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Olá Larissa,

Estamos muito satisfeitos pelo interesse em conhecer nossas ferramentas.
Acreditamos que podemos contribuir muito para a área Jurídica com soluções capazes de facilitar e
otimizar o dia a dia dos profissionais da área.

Nosso propósito é potencializar o Universo Jurídico através da Inovação Tecnologia.

Este ciclo gera resultados eficientes e integrados permitindo que você tenha acesso a todas as
informações de seus processos e clientes de forma fácil, rápida e com mobilidade.
Em nome da LDSOFT, agradecemos pela confiança.
Niterói, 20 de outubro de 2020.

Claudio Santos

Sobre nós!

Somos uma empresa de tecnologia jurídica, feita por profissionais com a missão de fornecer a
melhor solução para a automação do acompanhamento e gerenciamento de processos.

A ferramenta APOL é composta por 4 módulos integrados (Marca, Patente, Jurídico e
Contrato) que são atualizadas automaticamente com informações oficiais do INPI, Tribunais
Judiciais e Diário Oficial.
O Webseek é a melhor solução de Buscas de Anterioridades disponível no mercado, que
podem ser pesquisadas por radicais, elementos figurativos, afinidades de classes e outros
parâmetros, trazendo resultados por aproximação com ranking de relevância.
Sendo modelo SaaS e cobrado pelo volume de uso, nossos servidores contam com
procedimentos e sistema de segurança com dados criptografados, por isso não é necessário a
instalação de qualquer programa, podendo ser utilizado de qualquer dispositivo com acesso à
internet.

Alguns números e grandes parceiros:

Investimento
ASSINATURA MENSAL | SISTEMA APOL
Itens
LICENCIAMENTO MENSAL
PROCESSOS CADASTRADOS
USUÁRIOS EXTRAS APOL

QTDE
20
257
4

Valor (R$) % Descontos
907,94
0%
721,40
0
327,14

Valor Final (R$)
907,94
721,40
327,14

Valor (R$)
4.073,35

Valor Final (R$)
4.073,35

INVESTIMENTO ÚNICO (licenciamento, treinamento e migração):
Itens
INVESTIMENTO ÚNICO APOL

QTDE
-

% Descontos
0%

TOTAL LDSOFT
ASSINATURA MENSAL:

1.956,48

INVESTIMENTO ÚNICO (licenciamento, treinamento e migração):

4.073,35

O Contrato terá vigência mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de liberação de acesso ao serviço contratado, podendo ser renovado
automática e sucessivamente por iguais períodos.
Os valores acima foram simulados a partir das quantidades informadas. O valor exato será apurado e disponibilizado, mensalmente.
APOL Franquia mínima - estimada em 150 processos de marcas ativos. Contudo, o valor da franquia poderá ser utilizado como desejar no
cadastramento de processos de marcas, patentes, jurídicos e contratos. Quando ultrapassada a franquia, o pagamento será referente ao
total de processos cadastrados.

Cortesias:
CORTESIA APOL

QTDE

USUÁRIOS

2

MÓDULO CADASTRO LIVRE
ESPAÇO (GB)

100 registros
5

Outros valores:
ESPAÇO ADICIONAL/GB (R$)

4,11

Condições de Pagamento:
INVESTIMENTOS
LICENCIAMENTO MENSAL
INVESTIMENTO ÚNICO

* Proposta válida por 60 dias

VENCIMENTOS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

45 di a s a pós a l i bera çã o dos
a ces s os nos s i tema s
03 di a s a pós a a s s i na tura do
contra to

A ca da 30 di a s a pós o
1º venci mento
à vi s ta

