo de 05 (cinco) dias Oteis para aprovar ou rejeitar a Nota Fiscal/Fatura

apresentada.

4.4.1 A(s) fatura(s) nio aprovadas pda EMDEC sera(ao) devolvida(s) a CONTRATADA para as

necessirias correg6es, com as informaQ6es que motivaram sua rejeigao, contando-se o puzo

de 02 (dais) dias Oteis a partir da data de devoluQao para a sua reapresentagao.

4.4.2. A devoluQao da fatura nio aprovada pda EMDEC em hip6tese alguma servir6 de pretexts para

que a CONTRATADA suspenda a prestagao de servigos/fornecimento.

4.5 Caso se aplique, seri retido do pagamento a CONTRATADA. a aliquota do ISSQN da Prefeitura

Municipal de Campinas correspondente a atividade da empresa, em atendimento a Lei Municipal n '

12.392/05 e alterag6es.

4.5.1. As empresas nio estabelecidas em Campinas e que prestam servigos no municipio, devem

fazer o CENE Campinas - Cadastro de Empresas nio Estabelecidas em Campinas, para que nio

denham o Imposto Sabre Servigos de Qualquer Natureza-lSSQN retido na fonte pele tomador de

servigos, nos termos da IN DRM/GP 001/2012 e alterag6es.

4.5.2. Para fins de apuragao da base de c61culo, a contratada, quando couber, deveri fornecer ao

tomador destes servigos as c6pias previstas no art.99 do Decreto Municipal 15.356/2005.

4.6 Nenhum pagamento seri efetuado a CONTRATADA enquanto estiver pendente de

obrigagao iinanceira que Ihe tiver sido imposta em decorr6ncia de penalidade
contratual.

CLAUSULA QUINTA - 0BRIGAQ6ES DA CONTRATADA

5.1 Cumprir as exig6ncias elencadas nos itens deste Contrato e as constantes do ANEXO 1 - TERMO DE

REFERENCIA e na Proposta Comercial.

.££
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5.2 Prestar suporte t6cnico ao usuirio por e-mail e telefone, video confer6ncia, Skype, chat online, de

segunda-keira a quinta-feira entre 9h e 18h e sexta-feira entre 9h e 17h peso periodo de validade da

licenga, a contar da data de liberagao de acesso ao Softwarel

5.3 A Contratada prestarg a Contratante, treinamento, sem gusto adicional e ilimitado, aos servidores

designados para operar o sistema, visando o regular funcionamento do "software" com a obtengao dos

resultados para os quais foi desenvolvido, bem como disponibilizar vers6es e releases atualizados do

software durante o periods da contratagaol

5.4 A Contratada deverd fornecer a Contratante acesso ao "software" atrav6s de login e senha autenticada
no site www.bancodeorecos.com.for:

5.5

5.6

5.7

A Contratada dever6 fornecer Manual de UtilizaQao da ferramenta

Indycar preposto para acompanhamento do contrato

Assinar o Termo de Encerramento do contrato ao final da vig6ncia deste instruments

CLAUSULA SEXTA OBRICAQOES DA EMDEC

6.1.

6.2.

Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necess6rios a perfeita execug3o do objeto

Fiscalizar a prestaQao do servigo, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer material

que nio esteja de acordo com as condig6es e exig6ncias especincadas no Terms de Refer6ncial

6.2 Indicar preposto para acompanhamento do contrato

CLAUSULX S£TIMA - TRANSFER£NCIA DAS 0BRIGAQ6ES

7.1 Fifa terminantemente vedada a CONTRATADA a transfer6ncia das obrigag6es decorrentes dente

instrumento a terceiros, sob pena de rescisio unilateral e imediata do contrato.

CtAUSULA OITAVA - REORGANIZAQA0 EMPRESARIAL

8.1 A fusao, visio ou incorporagao da CONTRATADA deve ser comunicada a EMDEC que promove

anilise documental da reorganizaQao empresarial.

