
Curitiba, 8 de Janeiro de 2019

Proposta nº 311/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL

A/C: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

Apresentamos proposta comercial da Editora Negócios Públicos, com o objetivo de firmar uma parceria 

com o referido órgão, a fim de oferecer o Sollicita - uma solução em Licitações e Contratos 

desenvolvida para aumentar, de forma Global, a eficiência administrativa no processo de contratação 

pública.

Todas as informações estão concentradas em uma única plataforma, dinâmica e intuitiva, integrada 

por diversas ferramentas, facilitando as atividades diárias, possibilitando a rápida obtenção de 

informações e conferindo segurança à tomada de decisões.

1. POR QUE CONTRATAR O SOLLICITA?

O Sollicita melhora a eficiência da organização pública, dando às diferentes equipes do processo de 

compras acesso a capacitação, informações qualificadas e 12 ferramentas exclusivas voltadas para a 

obtenção dos resultados da licitação, facilitando as atividades diárias e oferecendo segurança na 

tomada de decisões.

2. POR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PRECISA DO SOLLICITA?

O Sollicita está é uma ferramenta compatível com as diretrizes da boa governança propagada pelos 

Tribunais de Contas, oferecendo aos agentes das contratações públicas um conjunto de soluções 

fundamentais e necessárias à sua atuação.
a

3. O QUE TORNA O SOLLICITA ÚNICO NO MERCADO?

O Sollicita não é apenas um portal de pesquisa e informação, mas uma plataforma de utilidades que 

atendem a diversas necessidades administrativas. Através das seguintes funcionalidades:

• Sollicita Pesquisa 

Possibilita uma pesquisa sistematizada e inteligente em documentos pré-selecionadas por serem pertinentes à 

atuação de compradores públicos, assessores, controladores e demais agentes envolvidos com a contração 

pública.

• Sollicita Editais 

Facilita a elaboração de editais considerando os objetivos específicos de cada licitação e suas respectivas 

peculiaridades, as quais refletem diretamente na exigência de documentos de habilitação e na fixação das 

obrigações contratuais, entre outros.

• Sollicita Orientações (Limitado a 12 utilizações e a 2 usuários.)

O corpo de consultores advogados especialistas com disponibilidade e capacidade para auxiliar de forma dinâmica, 

segura e, principalmente, fundamentada, a prestação do serviço do Sollicita Orientação ocorrerá da seguinte 

forma:

• Orientações limitadas em licitações e contratos administrativos;

• Pareceres Jurídicos: Suas dúvidas solucionadas em até 24 h úteis; 

• Respostas Objetivas: Suas questões mais objetivas e pontuais respondidas de maneira clara e completa, em 

até 04h úteis.

• Sollicita Agenda 

A rotina dos agentes pode ser planejada e facilitada com a utilização do Sollicita Agenda, que auxilia a lembrar dos 

compromissos diários e dos prazos que estiverem sob sua responsabilidade.
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• Sollicita Capacitação 

Leva aos agentes públicos o acervo de palestras proferidas nos diversos eventos do Grupo Negócios Públicos, 

possibilitando a atualização e a capacitação de todos os interessados a um custo mínimo e sem deslocamento.

• Analisador de Balanços 

A utilização de um analisador de balanços que forneça automaticamente os índices facilita a verificação da 

qualificação econômico-financeira do licitante e, nesse contexto, contribui para a tomada da decisão de forma 

rápida e segura, melhorando a performance do processo licitatório.

• Contador de Prazos 

Possibilita acompanhar e monitorar  todos os prazos do seus processos licitatórios.

• Sollicita Fornecedores 

Contempla pesquisa em uma base com mais de 800.000 Fornecedores.

• Sollicita Compass 

O processo de Contratação Pública, com todas as suas fases e variações, pode ser visualizado de maneira objetiva 

e fácil por meio de mapas mentais, com o passo a passo dos respectivos procedimentos. Termo de Referência, 

Sistema de Registro de Preços, Contratações Diretas, Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, Pregão 

Presencial e Eletrônico são alguns dos procedimentos descritos pormenorizadamente nesse aplicativo 

diferenciado.

• Sollicita Periódicos 

O Sollicita Periódicos é um acervo digital das revistas: O Pregoeiro, Negócios Públicos, LICICON e Governança 

Pública. Disponibilizando publicações exclusivas no setor de licitações e compras públicas.

• Minha Biblioteca 

Monte seu próprio banco de informações a partir de qualquer conteúdo encontrado no portal Sollicita.

4. INVESTIMENTO ESPECIAL PARA CONTRATAÇÃO:

PRODUTO LICENÇAS PERIODO VLR. INVESTIMENTO

 7.990,0012 meses1Sollicita

Pagamento em parcela única. Limite de 12 orientações ao longo do contrato, sendo ela por escrito ou telefone.

• Desconto de 10% (dez por cento) nos eventos e treinamentos promovidos pelo Grupo Negócios 

Públicos, durante a vigência do contrato, exceto cursos In Company e Compartilhados, não sendo 

acumulativo;

• Treinamento ilimitado aos servidores designados para operar o sistema, visando a regular utilização 

do "software" e todas as suas funcionalidades para o melhor aproveitamento de seus resultados. 

Nossos treinamentos e suportes técnicos poderão ser realizados através de vídeo conferência, Skype, 

e-mail, chat online e telefone, entre os horários de 9h e 18h de segunda a quinta - feira, às sextas 

-feiras de 09:00 às 17:00, durante a vigência do contrato;

5. VIGÊNCIA DO CONTRATO:

Fica estabelecido que a vigência da contratação é 365 dias a partir da liberação da senha.

6. FUNCIONALIDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISA:

• Via Internet no site www.sollicita.com.br;

• Acesso somente autenticado via login/senha;

• Não é possível fazer login simultâneo, cada usuário tem seu o próprio acesso.

• Acesso ilimitado a todos os aplicativos por IP/CNPJ, exceto para Orientação Júridica;

• Login/senha de uso exclusivo do usuário e CNPJ, não podendo ser compartilhado com outras 

pessoas e entidades públicas/privadas;
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7. FUNDAMENTO LEGAL PARA CONTRATAÇÃO:

O documento MÉTODO DE TRABALHO E INFORMAÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO faz parte indissociável 

da proposta.

• ART.25 caput da Lei 8.666/93 - Inexigibilidade de licitações genérica, fundada nas especificações 

diferenciadas do objeto visado.

• ART.24 caput da Lei 8.666/93-hipótese de licitação dispensável com base no valor inferior as 10% 

dos limites manifestos na alínea “a”, do inc.II, do art.23 da Lei de Licitações.

8. EFETIVAÇÃO DA COMPRA E INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO:

Pagamento em parcela única

Emitir empenho a favor da EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO 

BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº. 06.132.270/0001-32, 

 estabelecida à Rua Lourenço Pinto, 196, 3º andar, Centro, 

cidade de Curitiba, Estado do Paraná, devendo o respectivo 

pagamento ser efetuado na seguinte conta:

9. VALIDADE DA PROPOSTA: 09/03/2019

Banco do Brasil

AG.1622-5

Conta: 40241-9

Atenciosamente,

Caroline Votto

Consultor Comercial
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