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Único sistema que atende completamente a Instrução Normativa em vigor, além de contar com uma 

base de preços diversificada com centenas de fontes:

O Banco de Preços é um avançado banco de dados desenvolvido há mais de 10 anos para auxiliar a 

Administração Pública direta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Estatais e Entidades do Sistema S 

nas etapas de especificação de objetos, pesquisa de preços, elaboração do termo de referência, bem 

como na negociação de preços com fornecedores.

POR QUE O BANCO DE PREÇOS É UTILIZADO POR ÓRGÃOS 

DE CONTROLE EM TODO O PAÍS?

Por que o seu uso representa a realidade dos preços e por atender aos princípios 

constitucionais da economicidade e da moralidade, bem como a legislação Lei 8.666/93, IN 

73/2020, Normativos do Sistema S, Estatais entre outros Decretos e Acórdãos do TCU.

Além de possuírmos A MAIOR BASE DE PREÇOS PÚBLICOS DO BRASIL com mais de 

200.000.000 de Preços, possibilitando assim a formação de uma CESTA DE PREÇOS, 

utilizadando fontes diversificadas de pesquisa, para uma maior segurança aos valores a serem 

adjudicados, conforme Acórdão nº 1445/15-Plenário - Tribunal De Contas Da União

O QUE TORNA O BANCO DE PREÇOS EXCLUSIVO E INDISPENSÁVEL?
São diversos motivos e abaixo elencamos alguns:

Por permitir acesso a Atas e Intenções de Registro de Preços vigentes de forma simples e rápida.

Por possuir um Painel de Negociação, onde é apresentado os preços praticados pelos fornecedores , 

bem como a margem de desconto máxima e média, realizada pela empresa na qual pode ser 

consultada através do seu CNPJ.

A) Mais de 448 portais de Entes Públicos,

B) Mais de 674 sites de domínio amplo para Pesquisa,

C) Diversas fontes complementares como: BPS, CMED, SINAPI, CONAB, CEASA E NOTAS 

FISCAIS AC, AL, AP, DF, ES, PA, PE, PI, RJ, RN, RO, RR, RS, SE, TO.

D) Cotação com fornecedores de forma automática, com registros de data, hora e dados do 

fornecedor que foram solicitadas as cotações;

Além de mantermos um Histórico comercial de fornecedores com todas as licitações que já venceu 

e os preços praticados nos últimos 10 anos para consulta;

Por permitir consulta de planilhas de custos para serviços de terceirização;

Por facilitar a especificação de objetos, onde apresentamos diversas características existentes do 

objeto que precisa ser contratado;
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ATUALIZAÇÃO DIÁRIA

Base de Dados

Preços do Compras Governamentais

Preços de outros entes públicos                  

Preços de sites de domínio amplo                 

Cotação direta com fornecedores

Preços da Tabela Sinapi

Preços CEASA/CONAB

Preços Notas Fiscais                                                

Banco de Preços da Sáude

Tabela CMED

Preços para compor a planilha de custos para 

serviços de terceirização

Resultados de Dispensa e Inexigibilidade

FUNCIONALIDADES

Seleção / Filtros

Pesquisa textual/detalhamento do objeto

Filtro por CATMAT

Filtro Setorial

Filtro por cidade

Filtro por marca

Filtro nº Pregão

Filtro itens sustentáveis

Filtro de atas de registro de preços

Filtros empresas ME/EPP

Filtro avançado por palavra chave e preço

Filtros por unidades de fornecimento

Pesquisa por UASG/Órgão

Filtro por modalidade

Relatórios

Relatórios com dados comerciais do fornecedor

Relatórios com UF de origem da pesquisa

Relatórios personalizados

Relatórios em PDF e EXCEL

Relatórios com gráficos estatísticos

Relatórios com Print Screen da ata do

ComprasNet

Recursos Adicionais

Fórmulas de cálculo

Cotação com vários itens - lote

Cálculo automático do valor unitário x

quantidade

Detalhamento de propostas e lances

do Pregão

Seleção de preços manualmente

Histórico de vendas do fornecedor

Todas as pesquisas realizadas ficam salvas

Sugestão de preços

Motor de busca inteligente

Mapa estratégico de compras

Declaração de competitividade da LC 123-ME/EPP

Banco de Penalidades

Painel de Negociação

Consulta de atas e IRP

Treinamento e suporte gratuito:

via telefone, chat online e videoconferência

Fase Interna - Ferramentas Auxiliares

Sistema de elaboração da especificação do objeto

- INTERATIVO

Sistema de elaboração do termo de referência

- INTERATIVO (modelo AGU)

20 fontes

Mais de 448 fontes

Mais de 674 sites

26 Opções
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MÉTODO DE TRABALHO
A utilização do serviço é exclusiva e restrita ao número de inscrição CNPJ do cliente, sendo proibida a 

divulgação das senhas de acesso a outros Órgãos/Entidades/Instituições e usuários não cadastrados.