8.2. Inexistindo prejuizo ao interesse pOblico sera lavrado se necessirio Terms Aditivo para as adequaQ6es

decorrentes dessa operagao.
#
\
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CLAUSULANONA-PENALIDADES

9.1 Pda inobservincia das obrigag6es previstas na legislagao em vigor e, em especial, das previstas neste

Contrato e seus anexos, a EMDEC podera, de acordo com a natureza da infraQao, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sang6es:

1 - Advert6ncia

11 - Multa

11 - Suspensao temporgria de participaQao em licitagao e impediments de contratar com a EMDEC, nos

termos do inciso 111 do artigo 83 da Lei Federal n ' 13.303/20161

9.2. A penalidade nio desobriga o infrator de corrigir a falta que Ihe deu origem

9.3. A penalidade de multa sera aplicada nos seguintes casos:

9.3.1. Multa de 0,2% (dais d6cimos por cents), aplicado ao valor total atualizado do contrato.

multiplicado pele nOmero de dias de atraso na execuQao, at6 o d6cimo dia corrido, ap6s o que. aplicar-
se-i a multa prevista no subitem 9.3.21

9.3.2. Multa de 5% (cinco por cents) sabre o valor total atualizado do contrato, sera aplicado na

hip6tese de inexecugao parcial do objeto do contrato de natureza medial

9.3.3. Multa de 10% (dez por canto) sabre o valor total atualizado do contrato. sera aplicado na

hip6tese de inexecugao parcial ou total do objeto do contrato, peso seu nio recebimento. ou por
qualquer outro inadimplemento contratual de natureza grave, sem justificativa, ou com justificativa nio

aceita pda EMDEC.

9.4. A CONTRATADA teri o puzo de lO (dez) dias Oteis para recorrer da penalidade aplicada. de acordo

com o disposto no artigo 83 $1' da Lei Federal n ' 13.303/201 6 e alterag6es

9.4.1. Se indeferido o recurse, a CONTRATADA deveri recolher o valor da multa aplicada na
Tesouraria da EMDEC. no puzo de at6 5 (cinco) dias, ap6s comunicada do resultado

9.4.2. Caso nio sejam recolhidos no puzo os valores devidos pda CONTRATADA relativos is

multas, aqueles servo descontados dos pagamentos, e/ou servo tomadas as provid6ncias judiciais
cabiveis

9.5.

9.6.

As penalidades sgo independentes e a aplicagao de uma nio excluia das outras.

As penalidades servo aplicadas mediante regular procedimento administrative. com excegao da

advert6ncia que podera ser aplicada nos autos do PALC - Processo Administrativo de Licitag6es e
Contratos.

CLAUSULAOECiMA-RESCISAO

10.1. 0 presente Contrato podera ser rescindido nos termos do Capitulo Vlll do Regulamento de Licitag6es e
Contratos da EMDEC
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1 0.2. Constituem motive para rescisio do contrato:

a) o ndo cumprimento de c16usulas contratuais, especincaQ6es, prajetos ou prazos

b) o cumprimento irregular de clgusulas contratuais, especincaQ6es, projetos e prazos;

c) a lentidio do seu cumprimento. levando a EMDEC a comprovar a impossibilidade da conclusio da obra,
do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipuladosl

djo atraso injustificado no inlcio da obra, serviQO ou fornecimentol

el a paralisaQao da obra, do serviQO ou do fornecimento, sem junta causa e pr6via comunicaQao iEMDECI

f) a subcontrataQao total ou partial do seu objeto. a associaQao do contratado com outrem, a cessgo ou
transfer6ncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisco ou incorporaQao, nio admitidas no edital e no

contratol

g) o desatendimento das determinag6es regulares da autoridade designada para acompanhar e Hscalizar a
sua execugao, assim coma as de seus superioresl

hjo cometimento reiterado de faltas na sua execuQao

ja decretagao de fa16ncia ou a instauragao de insolv6ncia civill

1) a dissolugio da sociedade ou o falecimento do contratadol

k) a alteragao social ou a modificagao da Hnalidade ou da estrutura da empress, que pre)unique a execugao

do contratol

I raz6es de interesse da EMDEC, de alta relevincia e ample conhecimento, justincadas e exaradas no

processo administrativol

m) a ocorr6ncia de casa fortulto ou de forma major, regularmente comprovada, impeditiva da execuQao do
contrato.

