CERTIDÃO
ATE 4147/20
A

ASSESPRO

–

ASSOCIAÇÃO

DAS

EMPRESAS

DE

TECNOLOGIA

DA

INFORMAÇÃO, REGIONAL PARANÁ, associação civil de direito privado, sem
fins

lucrativos,

que

congrega

e

representa

fornecedoras de software e prestadoras

de

as

empresas

nacionais

serviços de informática,

atendendo a solicitação de sua empresa associada, e com fundamento nos
documentos regularmente registrados em nossos arquivos, vem certificar,
em atendimento ao que reza o art. 25, nº I da Lei 8666 de 21.06.93, que
segundo estas informações, a EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO
BRASIL EIRELI ME, com sede à Rua Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111 –
Campo Comprido na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, inscrita no
CNPJ sob o nº 06.132.270/0001-32, é autora e única fornecedora no Brasil,
do produto (www.sollicita.com.br).
Nome do produto – (www.sollicita.com.br)
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Linguagem: C# MVC
Banco de Dados: Sql Server
Funcionalidades:
O Sollicita é uma ferramenta compatível com as diretrizes da boa
governança disseminadas pelos Tribunais de Contas, oferecendo aos agentes
das contratações públicas um conjunto de soluções

fundamentais

e

necessárias à sua atuação.
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,

através

das

seguintes

funcionalidades:
•

Sollicita Pesquisa

Um avançado banco de dados composto de todo o acervo do Grupo Negócios
Públicos em matéria de contratações públicas.
Completo e dinâmico, o sistema utiliza o servidor Microsoft, viabilizando a
pesquisa de informações por meio de diversas fontes, tais como: repertório
jurisprudencial, legislação selecionada, manuais, Orientações Jurídicas,
revistas Licicon, Negócios Públicos, Governança e O Pregoeiro.
•

Sollicita Orientações (Somente usuário Master e administradores)

Informações jurídicas apresentadas por um Corpo Técnico especializado em
Licitações e Contratos administrativos, que além de auxiliar os profissionais
responsáveis em sua rotina de análises e pesquisa, também viabilizam a
localização ágil de informações (doutrin jurisprudência), sempre auxiliando
na tomada d: decisões mais assertivas e seguras.
Os serviços serão prestados por profissionais altamente especializados, com
agilidade e segurança que os agentes públicos necessitam, nos seguintes
formatos:
-

Pareceres Jurídicos: Elaborados em até 24 (vinte e quatro) horas

úteis.
-

Respostas Objetivas: elaboradas em até 04 (quatro) horas úteis;

-

Contato por telefone: canal de comunicação para questões de

urgência.
Nota 1: A prestação do serviço de Orientação Jurídica, cujas condições de
execução encontram se dispostas no Anexo 1, desta proposta, vinculam o
contrato para todos os fins, independentemente de transcrição.
Nota2: As consultas devem ser realizadas somente por usuários previamente
cadastrados pelo usuário Master.

•

Sollicita Capacitação

Disponibilização de palestras e cursos em mídia digital, para o usuário
assistir onde e quando desejar.
•

Analisador de Balanços

Ferramenta que permite aos Órgãos/Entidades Públicos a inclusão de
informações contábeis, tais como ativo, passivo e patrimônio líquido;
apresentando o respectivo índice contábil quanto ao desempenho financeiro
dos fornecedores, disponibilizando, assim, dados relevantes para auxiliar o
servidor na análise da habilitação econômica financeira dos licitantes.
•

Contador de Prazos

Ferramenta que viabiliza, de modo rápido e intuitivo, a contagem dos prazos
licitatórios. Basta registrar as datas referentes ao processo licitatório, que o
sistema apresentará uma sequência de prazos, conforme legislação de
referência.
•

Solicita Fornecedores

Disponibiliza pesquisa sobre produtos e serviços, por região, que já tenham
sido contratados por algum Órgão/Entidade Público de todas as esferas, com
a indicação dos seus respectivos fornecedores/prestadores de serviço,
otimizando, assim, o processo de contratação.
•

Banco de Penalidades

Disponibiliza de forma ágil e eficiente, informações sobre eventuais
penalizações

a

fornecedores/prestadores

de

serviço,

trazendo

mais

segurança à Administração Pública na hora de contratar.
•

Sollicita Agenda

Aplicativo voltado a auxiliar o usuano em seus compromissos diários junto
aos Órgãos/Entidades públicos. Com o Sollicita Agenda o servidor gerencia
todas as suas ações diárias, conforme necessidade, planejamento e
organização, a exemplo da visualização dos compromissos/programações

mais recentes e da programação de atividades/compromissos com outros
usuários do Sollicita (mesmo CNPJ contratado).
•

Acervo de periódicos digital

Acesso ao acervo digital da Editora Negócios Públicos, composto das
seguintes publicações:
Licicon - Revista de Licitações e Contratos Publicação técnica mensal, com
conteúdo completo e exclusivo sobre licitações e contratos.
Seções:

Pareceres

Jurídicos;

Respostas

Objetivas;

Edital

comentado;

Jurisprudência comentada; Jurisprudência selecionada; Artigos, Legislação e
Arena. Todas as edições possuem índice remissivo organizado sobre os
assuntos de cada mês/publicação, para facilitar a localização dos temas pelo
leitor.
-

Revista Negócios Públicos

Publicação mensal, destinada aos servidores públicos federais, estaduais e
mun1c1pais, a Revista NP traz temas de extrema relevância para as práticas
relacionadas a contratações públicas.
Com credibilidade justificada pelo respaldo tanto de renomados especialistas
como de prestigiados profissionais que operam diretamente com processos
licitatórios, a revista traz conteúdo atualizado sobre Licitações e Contratos,
com informações e entrevistas adicionais sobre Concurso Público, Processos
Administrativos, entre outros.
Conta com as seções Pergunta do mês, Direito e Política e Direto ao Ponto,
além de diversas matérias, entrevistas e artigos elaborados por profissionais
de renome, relativamente a diversos assuntos de interesse da Administração
Pública.
-

Revista O Pregoeiro

Publicação mensal voltada aos Pregoeiros e Equipes de Apoio que buscam
uma ferramenta eficaz de atualização e capacitação, a Revista OP é um guia
útil com foco na modalidade licitatória Pregão.

Contêm

notícias,

informações

técnicas,

esclarecimentos

na

área

de

contratações públicas, mantendo o servidor antenado com o que há de mais
recente em matéria de Pregão.
As seções Pergunta do mês, Divã do Pregoeiro, Direto ao Ponto, Pregão e
Painel do TCU, abordam interessantes assuntos relacionados ao Pregão, além
de matérias, entrevistas e notícias.
-

Revista Governança

Publicação trimestral voltada para profissionais de todas as áreas públicas,
especialmente aquelas afetas à Gestão Administrativa.
A revista veicula matérias voltadas a capacitar os agentes públicos,
contribuindo assim para uma Administração Pública mais eficiente, proba e
transparente. Para tanto, conta com as colunas Governança das Aquisições e
Governança na Gestão de Contratos, além de interessantes artigos e
matérias.
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