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DO OBJETO

Contratação da Editora Negócios Públicos do Brasil LTDA ME para o SOLLICITA-

Núcleo de Supôrte em Licitações e Contratos Administrativos - Sollicita Orientaçöes,

Sollicita Pesquisa, Sollicita Editais, Sollicita Capacitação, Sollicita Agenda, Analisador de

Balanço, Sotiicita Fornecedores, Contador de prazos, Banco de Penalidades e Rádio

Solliciia, conforme especificaçöes constantes neste Projeto Básico e Proposta Comercialda

empresa, a qual, independente de transcriçäo, integra o presente instrumento.

DA JUSTIFICATIVA

Tomar decisöes na Administraçäo Pública exige avaliaçäo criteriosa e representa

responsabilidade para os que são investidos dessa competência. O princípio da legalidade,

ao qual a Administração Pública se vincula tem, atualmente, conceito muito mais amplo e

abrängente de modo a admitir a prática não só de atos previstos em lei em sentido formal,

mas dé todos aqueles condizentes com o ordenamento jurídico e princípios que informam o

agir da Administraçäo Pública.

Entretanto, essa ordem jurídica é complexa e repleta de leis, instruções e outros atos

que coexistem e que devem ser concomitantemente aplicados. Além disto, nem tudo está

previsto ou é resoivido pelo ordenamento jurídico. Muitas vezes os problemas enfrentados

não guardam soluçäo expressa na lei.

Os empregados do setor de licitaçöes e contratos do Coren/PR vivenciam situações

das mais diversificadas possíveis, provocando constantes dúvidas para a tomada de

decisão, o que se torna ainda mais complicado diante da dinamicidade da legislação' 
-É,

portantó, fundamental para o fortalecimento da capacidade dos servidores a atualização

constante e a consolidaçäo do conhecimento imprescindível para solucionar problemas e

firmar as melhores práticas da Gestão Pública na ârea de licitaçöes e contratos'

Assim, além da própria estrutura jurídica que assessora o Coren/PR, cada vez mais

há necessidade de se pesquisar soluçöes adotadas por outros órgäos, resoluçöes propostas

por setores especializãdos nos maii variados assuntos, além das instruçöes normativas,

acórdãos do TCU, etc.

Cursos e congressos muito auxiliam neste processo de atualizaçäo e consolidaçäo

de conhecimentos. e-ntretanto, no atual contexto de carência de pessoal no IBGE, quando

maior é a necessidade de capacitação, maior é a dificuldade de se dispensar um servidor

de sua rotina diária, sem comprometer todo o setor. Sem contar, ainda, com eventuais

restriçöes orçamentárias que impedem a participaçäo nesses eventos'

Desta forma, a contratação dos serviços de uma empresa notoriamente

especializada, criada com a missäo de servir de suporte técnico à Admini stração Pública, na
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área do Direito e da gestão governamental, como é o caso da Editora Negócios Públicos do

Brasil Eireli - ME que aþresenta uma solução viável para suprir, parc¡almente, as

necessidades indicadas acima. Täo importante quanto o conhecimento é o acesso à

informação rápida e segura, portanto, a assinatura anual serviços indicados, possibilitará o

acesso á todos os assuñtos que envolvem a contratação pública, atualizados e organizados

para facilitar a tomada de decisão.

ESPECTFICAçÃO DOS SERVIçOS

O Sollicita é uma solução em Licitaçöes desenvolvida para aumentar, de forma

Global, a eficiência administrativa no processo de contrataçäo pública. Não se limita a uma

determinada etapa, a um setor ou usuário, alcançando a todos os agentes envolvidos e

contribuindo para melhorar o exercício de suas respectivas atribuiçöes'

Todas as informaçöes estäo concentradas em uma única plataforma, dinâmica e

intuitiva, integrada por 10 serviços - Orientação, Pesquisa, Editais, Penalidades,

Capacitação, Éornecedores, Contador de Prazos, Analisador de Balanços, Rádio e Agenda

- fäcilitando as atividades diárias, possibilitando a rápida obtenção de informaçöes e

conferindo segurança à tomada de decisöes.

Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

Sollicita Pesquisa - Possibilitará uma pesquisa SISTEMATIZADA e INTELIGENTE

em documentos pré-selecionados por serem pertinentes à atuação de compradores
públicos, assessores, controladores e demais agentes envolvidos com a contração pública.

Sollicita Editais - Facilitará a elaboração de editais considerando os objetivos

específicos de cada licitaçäo e suas respectivas peculiaridades, as quais refletem

diretamente na exigência de documentos de habilitação e na fixação das obrigações

contratuais, entre outros.

Sollicita Orientação (2 usuários pessoa física) - O corpo de consultores advogados

especialistas com OisponiUitiOade e capacidade para auxiliar de forma dinâmica, segura e,

principalmente, fundamentada, a prestaçäo do serviço do Sollicita Orientação ocorrerá da

seguinte forma:- . Orientações llimitadas em licitações e contratos administrativos;
. Atendimento Personalizado, das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas;
. Uma assinatura, três formas de orientação:

. ORIENTAÇÃO pOR TELEFONE: suas dúvidas atendidas rapidamente em

conformidade com a necessidade e urgência.

. oRIENTAçÃO pOR ESCRITO, respondida nos seguintes formatos:
- Paieceres Jurídicos - suas dúvidas solucionadas em até 24 h úteis;

- Respostas objetivas - suas questöes mais objetivas e pontuais

respondidas de maneira clara e completa, em até 04h úteis'
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Sollicita Gapacitação - Levará aos servidores o acervo de palestras proferidas nos

diversos eventos Oo Crupó Negócios Públicos, possibilitando a atualizaçäo e a capacitação

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

Contador de Prazos -Acontagem mecânica dos prazos de uma licitação está sujeita

a erros e a consequências negativas þara o processo e para o agente responsável, além de,

näo raro, despertar dúvidas. O contador automático pré-configurado com os prazos legais é

um recurso seguro, que possibilitará o controle dos prazos de todas as licitaçöes em

andamento.

Analisador de Balanços - A utilização de um analisador de balanços que forneça

automaticamente os índices facilitará a verificação da qualificação econômico-financeira do

licitante e, nesse contexto, contribuirá para a tomada da decisäo de forma rápida e segura,

melhorando a performance do processo licitatório'

Sollicita Fornecedores - Buscará os potenciais fornecedores de objetos específicos

em uma determinada região, para as mais diversas finalidades, entre elas a realizaçâo da

pesquisa periódica para ã verificação da economicidade do contrato visando o controle dos

preços registrados em SRP.

Banco de Penalidades - Possibilitará a verificação precisa das penalidades

aplicadas aos fornecedores por meio da busca por todos os CNPJs relacionados à mesma

päs.o" jurídica, respaldando adequadamente as decisöes administrativas que envolvem

avaliação nesse sentido.

Sollicita Agenda - A rotina dos agentes pode ser planejada e facilitada com a
utilização do Sollicita Agenda, que auxiliará a lembrar dos compromissos diários e dos

prazos que estiverem sob sua reponsabilidade.

Rádio Sollicita - A Rádio Sollicita é mais um recurso para a atualização e a

capacitação. A qualquer hora, mesmo realizando outras tarefas, o agente tem a sua

disposiçáo uma' programação selecionada, com notícias, atualizaçöes legislativas,

comentãrios sobre questöes importantes e polêmicas, aulas sobre temas relevantes e

aplicáveis à sua rotina.

Funcionalidades para execuçäo dos serviços e acesso aos aplicativos:
-Via lnternet no site www.sollicita.com.br;
-Acesso somente autenticada via login/senha;
-Login/senha de uso exclusivo do uèuário e CNPJ, não podendo ser compartilhado

com outras pessoas e entidades públicas/privadas;
-Näo é possível fazer login simultâneo, cada usuário tem seu o próprio acesso.