n) descumprimento da proibi®o de trabalho no turns. perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) ands
e de qualquer trabalho a menores de 16 jdezesseis) anos, salvo na condiQao de aprendiz, a partir de 14

jquatorze) ands.

l0.3. Os casos de rescisio contratual servo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contradit6rio e a ampla defesa.

1 0.4. A rescisio do contrato poder6 ser:

a) por ato unilateral e escrito de qualquer das panes;

b) amigavel. por acordo entre as panes, reduzlda a termo no processo da licitagao, desde que hajj
conveni6ncia para a EMDECI

c) judicial, nos termos da legislagao;

l0.5. A rescisio por ato unilateral a que se refere a alinea 'a ' do item l0.4, deveri
comunicagao escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte

minima de 45 (quarenta e cinco) dias.

ser precedida de
com anteced6ncia

©
l0.6. Na hip6tese de imprescindibilidade da execugao contratual para a continuidade de servigos pOblicos

essenciais, o puzo a que se refers o item l0.5. sera de 90 (noventa) dias.
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l0.7. Quando a rescisio ocorrer sem que haha culpa da outra parte contratante, sera etta ressarcida dos

prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovados. e no cano do contratado teri este ainda direito

a) devoluQao de garantia (quando houverjl

b) pagamentos devidos pda execuQao do contrato at6 a data da rescisaol

DI pagamento do Gusto da desmobilizaQgo

a

l0.8. A rescisgo unilateral ou amigavel deveri ser precedida de autorizagao escrita e fundamentada do Diretor
Presidente da EMDEC.

l0.9. O descumprimento das obrigaQ6es trabalhistas au a nio manutenQao das condiQ6es de habilitaQ5o polo
Gontratado porte dar ensejo a rescisio contratual, sem prejuizo das demais sanQ6es

10.10. Na hip6tese do paragrafo anterior, a EMDEC pode conceder puzo para que a contratada regularize suas

obrigaQ6es trabalhistas ou suas condig6es de habilitaQao, sob pena de rescisio contratual, quando nio

identificar m6-f6 ou a incapacidade da empresa de corrigir a situagao.

10.11. A rescisio de que trata a alinea 'a ' do item l0.4. acarreta as seguintes consequ6ncias, sem preluizo das

sang6es previstas

a) assunQao imediata do objeto do contrato. no estado e local em que se encontrar, por ato pr6prio da

b) execugao da garantia contratual (quando houver). para ressarcimento pelts eventuais prejuizos

sofridos pda EMDECI

c) retenQao dos cr6ditos decorrentes do contrato at6 o limite dos prejulzos causados a EMDEC.

EMDEC

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - PKEVISAO DE RECURSE 0RQAMENTAR10

I I.I Para a presence contratagao ha previs5o de recursos orQamentarios que custeario as despesas

decorrentes deste ajuste.

CLAUSULA D£CIMA SEGUNDA - ViNCULAQAO E LEGISLAGA0 APLiCAVEL

12.1 Aos termos deste Contrato vinculam-se o ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA e ANEXO I

PROPOSTA COMERCIAL apresentada peta CONTRATADA.

12.2 Aplica-se a este Contrato e principalmente aos casos omissos o disposto na Lei Federal
13.303/2016

CLAUSULA D£CIMA TERCEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

13.1 Integra o presente Contrato, para todos os efeitos legais. o ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA E
ANEXO ll - PROPOSTA COMERCIAL apresentada pda CONTRATADA.

EMPjiESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
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CLAUSULA DiCIMA QUARTA - MANUTENQAO DAS CONniQ6CS DE HABILITAQAo

14.1.

