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Ol. Trata-se de Processo Administrativo cadastrado junto ao COREN-PR sob o no 05712016,

decorrente da determinação de Contratação de empresa especializada para fornecimento de

plataforma eletrônica de pesquisa, capacitação, orientação jurídica e administrativa pública, com

ätualizaçöes diárias de informaçöes, buscando viabilidade na contratação da empresa EDITORA

NEG9CiOS pUBLtcoS Do BRASTL LTDA - ME, regularmente inscrita no CNPJ/MF no

06.1g2.270/000l-32, estabelecida em Curitiba-PR, na Rua Lourenço Pinto, no 196 - 30 Andar,

Centro, CEP 8O.O1O-160, pelo valor anualde R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais).

OZ. Como é de conhecimento da administração pública, todas as contrataçöes da Administração

Pública devem ser antecedidas de licitação, por força do art. 37, inc. XXI da Constituição Federal.

Assim, para operacionalizar o procedimento licitatório, a Administraçäo Pública deve contar

em seus quadios, pessoal com conhecimento específico e constantemente atualizado, que farão

com que a licitaçäo seja processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
admiñistrativa, da vìnculação ao instrumento convocatório, visando à observância do princípio

constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa paru a administração.

Devido a peculiaridades de cada processo administrativo, existe a necessidade de realizar
pesquisas na busca por jurisprudência, precedentes e/ou fundamentação jurídica, via consulta

iormal ou internet, e em alguns casos até precisam ser contratados, podendo ser muito oneroso em

relaçäo ao valor da contrataçäo.

pensando nessas necessidades da Administração Pública, a empresa EDITORA

NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA, criou o SOLLICITA@, que é uma plataforma eletrönica

de pesquisa, capacitação, orientaçäo jurídica e administrativa pública, com atualizaçöes diárias de

informaçöes. O'sistema é organizado em ciclos de atualizaçöes diárias com áudios, vídeos e
documentos técnicos que compõem a base de dados e acervo do Grupo Negócios Públicos.

Tal solução/ferramenta de natureza estritamente técnica é voltada às compras públicas nas

suas diversas fáses de atuação. Atende diretamente as necessidades de pesquisa e conhecimento

de todos os profissionais envolvidos na área das contrataçöes administrativas. A utilizaçäo diária da

plataforma possibilitará também maior agilidade e efetividade dos procedimentos licitatórios, pelo

apoio técnico jurídico adicional, contador de prazos e banco de penalidades.

As especificações técnicas do Sollicita@ foram desenvolvidas buscando ser uma ferramenta

de apoio, sehdo conliável e ágil para acelerar os procedimentos de tomada de decisöes, antes,

durante e após arealizaçäo do óertame. Abaixo, destaco as especificaçöes técnicas que SOMENTE

O SOLLICITA @l possuii Plataforma eletrônica de pesquisa, capacitaçäo, orientação e atualizaçäo

diária. O Sistema é composto pelas ferramentas e aplicativos:

1. Sollicita Pesquisa;

2. Sollicita Orientaçöes;

3. Sollicita Capacitação;

4. Sollicita Editais;
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5. Rádio Sollicita;

6. Analisador de Balanços;

7. Contador de Prazos;

8. Banco de Penalidades;

L Sollicita Fornecedores;

10. Sollicita Agenda.

03. AAssociação das Empresas Brasileira de Tecnologia da lnformação ASSEPRO NACIONAL'

atestou que a empresa EDITöRA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA é a única fornecedora

do Brasiido prod'uto com as especificaçöes da ferramenta, acima descrita. Trata-se, portanto, de

uma ferramenta exclusiva e de extrema utilidade parc a fase interna dos processos licitatórios.

Ferramenta singular significa ferramenta única, específica sem parâmetros para

comparação, esta ferramenta possui características próprias que a deixa singular'

por ser exclusiva e singular, mesmo sendo obrigatória a necessidade das contratações da

Administração pública mediante processos licitatórios, ha permissivos legais que legitimam
juridicamente contrataçöes diretas nos casos de dispensa e inexigibilidade. São hipóteses

ã¡ferentes: na dispensab objeto é licitável, mas se permite que a Administraçäo, nos casos previstos

em lei, dispense ã l¡citação; já a inexigibilidade representa caso em que há inviabilidade material

ou jurídica'de competiçäo, tornando impossível realização de certame licitatório.
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04. Uma das situações de inexigibilidade é a inviabilidade de competição marcada pela

aquisiçäo de objeto oú prestação de serviço que só possa ser fornecido/prestado por produtor,

empresa ou representanie comercial exclusivo, conforme prevê oarL.25, inc' lda Lei 8.666/93, in

verþis
'Art. 25. É inexigívet a ticitação quando houver inviabilidade de competição,
em especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que sÓ possam ser
foinecido's por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo,

vedada a pieferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade
ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do
comércio do tocal em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço,
peto Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ott, ainda, pelas

entidades equivalentes;" (sem grifo no original)

Dessa forma, constata-se no próprio dispositivo a possibilidade de contrataçäo de obras ou

serviços através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se

realiiaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federaçäo ou Confederação Patronal,

ou, ainda, pelas entidades equivalentes, Assim, a "Carta de Exclusividade" apresentadf Pela

eótronn ñecoclos puBLl'cos Do BRASIL LTDA atesta que se trata de empresa exclusiva

possuidora da ferramenta "Sollicita", com especificaçöes técnicas únicas, assim, quando
'caraclerizada 

a inviabilidade de competição, a licitação deverá ser afastada, para atendimento do

interesse público. podendo ser invocada neste caso, a lnexigibilidade de Licitaçäo, pela ausê_ncia

total de c'ompetidores, em razäo de apenas existir um particular apto a ofertar o serviço/bem

pretendido. A propósiio do tema, cabem ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de MELLo,

publicados no íiuro Curso de Direito Administrativo, 140 ed. Säo Paulo: Malheiros, 2003. (Pg' 493-

"(...)Só se licitam bens homogêneos, intercambiáveis, equivalentes. Não se

licitam corsas desiguais. (...)"
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OS. Observa-se também que esta ferramenta está sendo amplamente usada por outras

administraçöes públicas federais e o valor desta contratação é equivalente ao praticado em todo

território nácional, conforme cópias de empenho de recentes contratações, nas folhas posteriores'

06. lsto posto, conclui-se que:

a) O produto "solticita", criada pela empresa Editora Negócios Públicos do Brasil Ltda. trata-

se de uma ferramenta que auxilia os agentes dâ administração em todas as fases da licitaçäo, sendo

confiável e ágil para aielerar os procèdimentos e tomada de decisöes, tornando-se útil ferramenta

neste contexto parc aAdministração Pública, e em específico, para esta Autarquia;

b) O valor desta contrataçäo é equivalente ao valor praticado de mercado;

c) Trata-se de uma ferramenta singular, ou seja, única, específica, pois possui características

próprias;

d) De acordo com o arç. 25, inc. I da Lei 8.666/93 é legalmente possível a aquisição da

ferramenta mediante inexigibilidade de licitaçäo decorrente da sua singularidade; pois se trata de

produto exclusivo, criado pãta Editora Negócios Públicos do Brasil Ltda., com o fim de tornar mais

elicaz os procedimentos de licitaçöes públicas.

e) A empresa apresenta regularidade fiscal necessária para fins de contrataçäo, conforme

Declaração do SICAF (folha posterior).

Chefe do de Licitaçöes
Contratos e Convênios
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