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1. O QUE É O SOLLICITA PRO?

O Sollicita PRO é uma ferramenta singular, que apresenta, sob vários formatos, uma série de 

trabalhos intelectuais técnico-profissionais especializados. O Sollicita PRO disponibiliza, em uma 

única ferramenta (i) um grande acervo de informações técnicas, (ii) capacitação continuada; (iii) 

revistas especializadas periódicas; (iv) a nova Lei de Licitações comentada, entre outras 

funcionalidades. E o conjunto ofertado, faz do Sollicita PRO a melhor Solução do país em matéria de 

contratação pública, a mais completa, a de maior eficiência, a única que contempla todas as 

ferramentas citadas em uma única assinatura, sendo concebida e comercializada exclusivamente 

pelo Grupo Negócios Públicos.

2. EM QUAIS ETAPAS DA CONTRATAÇÃO O SOLLICITA PRO PODE 

SER USADO?

a) Preparatória

• Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, inclusive através do uso de modelos

• Elaboração de Termo de Referência, inclusive através do uso de modelos

• Elaboração do Edital, inclusive através do uso de modelos

• Definição do melhor modelo de contratação: licitação ou contratação direta

• Justificativa técnica

• Justificativa de preços

• Análise jurídica

• Divulgação do edital da licitação;

b) Condução da licitação ou da contratação direta

• Análise e julgamento de impugnações e pedidos de esclarecimentos

• Condução da fase de julgamento das propostas

• Condução da fase de habilitação

• Análise e posicionamento diante de recursos

• Escolha do fornecedor da contratação direta, com o devido embasamento técnico

• Instrução do processo de contratação direta

c) Contratos

• Fiscalização contratual

• Gestão contratual

• Análise de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro

• Aplicação de penalidades

• Condução de situações de inexecução contratual

• Celebração de aditivos

• Recebimento do objeto e encerramento do contrato
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O Tribunal de Contas da União - TCU, já de longa data vem reconhecendo a necessidade 

de qualificação e capacitação dos agentes públicos para garantir que o servidor (ou 

colaborador no âmbito do Sistema S) conte com os pressupostos profissionais e técnicos 

necessários para bem desempenhar a função para a qual foi designado. (Acórdão nº 

1.709/2013 - TCU - Plenário Acórdão). O Decreto-Lei nº 4.657/42, com a redação dada pela 

Lei nº 13.655/18 também ressalta a necessidade de minimizar as dificuldades na atuação 

do servidor, em seu art. 22. Além disso, o agente público além de garantir uma aquisição 

eficiente para sua instituição e sociedade, deve mitigar os riscos e se prevenir de eventual 

responsabilização pelos Tribunais de Contas, principalmente se o erro acontecer por 

despreparo ou desconhecimento. (Acórdão nº 1.048/2008 - 1ª Câmara, Acórdão nº 

1.450/2011 - Plenário, Acórdão nº 3.625/2011 - 2ª Câmara, Acórdão nº 206/2007 - Plenário, 

entre outros).

3. POR QUE O SOLLICITA PRO É UTILIZADO POR ÓRGÃOS DE 

CONTROLE DE TODO PAÍS?



4. O QUE TORNA O SOLLICITA PRO EXCLUSIVO E INDISPENSÁVEL?

→ Único suporte integral e seguro de licitações e contratos do mercado!

→ Acervo de Orientações por escrito já respondidas a centenas de órgãos públicos ;

→ Legislação federal, estadual e municipal;

→ Leis comentadas;

→ Notória especialização, comprovada pelos mais de 20 anos ajudando a tornar a Administração;

→ Pública mais eficiente;

→ Jurisprudências selecionadas e comentadas;

→ Maior acervo de modelos e manuais para todas as fases da licitação e contratos;

→ Quatro periódicos especializados (exclusivo e eletrônico);

→ Portão de Conteúdo atualizado 24h por dia. Única equipe de jornalismo especializada e licitações 

e contratos;

→ Capacitação continuada com eventos e aulas gravadas. Ferramenta exclusiva e única do 

mercado;

→ Ferramentas de gestão exclusivas (Contador de Prazos, Analisador de balanço, Biblioteca e 

Agenda;

→ Ferramentas de busca atualizadas diariamente por inteligência artificial (acórdãos, editais, banco 

de fornecedores e penalidades).

5. FUNCIONALIDADES DO PLANO OURO:

✓ Pesquisa - com acesso às orientações já respondidas;

✓ Banco de Editais;

✓ Orientações - com o menor prazo de resposta do mercado;

✓ Modelos de documentos;

✓ Leis comentadas - 14.133/21 e 13.303/16;

✓ Meu mural;

✓ E-books;

✓ Agenda;

✓ Capacitação continuada - com acesso a vídeos exclusivos!;

✓ Analisador de Balanços;

✓ Contador de Prazos;

✓ Banco Fornecedores;

✓ Banco de Penalidades;

✓ Revista O Pregoeiro;

✓ Revista Licicon;

✓ Revista Negócios Públicos;

✓ Revista Governança Pública;

✓ Minha Biblioteca;

✓ Aplicativo.

Os detalhes das funcionalidades são parte integrante desta proposta (ver método de

trabalho anexo e-mail).
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Sollicita Pro - Plano Ouro

Orientações técnicas 12

Solicitantes* 2

Orientações preços/ano R$ 7.200,00

Ferramentas de gestão capacitação e pesquisa 0 logins

Ferramentas preço/ano R$ 2.500,00

Investimento anual total*** R$ 9.700,00

* Solicitantes: Pessoas autorizadas a entrar em contato com o corpo técnico Sollicita Orientações.