14.2.

A CONTRATADA dever6 manter durante a execugao do contrato, today as condig6es de habilitagao e
qualificagao exigidas na licitaQao.

Sempre que a EMDEC exigir documentagao comprobat6ria dessas condig6es a CONTRATADA dever6
atender

14.3.

14.4.

A n5o manutenQao das condiQ6es de habilitaQao pele contratado pode dar ensejo a rescisio contratual

sem prquizo das demais sanQ6es.

Na hip6tese do item acima, a EMDEC pode conceder puzo para que a CONTRATADA regularize suas

obrigag6es trabalhistas ou suas condig6es de habilitaQao. sob pena de rescisio contratual. quando nio

identificar mi fe ou a incapacidade da empresa de corrigir a situagao.

CLAUSULA D£CIMA QUINTA - DO FORO

15.1 As panes elegem, desde la, explicitamente, o Foro da Comarca de Campinas, Estado de Sio Paulo.

para dirimir quaisquer quest6es que eventualmente venham a surgir por forma do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas as panes por seus representantes legais, assinam o presente

Contrato, felto em 3(tr6s) viag de igual tear e forma, para um s6 e juridico efeita.

Campinas, 2 9 0U1 2018

EMDECS/A
vo e Financeiro interino - EMDEC S/A

NP CAPACiIACAae4OLUQ6ES TECNOL6GICAS LTDA

Cecilia Shizub Naka{
Analista Aamlnistrativo

EMDEC S/A

qlspt NuD lxo..... "'Este-mu..-okc-
ENIPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
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ANEXOl-TERMO DEREFER£NCIA

1. 0BJETO

Contratagao de assinatura para acesso a ferramenta de pesquisa e comparagao de pregos praticados pda
AdministraQao POblica

2. ESPECiFICAQ6ES T£CNICAS

Contratagao de empresa que viabilize ferramenta de pesquisa e comparagao de pregos praticados pda
Administragao POblica, atrav6s de um sistema de busca baseado em resultados de licitaQ6es adjudicadas e/ou

homologadas. Tal sistema dove canter, no minima, as seguintes caracteristicas

Banco de dados com virios produtos e servigos com seus respectivos preQos e atas

jhomologadas e/ou adjudicadas);

Disponibilizar informag6es importantes relativas a Valores de Refer6ncial

Sistema de busca por palavra chave, com filtro por data, UF, regi6es, CATMAT/CATSERV,

Licitag6es Sustentgveis e participagao exclusiva de ME/EPP a16m de mais uma palavra shave para

refinamento da pesquisal

Possibilitar selegao de prego para comparativol

Emitir relat6rio que contenha: dados de origem de cada valor, prego miximo, prego minimo e

graficosl

AtualizaQ6es diirias do banco de dadosl

Compatibilidade com o Sistema Operacional Windowsl

Funcionar nos seguintes Navegadores: Internet Explorer, Google Chrome e Mozila Firefoxl

3. EMBASAMENTO LEGAL

Artigo 30 "caput" da Lei Federal n ' 1 3.303/201 6

4. SANQ6ES ADMINISTRATiVAS

Nos castes de atrasos injustificados ou inexecugao total

Administragao aplicar-se-ao as sang6es administrativas
13.3030/2016
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Item Descrigio
Quant.

Licengas
Usufrios

o ]

Contratagao de assinatura anual de
acesso a krramenta de pesquisas de

pregos praticados peta Administragio
Publica, comsistema de pesquisas
baseado em resultados de Licitag6es
Adjudicadas c Homologadas    



EC
5. CONTRATO

O contrato teri vig6ncia de 06 (sets) memes contado a parter da publicagao do seu extrato no Di6rio OHcial do

Municipio. podendo ser prorrogado. nio excedendo a 5 (cinco) anon, conforme artigo 71 da Lei Federa
13.3030/2016

6. ACOMPANHAMENT0 DA CXCCUQAO DO SERVigO

Os representantes da EMDEC para acompanhamento t6cnico do contrato servo a Sra Jacqueline Vera Hassun

