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PROPOSTA COMERCIAL 
 
A Magna Licitações é uma empresa especializada em Licitações Públicas em todo território nacional, 
atuando com transparência e credibilidade trazendo resultados eficazes para seus clientes. Estamos 
aptos em prestar serviços de consultoria/assessoria envolvendo todas as etapas de uma Licitação 
Pública que vão desde o levantamento da oportunidade de venda, controle e atualização das 
certidões negativas, participação na data de abertura da licitação, negociação com a administração 
pública, interposição de recursos e medidas administrativas e judiciais, assinatura do contrato e gestão 
do mesmo até o término de sua vigência. 
 
Através de nossa equipe especializada, nosso objetivo é facilitar o relacionamento e as negociações 
entre sua empresa e o Poder público. 
 
Além de participarmos de pregões presenciais, atuamos em mais de 51 plataformas de compras 
eletrônicas. Destacando-se os portais: 
 
BEC 
ComprasMG 
ComprasNet 
Publinexo 
Licitações-e 
 
Proporcionamos ao empresário comodidade e praticidade de forma profissional e transparente, de 
tal maneira que nosso cliente se preocupe apenas em entregar seu produto ou serviço ganhos nas 
Licitações. 
 
Por outro lado, também oferecemos soluções para seu negócio através de Cursos de Licitação 
presencialmente, online, personalizado, in company, enfim, de acordo com sua necessidade. Aprenda 
como participar de Licitações de maneira efetiva mesmo sendo leigo no assunto. Ensinaremos do Zero 
tudo que você precisa saber para vender seus produtos/ serviços ao Governo passando dicas 
matadoras de quem já atua há 10 anos no ramo.  
 
Pra você que ainda não trabalha vendendo ao Governo eu te convido a fazer parte de um mercado 
que gira em torno de 13% do PIB todo ano e AUMENTE SEU FATURAMENTO EM 40% 
 
Agora se você já trabalha com vendas públicas, já imaginou ter mais tempo junto à sua família ou até 
mesmo resolvendo outros assuntos de sua empresa? Nós podemos te ajudar com isso!  
 
Deixe a burocracia das Licitações conosco.  
Contrate uma consultoria especializada e mude de vez seu estilo de vida. GANHE TEMPO! 
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DESCRIÇÃO DE NOSSOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 
 
Cadastramento do cliente junto aos órgãos públicos 
  
Procedimento necessário à participação nas licitações públicas, os serviços na área de cadastramento 
consistem no auxílio ao cliente para obtenção de registro junto a diversos portais de compras do 
governo, seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal. A Magna Licitações oferece serviços de 
assessoria para cadastramento e obtenção de todas as certidões necessárias para participação das 
licitações públicas, atuando de forma pró-ativa na atualização das mesmas junto aos referidos portais. 
 
Avisos de licitações  
 
Envio das licitações com as oportunidades de negócios de sua área de atuação, filtrados conforme 
melhor lhe interessar. 
  
Análise e impugnação do edital 
 
Estudo do documento de convocação em busca de irregularidades que possam restringir seu caráter 
competitivo, com adoção das medidas legais cabíveis para retirar as partes que possam restringir a 
participação do cliente. 
  
Pedido de esclarecimentos 
 
Solicitação de informações complementares para viabilizar a apresentação da proposta que melhor 
atenda às necessidades do órgão público. 
  
Montagem de pasta  
 
Organização e remessa, aos órgãos públicos gerenciadores, dos documentos necessários à habilitação 
de nosso cliente junto aos diversos certames licitatórios. 
 
Participação na data de abertura  
 
Atuação como representante da empresa quando da realização da sessão pública de disputa, seja 
presencialmente ou pela internet.  
  
Recursos e defesas contra concorrentes  
 
Elaboração de petição apontando as falhas na documentação dos demais licitantes, bem como 
defesa dos interesses do cliente caso seja atacado pelos concorrentes por alegação de inadequação 
dos documentos. 
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Recurso contra inabilitação  
 
Elaboração de petição para as hipóteses de declaração de inabilitação/desclassificação do cliente 
diretamente pelo órgão público;  
  
Mandado de Segurança  
 
Adoção das medidas judiciais necessárias caso não haja solução satisfatória nas instâncias 
administrativas. 
  
Equilíbrio econômico-financeiro  
 
Solicitação de atualização de valores defasados por conta da inflação, de modo a adequar os 
pagamentos à expectativa de lucro estimada quando da formulação da proposta inicial.  
  
Gerenciamento de contratos  
 
Acompanhamento e controle das medições necessárias ao pagamento por contratos relacionados a 
obras de longa duração, seguida pela atuação junto ao órgão público visando assegurar o pagamento 
dos valores devidos. 
 
Gerenciamento de documentos  
 
Controle da documentação "básica" necessária à participação da licitação, com avisos prévios sobre 
os vencimentos de cada documento. 
  
Gerenciamento de cadastros  
 
Acompanhamento dos vencimentos dos cadastros de interesse do cliente, bem como das certidões 
que percam a validade durante a vigência do contrato, informando nosso cliente da atual situação de 
sua empresa quanto a documentação necessária aos diversos procedimentos administrativos no 
decorrer do certame. 
  
 Isenção de Fidelidade 
 
Nossa empresa não trabalha com o sistema de fidelidade, deixando nosso cliente a vontade caso 
deseje encerrar o contrato de trabalho. Nossa garantia é a qualidade de nosso trabalho. 
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INVESTIMENTO 

1.  Serviços de consultoria/assessoria em licitações públicas de acordo com os itens elencados 
acima. Conferir planos abaixo: 

 
Observações:  

a) Caso seja acionada a garantia de 15 dias, será cobrado o valor de R$ 500,00 pelo cadastro em cada portal de 
compra. 

b) Os serviços que não constam em um determinado plano poderão ser contratados a parte (consultar valores). 
 

c) Para participação em Licitações Presenciais haverá cobrança a parte pelo serviço cujo valor dependerá do 
respectivo Edital, despesas de ida à sessão pública e tamanho do trabalho envolvido para participação. 
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DESCONTO 

✓ 15% se contratado no Plano Semestral 

✓ 25% se contratado no Plano Anual 
 

     Planos para pagamento adiantado* 

 
 
 
2. Comissão de 5% do valor do contrato após o pagamento por parte do órgão público. 
Obs.: Só cobraremos comissão se vencermos a Licitação com valor acima do repassado pelo cliente. 

3. Reembolso de despesas com correios, cartórios, viagens e estadias incorridas para a 
realização dos serviços autorizados pela contratante. 

4. Garantimos que não cobraremos mensalidade alguma nos primeiros 15 dias após seu 
cadastro conosco caso mude de ideia por qualquer motivo!  
Obs.: Neste caso cobraremos apenas o cadastro nos portais de compras. 

 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS 
 
 

Hortolândia – SP, 28 de julho de 2020. 
 
  
 
 

_____________________________ 
BRUNO GARCIA 

Diretor Executivo 
CPF:  

 
 

 
 
 
 

* Desconto aplicável para pagamento à vista do período completo  
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