     Administrador das senhas de acesso:

O responsável pela assinatura/contrato será cadastrado como Supervisor e terá a prerrogativa e a  

responsabilidade do cadastramento/alteração dos outros usuários cadastrados. O usuário Supervisor só  

poderá ser alterado pela Negócios Públicos, após solicitação formal do cliente assinante (por seu gestor 

responsável). Cada um dos usuários e o Supervisor utilizarão login de acesso e senha distintos.

O cadastro do Supervisor será realizado pela Negócios Públicos mediante informação /indicação do cliente 

(por sua autoridade responsável). Esta notificação poderá ser realizada por meio eletrônico (e mail).

O Supervisor cadastrará cada um dos usuários, respeitando a quantidade máxima de usuários contratados  e 

habilitará a utilização de cada um no módulo de “gestão do contrato”. A gestão do cadastramento dos  

usuários, senhas e ocasionais alterações será atribuição do Supervisor e acompanhada pela Contratada.

     Quantidade de usuários por assinatura:

A quantidade de usuários será definida de acordo com a Proposta Comercial. O acesso não será simultâneo 

aos usuários cadastrados conforme o formato/plano contratado.

     Requisito mínimo para acesso:

O Banco de Preços tem disponibilidade de acesso utilizando os navegadores: Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Ópera, Safari, Edge e Internet Explorer. O Internet Explorer deverá ter versão mínima IE 9 (nove) ou 

superior.

O acesso está disponível nas plataformas: Windows, Mac, Linux, IOS e Android. Podendo ser acessado por 

meio de computador, tablet e Smartphone.

     Configuração de Servidor Proxy (Proxy Server):

De acordo com a infraestrutura técnica de cada cliente, informações adicionais de configuração de proxy  e 

cookies podem ser solicitadas a Negócios Públicos.

É de responsabilidade do cliente a liberação/desbloqueio de eventuais restrições de acesso ao Banco de 

Preços junto aos responsáveis técnicos de TI/Informática do cliente.

1. INVESTIMENTO ESPECIAL PARA CONTRATAÇÃO:

PRODUTO

LICENÇA

QUANTIDADE

1
LICENÇA(S)

USUÁRIOS

1
VALOR UNITÁRIO

R$ 7.990,00

INVESTIMENTO

R$ 7.990,00



PROPOSTA
VERSÃO PLUS 100

2. VIGÊNCIA DO CONTRATO:
365 dias a partir da liberação da senha

3. FUNDAMENTO LEGAL PARA CONTRATAÇÃO:
• 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;

• Art. 25, inc. I da Lei 8.666/93 inexigibilidade de licitação genérica, fundada nas especificações diferenciadas  

do objeto visado;

• Instrução Normativa Nº 73 de 20 de abril de 2020, os preços constantes no Banco de Preços atendem a 

todos os Inc.da referida IN. IV;

• Acordão 1445/15 TCU/Plenário;

• Art. 30, inc. I da Lei 13.303/2019 (Lei das Estatais) - aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros  que 

só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo.

4. FUNCIONALIDADES PARA EXECUÇÃO DE PESQUISA:
• Acesso via Internet no site www.bancodeprecos.com.br

• Acesso somente autenticado login/senha.

• Não é possível fazer login simultâneo.

• Login/senha de uso exclusivo não podendo ser compartilhado com outras entidades públicas /privadas ou 

diferentes IP's.

5. EFETIVAÇÃO DA COMPRA E INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO:
• Para efetivar a contratação, é necessário o órgão emitir nota de empenho a favor da NP TECNOLOGIA E 

GESTÃO DE DADOS LTDA, inscrita no CNPJ nº.07.797.967/0001 95, IE 90547068 01, estabelecida à Rua 

Izabel a Redentora, 2356, Centro, Cidade de São Jose dos Pinhais, Estado do Paraná.

• As condições apresentadas nesta proposta são válidas para pagamento em parcela única até 30 dias após 

a emissão da nota fiscal, devendo o respectivo pagamento ser efetuado na seguinte conta:

    Banco do Brasil

    Agência: 1622-5 Conta: 464-2