Morals. telefone (19)3772-1588, sends $ua substituta a ST ' Helen Cardoso de Jesus, telefone (19)3772-1585

7. 0BRIGAQOES DACONTRATANTE

7.1 Comunicar a empresa todas e quaisquer ocorr6ncias relacionadas com a prestagao do servigo objeto deste
Termo de Refer6ncial

7.2 Efetuar o pagamento a contratada em at6 30 dias apes o aceite da Nota Fiscall

7.3 Fiscalizar a prestaQao do servlQO, podendo sustar. recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer material que

nio esteja de acordo com as condig6es e exig6ncias especificadas no Terms de Refer6ncial

B. 0BRIGAgOES DACONTRATADA

8.1 Prestar suporte t6cnico ao usugrio por e-mail e telefone, video confer6ncia, Skype, chat online, de segunda-

feira a quinta-feira entre 9h e 18h e sexta-keira entre 9h e 17h pelo periodo de validade da licenga, a contar da

data de liberagao de acesso ao Softwarel

8.2 As garantias e responsabilidades da Contratada quanto ao desempenho do objeto restringem-se a sua

compatibilidade com os dadas constantes da documentaQao que o acompanhal

8.3 A Contratada prestar6 a Contratante, treinamento, sem custo adicional e ilimitado, aos servidores designados

para operar o sistema, visando o regular funcionamento do "software" com a obtengao dos resultados para os
quaid foi desenvolvido, bem como disponibilizar vers6es e rea/ewes atualizados do software durante o periods da

contratagaol

8.4 A Contratada deveri fornecer a Contratante acesso ao "software" atrav6s de login e senha autenticado no

site www.bancodeprecos.com.brl

8.5 A Contratada deverd fornecer Manual de Utilizagao da ferramenta

9. FORMADEPAGAMENTO

0 pagamento sera efetuado em at6 30(trinta) dias, contados a partir do aceite a Nota Fiscal. de acordo com a
normas de execugao orQamentaria e financeira.

10. PRAZO PARA IUiCIO DA EXECUgA0 DO SERViQO

As assinaturas que viabillzam o acesso a ferramenta deverio estar disponlveis em at6 03 (tr6s) dias Oteis apes
publicagao do extrato do Contrato.

/;',
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EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Sa]]es Oliveira, n ' ] 028 -- Vila Industrial -- CEP 13035-270 -- Campinas/SP

Fong:(19)3772-4000
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Curitiba, 20 de Agosto de 2018

Proposta no 11.728/2018

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A - EMDEC
A/c: JACQueLiNE VERA HASSUN MORAES

Etta proposta comercial da empresa NP CAPACTTA€10ES E SOLU€10ES TECNOLOGICAS LADA, tem por
objetivo apresentar os beneficios e condig6es para a contragao do Banco de Pregos, avangado banco
de dados desenvolvido para auxiliar em today as faces da contmtag5o ptlblica em diversos atom

fundamentais da licitagao:

Especificagao t6cnica do objeto ou servigo;
Elaborag3o do termo de refer6ncia;
Pesquisa e comparag5o de pregos;
Auxilio na localizagao de fornecedores por Regigo e Estadol
Mapa de comprovag5o de competitividade decreto 8.538/15;
M6dulo para a composigao de pregos de servigos terceirizados

+

6

Com mats de 7 ands de experi6ncia o Banco de Pregos 6 o Onico

nsErug6es e orientag6es normatlvas sabre pesquisas e cotag6es de pregos.

mercado que atende a today

i. A CONTRATAgAO CONTEMPLA

© Assinatura para acesso aos servigos do sistema BANCO DE PRECiOS

Treinamento ilimitado e sem custo adicional aos servidores designados para operar o sistema.
visando a regular utilizagao do"software" e todas as suas funcionalidades para o melhor
aproveitamento de seus resultados.