*** Resguardo direito ao reajuste de prorrogação do contrato.

Cortesia válida nesta contratação:

6. INVESTIMENTO ESPECIAL PARA CONTRATAÇÃO

7. BENEFCIOS ESPECIAIS APÓS A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO 

DO SOLLICITA:

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 melhor 

utilização do “serviço” e todas as funcionalidades.

Os treinamentos e suporte técnico do Sollicita, poderão ser realizados através de 



vídeoconferência, Skype, e-mail, chat online e telefone, entre os horários de 8h30 às 17h30 

(segunda a quinta-feira) e 08h30 às 16h30 (sextas-feiras), durante a vigência do contrato.

8. ACESSO AO SOLLICITA:

Via Internet no site www.sollicita.com.br. Acesso somente autenticado via login/senha. Acesso a 

todos os aplicativos por IP/CNPJ (a depender do plano contratado), exceto para Orientação Jurídica.

Todos os Logins/senhas são de uso exclusivo do usuário e CNPJ (por endereço), não podendo 

ser compartilhado com outras pessoas e entidades públicas/privadas.

O acesso será disponibilizado após a emissão da Nota Fiscal.

9. DEFINIÇÃO DE USUÁRIOS:

Usuário Master: será o usuário principal com acesso a todas as ferramentas (a depender do 

plano contratado), cadastro/exclusão de usuários e distribuição das ferramentas. Não é possível 

fazer login do usuário Master simultaneamente em mais de um computador, pois o acesso é único 

por IP.

Para alteração de usuário Master se faz necessária a validação da área de Suporte Sollicita.

Usuário Administrador: terá acesso a todas as ferramentas (a depender do plano

contratado), inclusão/exclusão e distribuição do acesso, podendo realizar orientações jurídicas 

desde que previamente habilitado pelo Master.

Login/senha de uso exclusivo não podendo ser compartilhado com outras entidades

públicas/privadas, usuário padrão ou diferentes IP’s.

Não é possível fazer login simultaneamente em mais de um computador, cada administrador tem 

acesso único por IP.

Usuário padrão: terá acesso às ferramentas definidas pelo usuário administrador ou Master (a 

depender do plano contratado).

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO:

Fica estabelecido que a vigência do contrato será de doze meses, a partir da liberação da senha 

ou definida em cláusula contratual. Para contratação com vigência inferior ou superior a 12 meses, 

essa informação estará indicada no campo “Observações” e os preços praticados serão 

proporcionais aos meses contratados.

11. FUNDAMENTO LEGAL PARA CONTRATAÇÃO:

Instauração do processo administrativo nos termos do art. 38 da Lei nº 8.666/93  ou Art. 72, da 

Lei nº 14.133/21), do qual constem, entre outros elementos, a motivação e a comprovação dos 

requisitos para a inexigibilidade presentes no art. 25, inc. II e § 1º, da Lei nº 8.666/93 (ou 74, inciso 

III, da Lei nº 14.133/21), além do atendimento ao art. 26, caput e parágrafo único, da mesma Lei (ou 

Art. 72, da Lei nº 14.133/21).



Para as empresas estatais deve ser observado o dispositivo art. 30, no inc. I e II da Lei

13.303/2016.

12. CONDIÇÕES GERAIS:

Os valores e os benefícios ofertados nesta proposta são válidos somente para a contratação de 

todos os produtos indicados neste documento e poderão fazer parte de uma campanha específica 

por tempo determinado.

A formalização da contratação se dará por instrumento de contrato ou seu substitutivo nos 

termos legais, sendo, na sequência, emitida a Nota Fiscal correspondente e disponibilizado o acesso 

aos serviços por meio de login e senha. O pagamento deverá acontecer em até 30 (trinta) dias do 

recebimento da nota fiscal, salvo prazo diverso acordado entre as partes.

A proposta será válida desde que não haja pendência de pagamentos em atraso relativos a 

contratações anteriores.

Documentação habilitatória completa pode ser acessada através do link: 

https://gnp.negociospublicos.net.br/NP/Comercial/frmEmpresaCertidaoVisualizacao/Documentos? 

p_idEmpresa=4

13. EFETIVAÇÃO DA COMPRA E INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO:

Para confirmar a contratação do Sollicita é necessário enviar um documento oficial do órgão ou 

da empresa que represente uma autorização formal (nota de empenho, autorização de 

fornecimento, pedido de compras, carta contrato e/ou outro), devidamente assinado para o e-mail: 

contato@sollicita.com.br.

Pagamento em parcela única, até 30 dias após a emissão da nota fiscal, salvo prazo acordado 

entre as partes.

Emitir empenho a favor da EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL, inscrita no CNPJ nº. 

06.132.270/0001 32, estabelecida à Rua Izabel A Redentora, 2356 - Edifício Loewen, Sala 118 - 

Centro, São José dos Pinhais.

Devendo o respectivo pagamento ser efetuado na seguinte conta:

Banco do Brasil LTDA

 AG: 1622 5 / Conta: 40241 9

Esta proposta é válida até: 05/12/2022  00:00:00.
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JULIANA GRILLE

Consultor Comercial Sollicita


