
CONTRATOn.o

PROTOCOLOn.o

MODALIDADE

VIGENCIA

VALORTOTAL

015/2018

005/2018

Inexigibilidade de Licitagao, art. 25, inciso ll da Lei Federal n ' 8.666/93

06 (leis) memes

R$ 14.071,60 (quatone mil. setenta e um reais e sessenta centavos)

A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A., com sede na Rua Dr. Salles

Oliveira, 1028 - Vila Industrial - Campinas/SP., CNPJ n ' 44.602.720/0001-00, representada neste ato por seu

Diretor Presidente e cumulativamente Diretor Administrativo e Financeiro interino, Sr. Carlos Jose Barreim:

portador do RG n ' 4.571.189-6 e do CPF n ' 000.621 .248-46, doravante designada simplesmente EMDEC, e de

outdo lada, a empress ZENITE INFORMAQAO E CONSULTORIA S.A., com cede iAv. fete de Setembro n '

4.698, 3' andar, Bairro Batel, Curitiba/PR, CEP.: 80240-000, devidamente inscrita no CNPJ sob n.'

86.781 .069/0001-15, neste ato representada pda Sra. Hilda Victoria Dernys Carrasco Chiaretto, portadora do

RG n ' 7.778.009-2 SSP/PR e do CPF/MF n ' 032.957.699-23, doravante denominada simplesmente

CONTRATADA, ajustam e convencionam as obrlgag6es e compromissos reciprocos que assumem, em

consonincia com a Lei Federal n.' 8.666/93 e suas altera96es. de acordo com as cldusulas e condig6es que

seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - 0BJET0

1.1 Constituem objeto do presente, a contratagao de treinamento sobre a Lei Federal n ' 13.303/201 6 para

regulamentagao das licitag6es e contratos das estatais para lO(dez) colaboradores da Emdec S/A,
conforme especificag6es descHtas nos itens do ANEXO 1- TERMO DE REFERENCIA.

CLAUSULX SEGUNDA PRAZO DEVIG£NCIADOCONTRATO

2.1 A vig6ncia do presente Contrato 6 de 06(seisl memes, contados a partir da publicagao do seu extrato

no DigHo 00cial do Municipio, podendo ser prorrogado, respeitadas as determinaQ6es do Art. 57 da Lei

Federal n ' 8.666/93 com suas altera96es.

2.2 Conforme Art. 110 da Lei 8.666/1993, na contagem do puzo de vig6ncia, excluir:se-A o dia do inicio:

ou seja, o dia da publicagao e incluir:se-i o dia do vencimento.

2.3 As condigaes de execugao do ajuste, inclusive as obHga96es das panes. sio as espe(#c+das neste
Contrato e nas constantes do Anexo 1- Terms de Refer6ncia que dente faz parte integPntel

V /

'i
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CLAUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO

3.1 As panes atdbuem a este Contrato, para efeitos de direito. Q valor total de R$ 14.071,60(quatorze mil,

setenta e um reais e sessenta centavos) para 10 participantes, com carga horAHa de 24(vinte e quatro)

horas, conforme proposta da CONTRATADA que 6 parte integrante dente.

3.2 Nos pregos propostos acima indicados estio inclusos todos os custos e despesas, assam como

tributos, encargos e incid6ncias, diretos ou indiretos, nio importando a natureza, que recaiam sobre o

objeto, conendo por conta e risco da CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - CONO196CS DE PAGAMENTO E FATURAMENTO

4.1 O pagamento seri efetuado no puzo de 05(cinco) dias Oteis ap6s a data de nalizagao do
treinamento.

4.2

4.3

A empresa deveri emitir Nota Fiscal/Fatura expressa em Reais

Da Fatura / Nota Fiscal deve necessariamente constar

a) Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A.

Rua Dr. Salles Oliveira, 1 028 - Vila Industrial - Campinas/SP. - CEP.: 1 3.035-270

CNPJ: 44.602.720/0001-00 - Inscrigao Estadual: 244.109.463.1 10

b) Indicagao dos servigos, quantidades. valores unitdrios e totaisl

c) Pmtocolo n ' 005/2018;

d) Contrato n ' 015/2018

A Nota Fiscal nio podera ser negociada ou dada em garantia a terceiros.

Nio seri aceito boleto bancgrio.

4.4 A EMDEC teri o puzo de 02(dais) dias Oteis para aprovar ou rejeitar a Nota Fiscal/Fatura

apresentada.