Nossos treinamentos e suportes t6cnicos poder6o ser realizados atrav6s de video confer6ncia,
Skype. e-mail, chat online e telefone, entre os hor6rios de 9h e 18h de segunda a quinta - keira, is
sextas -feiras de 09:00 is 17:00, durante a vigdncia do contrato.

Desconto especial em todos os eventos promovidos pda NP Eventos, durante a vig6ncia do
contrator

2. DESCRlgA0 DOS SERVlgOS E UTiLiZA9AO DO SISTEMA

(
E mais um dos servifos do Grupo Neg6cios POblicos que visa atender aos principios da Efici6ncia,
Legalidade, Transpar6ncia e Objetividade. o Banco de Pregos possibilita a melhora no processo de
contratagao pOblica. pols otimiza a atuagao dos agentes, atribui confiabilidade is informag6es e
padroniza os procedimentos.

e Conte6do: Resultados de licitag6es adjudicadas e homologadas que 6 apurado diariamente por
profissionais especializados, viabilizando a tomada de decis6es de major complexidade

Pesquisa: Realizada por palavra chave ora publicada na descrig5o do objeto/licitagao. Pregos com
atualizagao di6ria.

Fonte de pesquisa: Compras Governamentais, Licltag6es- E, Bolsa Eletr6nica de Compras de S3o
paulo- BEC, Sites de Domingo Ample, BPS, Sinapie cotag3o direta com o fornecedor.

Pesquisa por filtros, tats como c6digo de CAT'MA:r7CATSER, periodo, UF, Regiao, Cidade, c6digo de
UASG. Na do pregao. CNPJ do fornecedor, quantidade de itens, SRP, itens sustent6veis, mat6rias,
servigos e participagio exclusiva de ME/EPP.

+' ' ada prego tem sua refer6ncia original com link para redirecionamento para a publicag8o oficial ou
c6pia da publicagao em PDF

A partir da selegao de prego na tela de pesquisa. 6 emitido um extrato de pregos comparativos,
com dados de origem de cada prego, f6rmula utilizada. bem como detalhamento dos pregos com
r3ficos.

.do do ijFjftema de elaborag3o da especificagao do objeto - Interativo.

'' ?. ;=;gl:£ :::..... :l:;;;":::i":,'" -"-..-«'.''
NEC(5croS 1)olli.iCeS'

l;T'.-. contato@dancodeprecos.com.for 2o Andar - Centro - '

A./ www.baF#codeprecos.com.for Curitiba/PR

8

objeto/licitagao. Pregos

Eletr6nica de Compras de

Regiao, Cidade.
tens sustent6veis,

GRUPO€
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Mapa de fornecedores - Com filtros regionals.
Sistema de elaboragao do terms de refer6ncia - (Modelo AGU).
Declaragao de competitividade da LC 123 - ME/EPP.
Painel de negociagao com fornecedor.
Levantamento indicativo de inexigibilidade.
Cotagao Segura - Verificag5o automgtica de irregularidades dos pregos selecionados
Modulo de terceirizagao - Modelos de planilhas de cusco de servlgos terceirizados

ESPECIALPARACONTRAT

H# Produto

Ucenga Banco de Pregos I Licenga(s) 10 ;7;.990,00 i3..995;00

4.VIGENCIA DO CONTRATO:

6 memes a parter da liberagao da senha

7

5. FUNCIONALIDADES PARA EXECUgAO DOS SERVlgOS DE PESQUiSA

B Acesso via Internet no site www.bancodeprecos-com.for
e Acesso somente autenticado login/senha.
e Login/senha de uso exclusivo n5o podendo

pi3blicas/privadas ou diferentes IP's.
+ N3o 6 possivel fazer login simultineo

compa rtilhado outras entidades

6. FUNDAMENTO LEGAL PARA CONTRATAgA0

8 1. Art. 25, inc. I da Lei 8.666/93 - inexigibilidade de licitagao gen6rica. fundada .nas es15ecificag6es

diferenciadas do objeto visado.
11. Art. 24, inc. ll da Lei 8.666/93 - hip6tese de licitagao dispensavel com base no valor inferior a

10% dos limited manifestos na alinea "a", do inc. 11, do art. 23 da Lei de Licitag6es.
lll. Instrugao Normativa NO 3 de 20 de Abril de 2017. os pregos constantes no Banco de Pregos

atendem a todos os Inc.da referida IN. IV. Acord6o 1445/15- TCU/Plenario.