-Acesso ilimitado a todol os aplicativos por lP/CNPJ, exceto Orientaçäo, disponível

para até 2 usuários (pessoa física).
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4. DA CLASSTFTCAçÃO DOS SERVIçOS

A análise de mercado demonstrou que não há oferta de serviços similares com as seguintes
características, presentes no Sollicita e objetos do interesse desta Setor:

. Todos os serviços estão concentrados em uma única plataforma na internet, com acesso
via login e senha, facilitando sobremaneira sua utilização;

. O número de orientaçöes passíveis de serem solicitadas, por escrito e por telefone, é

ilimitado para os acessos contratados;
. Os prazos para resposta a orientações solicitadas säo os menores do mercado;
. Todos os servidores do órgão teräo acesso à navegação e uso dos aplicativos, com

exceçäo das orientações, limitadas aos usuários determinados por esta Administraçäo;
. Acervo de vídeos de eventos de relevância nacional, contendo as intervençöes de

palestrantes notoriamente especializados e suas opiniöes sobre questöes polêmicas e

fundamentais;
. Acervo de vídeos de perguntas e respostas especialmente preparadas para a capacitação

de agentes;
. Programaçäo de rádio exclusivamente focada na atividade administrativa de contratação

pública;
. Ferramenta de pesquisa de penalidades, com captaçäo de CNPJ de matriz e de filiais de

uma mesma pessoa jurídica;
. Analisador de Balanço Patrimonial;
. Banco de dados de fornecedores;
. Contador de prazos.

O serviço Sollicita é disponibilizado exclusivamente pela empresa Editora Negócios Públicos
Ltda., conforme carta de exclusividade anexa.

Dessa forma, acreditamos estarem caracterizados os requisitos para a contrataçäo direta
por inexigibilidade de licitação (arl. 25 da Lei 8.666/93).

5. MGÊNCIA CONTRATUAL

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

6. OBRTGAçÖES DA CONTRATANTE

6.1. Atender ao contido neste Projeto Básico e na Proposta Comercial quanto à utilização dos
produtos/serviços contratados;

6.2. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade constatada na

execuçäo dos serviços, utilizando-se da forma escrita;

6.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, após o atesto da nota fiscal/fatura.
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7.1

7.2

7.3

7.4.

7.5

oBRTGAçÖes oa GoNTRATADA

Atender ao contido neste Projeto Básico e na Proposta Comercial quanto a condiçöes de

execuçäo, prazos e demais requisitos relativamente aos produtos/serviços contratados;

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçöes por ela

assumidas, todas as condições de habilitaçäo exigidas pa'a a contratação;

prestar as informaçöes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo

CONTRATANTE;

lniciar os serviços objeto deste contrato de acordo com os prazos, as condiçöes de execução

e os demais requisitos constantes no Projeto Básico e na Proposta Comercial.

Näo utilizar na execuçäo dos serviços empregado que seja familiar de agente público

ocupante de cargo em comissão ou funçäo de confiança no Orgäo Contratante, nos termos

do artigo 70 do Decreto no 7 .203, de 2010.
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Simone Peruzzo
Presidente do Coren/PR

DA SUBCONTRATAçÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto da contratação

9. ALTERAçÃO SUe¡envR

E admissível a fusäo, cisäo ou incorporaçäo da contratada com/em outra pessoa jurídica,

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitaçäo exigidos

na contrataçãb; sejam mantidäs as demais cláuéulas e condiçöes do contrato; não haja prejuízo à

execução d-o objeio pactuado e haja a anuência expressa da Administraçäo à continuidade do

contrato

Curitiba/PR,23 dejunho de 2017

Chefe Licitações
Contratos e Convênios

Aprovado e Autorizado Por:
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