4.4.1 A(s) fatura(s) nio aprovadas pda EMDEC sera(ao) devolvida(s) a CONTRATADA para as

necessiHas corng6es, com as informag6es que motivaram sua njeigao, contando-se o puzo

de 02(dais) dias Oteis a partir da data de devolugao para a sua napresentagao

4.4.2. A devolugao da fatura nio aprovada pda EMDEC em hip6tese alguma serviri de pretexts

pam que a CONTRATADA suspenda a prestaQao de serviQos

4.4.3 A(s) fatum(s) napresentada(s) sera(ao) pagan) no puzo de 05(cinco) dias Oteis, a contar do

aceite da Nota Fiscal/Fatura pda EMDEC.

EMPRESA MUNICIPAL DE OESENX/6LVIMENTO DE CAMPnqAS s/A
Rua Dr. Sayles Oliveira, n ' 1028 -- Vila Industrial -- CEP 13035-270 -- Campinas/SP
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EC
4.5 Caste se aplique, seri retido do pagamento a CONTRATADA, a aliquota do ISSQN da Prefeitura

Municipal de Campinas correspondente a atividade da empresa, em atendimento a Lei Municipal n '

12.392/05 e alterag6es.

4.5.1. As empresas nio estabelecidas em Campinas e que prestam servigos no municipio, devem

fazer o CENE Campinas - Cadastro de Empresas nio Estabelecidas em Campinas, para que nio

tenham o Imposto Sabre ServiQos de Qualquer Natureza-lSSQN retido na fonte pele tomador de

serviQos, nos termos da IN DRM/GP 001/2012 e altera96es.

4.5.2. Para fins de apuragao da base de calculo, a contratada, quando couber, deveri fornecer ao

tomador destes servigos as c6pias previstas no art.99 do Decreto Municipal 1 5.356/2005.

4.6 Nenhum pagamento seM efetuado a CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidagao qualquer

obrigagao financeira que Ihe tiver side imposta em decordncia de penalidade ou inadimplemento
contratual.

4.7 Como liberalidade, a EMDEC podera efetuar cr6dito em conta corrente banciria da empresa

CONTRATADA, desde que esta assuma eventuais custos decorrentes desse cr6dito.

CLAUSULA QUINTA - OBRIGA96ES DA CONTRATADA

5.1

5.2

5.3

5.4

Cumprir as exig6ncias elencadas nos itens deste Contrato e as constantes do ANEXO 1 - TERMO DE

REFERENCIA e na Proposta Comercial com sua programagao

Fornecimento de certiHcados de participaQao apes conclusio do curse

Indycar preposto para acompanhamento do contrato

Assinar o Terms de Encerramento do contrato ao final da vig6ncia deste instrumento

CLAUSULA SEXTA - 0BRIGAQ6ES DA EMDEC

6.1.

6.2

Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessirios a perfeita execugao do objeto

Indicar pnposto para acompanhamento do contrato

CLAUSULA S£TIMA TRANSFER£NCIA DAS 0BRIGA96ES

7.1 Fica terminantemente vedada a CONTRATADA a transfer6ncia das obrigag6es decorrentes deste

instruments a terceiros, sob pena de rescisio unilaterale imediata do contrato;

/
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAN'MINAS S/A

Rua Dr. Salles Oliveira, n ' 1028 Vila Industrial CEP 13035-270 Cbkmfanas/SP

Fond:(19)3772-4000 [ 4' '-.X



CLAUSULX OITAVA - REORGANIZAQA0 EMPRESARIAL

8.1.

8.2.

A fusao, cisco ou incorporagao da CONTRATADA deve ser comunicada a EMDEC que promovera

anilise documental da reorganizaQao empresarial.

Inexistindo prejuizo ao intensse pOblico seri lavrado se necessirio Terms Aditivo para as adequag6es

decorrentes dessa operagao.

CLAUSULA NONA - PENALIDADES

9.1 Pda inobservincia das obrigag6es previstas na legislagao em vigor e, em especial, das previstas neste

Contrato e seus anexos, a EMDEC poderg, de acordo com a natunza da infragao e ao objeto, aplicar a

CONTRATADA as seguintes sang6es:

1 - Advert6ncial

11 - Multa ;

lll-Suspensao temporana de participagao em licitagao e impediments de contratar com a
Administragao, nos termos do inciso 111 do artigo 87 da Lei n ' 8666/931

IV-Declaragao de inidoneidade para llcitar ou contratar com a Administragao POblica, nos termos da

inciso IV do artigo 87 da Lei n ' 8666/93.