7. EFETIVAgAO DA COMPRA E INSTRUgOES PARA PAGAMENT0:
)

Para efetivar a contratagao, 6 necess6rio o 6rgao emitir nota de empenho
fornecimento a favor da NP Capacitagao e Solug6es Tecno16gicas LADA,
no.07.797.967/0001-95, IE - 90547068-01, estabelecida a Rua Lourengo Pinto, 196, 3o andar.

Centro, cidade de Curitiba, Estado do Parang. As condig6es
apresentadas nesta proposta s3o vilidas para pagamento em
parcela Onica at6 30 dias ap6s a emiss8o da nota fiscal, devendo
o respective pagamento ser efetuado na seguinte conta:

ou autorizag3o de
inscrita no CN PJ

Banco do Brasil
AG.1622-5
Conta; 464-2

8. VAUDADE DA PROPOSTA: 19/10/2018

Atenciosamente.
Suelem da Rocha Colago

Consultor Comercia

Banco de Pregos
Telefone:(41) 3778-1830

intato@bancQdeprecos.com.bl
www.bancodeprecos.com.for

Rua Lourengo Pinto, 196
2o Andar - Centro
Curitlba/PR
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Funcionalidades Vl;b.BANCO gOS IFis o.;\

Q«,..h©
Periods/Base de Dados
Atualiza£8oDidria

Precos do Compras Governamentais O

Preqos do Banco do Brasil O

Precos da Bolsa EleEr6nlca de Cornpras - SP a}

Precos da Tabela Sinapi O

Banco de PreGos da Sdude BPS O

Precos ae sites de domnio ample O

cota980 direta com fornecedores e>

Precos para compor a planilha de O

Sele£3o / Filtros

FiiElo Setoriai O

Filtro por cidade O

Filtro por inarca O

Flltro n9 )regal O
Fiitro de iEens susEenEdveis O

cittro de alas de registry de precos O

Filers de Empresas UE e EPP ©i

tro avan€ado oor palavra shave ou prego O

Filtro oor untdade de forneci'nento Of

Filtro r)or 6rgao e)

Pesquisa por UASG O

Relat6rios

Re Bear os com dados comercials do e
Relat6rios com UF de origem da pesquisa O

Relat(trios personallzados O

neiat6rio em PDi: e EXCEL O

Reiatarios com grdficos estaEsticos O

Retat6rlos cori Print screen da ata do e.

 
 

 

 



Funcionalidades

Recursos / Adicionais

Formulas para c61culo 26 f6rmulas

0Cotagao com v6rios hens - lore

C61culo autom6tico do valor unitirio x
quantidade
Detalhamento de propostas e dances do
pregao

Selecao de precos manualmente

Hist6rico de vendas do fornecedor 0
0
0
0
e

sodas as pesquisas realizadas ficam sal

Napa estrat6gico de compras

Treinamento e suporte gratuity: via telefone.
chat online e videoconfer6ncia.

Pesquisa textual. detalhamento do objeto

Face Interns - Ferramentas Auxiliares

Sistema de elaboraGao da especificagao do
objeto -lnterativo

Sistema de elaboraQao do termo de
referdncia - Interativo (Modelo AGU)

0
©

0Declaracao de cornpetitlvidade da LC 123
ME/EPP

E mats

Painel de Negociag3o com fornecedar

+ Levantamento indicative de inexigibilidade
Exclusive para Parecer

+ Cadastramento auto gerenci6vel
Sem limite de usu6rios para especificagao de objeto e elaborag:ao de termo de refer6ncia

(41)S776=iBSO