9.2

9.3

A penalidade nio desobriga o infrator de corHgir a malta que Ihe deu origem

A penalidade de multi seri aplicada nos seguintes castes

9.3.1 Multa de 0,2%(dais ddcimos por cento), aplicada ao valor total atualizado do contrato,

multiplicado pelo nOmero de dias de atraso na prestagao dos servigos, at6 o d6cimo dia corrado, ap6s o

que, aplicar-se-a a multa prevista no subitem 9.3.2.

9.3.2 Multa de 5%(cinco por cents) sabre o valor total atualizado do contrato, sed aplicada na

hip6tese de inexecugao partial do objeto do contrato de natureza media;

9.3.3 Multa de 10%(dez por cents) soba o valor total atualizado do contrato, seM aplicada na

hip6tese de inexecuQao partial de natureza grave ou total do objeto do contrato. pele seu nio

recebimento, ou por qualquer outdo inadimplemento contratual sem justificativa, ou com justificativa nio

aceita pda EMDEC.

9.4 A CONTRATADA teM o puzo de 05(cinco) dias Oteis para ncormr da penalidade aplicada, de acordo

com o disposto na Lei Federal n ' 8.666/93 e alterag6es.

9.4.1 Se indeferido o recurso, a CONTRATADA deveri recolher, na Tesouraria da EMDEC, o valor

da multi aplicada, no puzo de at6 05(cinco) dias, depois de comunicada do resultado. 1.!
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPiNASb/A
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9.4.2 Caso nio sejam recolhidos no puzo, os valores devidos pda CONTRATADA relatives ds

multas serif descontados dos pagamentos ou da garantia contratual, e/ou servo tomadas as
provid6ncias judiciais cabiveis.

9.5

9.6

9.7

O nio cumpHmento das obngag6es contratuais sujeitara tamb6m a CONTRATADA ds demais sang6es

previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal Ro 8.666/93, com suas alterag6es.

As penalidades sio independentes e, a aplicagao de uma, nio excluia das outras

As penalidades semi aplicadas mediante ngular procedimento administrative, com excegao da

advert6ncia que podeM ser aplicada nos autos do PALC - Processo Administrative de Licitag6es e

Contratos.

CLAUSULA0£CIMA-KESCiSAO

10.1 O presente Contrato podera ser rescindido nos termos do Art. 77 e seguintes da Lei Federal Ro

8.666/93 e alterag6es.

l0.2 A EMDEC poderg rescindir de pleno direito o Contrato, independentemente de interpelagao judicial ou

extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA qualquer direito de reclamagao ou indenizagao, sem

prejuizo das penalidades aplicaveis, sempre que ocorrer:

l0.2.1 Inadimp16ncia de Cliusula contratual por parte da CONTRATADA

l0.2.2 Inobservincia de especificag6es e recomendag6es fomecidas pda EMDEC

l0.2.3 Interrupgao dos servigos por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem justificativa

apresentada e aceita pda EMDECI

l0.2.4 Liquidagao judicial ou extrajudicial, fa16ncia e insolv6ncia civil da CONTRATADA

l0.2.5 Transfer6ncia, no todo ou em parte, do objeto deste Contrato

l0.3 Fica assegurado a EMDEC o direito de cancelar o pagamento das pnstag6es vincendas, no casa de

rescisio administrativa prevista no citado Art. 77, sem obrigagao de indenizar a CONTRATADA.

CLAUSULA D£CIMA PRIMEIRA- PKCVISAO DE RECURSE 0RQAMENTAR10

I I.I Para a pnsente contratagao ha previsao de recunos orgamentanos que custeargo as despesas

decorrentes deste ajuste.

CLAUSULA D£CIMA SEGUNDA - DA WUCULAQAO E LCCISLAQAO APLICXVEy

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMpi)Jas s/A
Rua Dr. Sayles Oliveim, n ' 1028 Vila Indusuial CEP 13035-270 QanJ$inas/sl

Fond: (19) 3772-4000 '



12.1

12.2

Aos termos deste Contrato vinculam-se o ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA e ANEXO ll -

PROPOSTA COMERCIAL apresentada pda CONTRATADA.

Aplica-se a este Contnto e pHncipalmente aos castes omissos o disposto na Lel Federal n ' 8.666/93 e

suas alteraQ6es.

CLAUSULX D£CIMA TERCEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

13.1 Integra o presente Contrato, para todos os efeitos legais, o ANEXO 1- TERMO DE REFERENCIA E

ANEXO ll - PROPOSTA COMERCIAL apresentada pda CONTRATADA.

CLAUSULX D£CIMA QUARTA - MANUTENgA0 DAS CONDl96ES DE HABILiTAgAO

14.1 A CONTRATADA deveM manger durante a execugao do contrato, todas as condig6es de habilitagao e

qualincagao exigidas na contratagio

14.2 Sempre que a EMDEC exigir documentagio comprobat6ria dessas condig6es, a CONTRATADA

deveri atender.

CLAUSULA D£CIMA QUINTA - DO FORD

15.1 As panes elegem, desde ja, explicitamente, o Foro da Comarca de Campinas, Estado de Sio Paulo.

para dirimir quaisquer quest6es que eventualmente venham a surgir por forma do presente Contrato.

E, por assim estarem justus e contratadas as panes por seus representantes legais, assinam o

presente Contrato, feith em 3(tr6s) vias de igual tear e forma, para um s6 e juridico efeito

1 4 MAID 2018

Iddit& dafMDEC S/A
e Financeiro da EMDEC S/A

Humanos da ZENITE INFORMAGAO E CONSULTORIA S.A

TESTEMUNHAS

Ludmyla E.N. VotaCecilia S. Nakai
.gl,i9P

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS Sa
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ANEXO 1 - TERMS DE REFER£NCIA

1 .

1.1

OBJETO

Contratagao de treinamento sobre a Lei Federal n ' 13.303/2016 para regulamentagao das licitag6es e

contratos das estatais, para lO(dez) colaboradons.

2.

2.1

ESPEcirlCA96ESTfCNICAS

O ConteOdo Programatico do treinamento visa o conhecimento sabre as quest6es mais relevantes

sabre Licitag6es e Contratos de acordo com a Lei Federal n ' 13.303/2016 que dever6 abordar os

seguintes assuntos:

Conhecer as principais novidades, alterag6es e repercuss6es da Lei n ' 13.303/16

especialmente quanto ao planejamento, a seleQao do fomecedor eigestao de contratos

Discutir esse novo regime juridico, suas po16micas e as possiveis interpntaQ6es

Preparer-se para aplicar esse novo ngime de licitag6es e contratos nas estatais de fema
eficiente e segura.

Identificar aspectos que impactam na elaboragao e no conteOdo do Regulamento.

Dominar os principais entendimentos e as recomendag6es do TCU e dos tribunais superiores

sobre os temas que servo abordados.

2.2. A carla hoMria minima para realizagao do cube sera de 24(vinte e quatro) horas/aula, sends
ministrado em 03(tr6s) dias consecutivos.

2.3.

2.4.

O cuneo deveri ser realizado em local a ser definido pda EMDEC, em data que sera previamente

acordada entry as panes, mediante consulta a Contratada.

No prego devergo ester contidos os honoMrios, hospedagem. custos de deslocamento e alimentagao

do(s) professor(es), mateHal t6cnico de apoio e certilcado de participagao.

3.

3.1

PRAZOPARAEXECUgA0

A contratada deveM realizar a capacitagao at6 90(noventa) dias a parter da assinatura do contrato

4.

4.1

VIGENCIADOCONTRATO

O contrato teri vig6ncia de 06(seis) meses, a partir de sua publicagao no Diirio Olcial do Municipio

5. FORMADEPAGAMENTO l
:OPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAWINAS S/A
1 028 -- Vila Industrial -- CEP 1 3035-270 -- Campinas/SP

Fong:(19)3772-4000

EMPRESA MI
Rua Dr. Sayles Oliveii
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5.1 O pagamento seM efetuado em at6 05(cinco) dias Oteis contados da data de realizagao do

treinamento, em virtude da peculiaridade de tal objeto.

6.

6.1

RESPONSAVEL POR INFORMA96ES T£CNICAS

A responsavel pdas informag6es t6cnicas referentes ao treinamento seri a Dra. Gisele Dias da Silva,

Gerente da Divisio de Assuntos Juridicos. email: gisele.silva(demdec.com.for, telefone:(19) 3772
4258

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLViMENTO DE CAMpnqAS s/A
Rua Dr. Salles Oliveira, n' 1 028 -- Vila Industrial -- CEP 13035-270 -- Campinas/SP

Fine:(19) 3772-4000
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COMPARTILHADOS

PROPOSTA COMERCIAL DE CURSOR COMPARTILHADOS

PARA: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

A/C:LAURAZECHMEISTER DACIU

N6mero: 53658

i: ; ThUtO DO CUWO

45 QUESTOES POLEMICAS E FUNDAMENTALS SABRE AS LICITAQOES E

CONTRATOS DAS ESTATAIS DE ACORDO COM A LEI N ' 13.303/1 6

Cursos Compartilhados sio Curios de Capacitagao /n Company ou Projetos de

Capacitagao, compartilhados entre dots ou mais 6rgaos ou entidades da

Administragao. Virias unidades, entidades e/ou 6rgaos compartilham o

conhecimento e tamb6m viabilizam juntos o pagamento.

Foram pensados considerando que demandas e dificuldades em licitag6es e contratos

se repetem em diversos 6rgaos e entidades da Administragao Publica, inclusive em

unidades de uma mesma estrutura.

A16m disco, visam atender a necessidade de capacitagao de unidades, 6rgaos e

entidades que tem nOmero reduzido de profissionais, o que dificulta a contratagao

individual de um Curso /n Company ou de um Projeto de CapacitaQao. Portanto:



permite a capacitar equipes menores, que isoladamente teriam mais dificuldade
em realizar outra modalidade de capacitagao.

Como o curso 6 compartilhado entre virias unidades, 6rgaos e/ou entidades a

composigao de custos 6 mats atrativa para cada uma delay, o que representa

vantajosidade.

Destaca-se as principais caracteristicas dos cursos de capacitagao 26nite:

a) O material didgtico 6 pratico e objetivo. utiliza linguagem t6cnica e acessivel

A16m disso, 6 exclusive, elaborado pda equipe 26nite;

b) O conteOdo programatico 6 preparado pda equipe t6cnica da 26nite. que

conhece o dia a dia da Administragao, em razio da proximidade e da troca de

experi6ncia com os agentes pOblicos, e considera a realidade da Administragao

contratantel

c) Os professores nio s6 t6m capacitagao t6cnica, mas tamb6m experi6ncia e

viv6ncia em contratagao pOblica e se valem de uma metodologia expositiva

diferenciada e linguagem pratical

d) A carga horgria 6 programada para que os professores possam explorar

adequadamente o conteOdo, com explicagao te6rica e abordagem pratica e

espago para dOvidas, levando em conta a disponibilidade da Administragao

contratante

Saiba mais no link: http://www.zeniteiQQQmoanv.com.for

11; £i:PROFESSORES

2

Os professores atuario no Curso de Capacitagao ora proposto, dentre os relacionados

no "Anexo I.pdf" parte integrante dessa proposta

Servo definidos 02 professores pda 26nite.

Na impossibilidade dos professores aqui indicados ministrarem o curse, a 26nite se

reserva ao direito de indicar o name de autre(s) palestrante(s), com a mesma

experi6ncia e capacitagao t6cnica



IV - CONTEOD0 PROGMMATIC0

O conteOdo programatico, parte integrante desta proposta, consta no documents

'Anexo I.pdf".

O contetldo proposto poder6 ser adequado para contemplar eventuais quest6es afetas

a legislagao local ou especifica. de interesse de um ou de todos os envolvidos

A adequagao de conteOdo poder6 ensejar alteragao da carga hor6ria e/ou alteragao da

composigao do custo e, por conseguinte. poder6 impactar no valor total do

investimento proposto

Para que ocorra a adequagao do conteOdo sera imprescindivel a concordincia de

todos os 6rgaos envolvidos, o que aconteceri em momento oportuno, se for o caso

V - LOUL DE REALla@0 DO CURSE, UREA HOMRIA E ROMERO DE PARTICIPANTES

V.I.Local

A indicagao do local de realizagao da curse 6 de responsabilidade dos 6rgaos e/ou

entidades participantes, devendo ser informado a 26nite tio logo haja a confirmagao

da data de realizagao o curso, sob pena de comprometer a logistica e organizagao do

evento.

V.2. Carla hora ria

A carga hordria proposta 6 de 24 horan, podendo sofrer alterag6es se o conteOdo

programatico precisar ser adequado para contemplar eventuais sugest6es dos

envolvidos, como esclarecido no item IV

V.3. N6mero de participa!!tQS

A presente proposta considera um nOmero estimado total considerando todos os

6rgaos contratantes de 37 participantes, podendo o nOmero ser ampliado a partir da

quantidade de 6rgaos envolvidos no projeto. Abaixo sera apresentado o valor do

investimento total e para 6rgao EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE

CAMPINAS S/A.



Caso o nOmero acima indicado de participantes nio seja atingido, o curso nio sera

viabilizado

VI - DAMS DE REnlU@0 DO(S) CURIO(S)

A data de realizagao do Curse sera previamente acordada entre as panes, mediante

consulta a agenda dos professores envolvidos e anteced6ncia minima de 60

jsessenta) dias

O curso sera realizado em 03 dias consecutivos.

Eventuais intercorr6ncias na negociagao ou a falta da formalizagao por parte de um ou

mats 6rgaos participantes do projeto no puzo estabelecido, poderao implicar a

readequagao da data prevista para a execugao do curso.

Vll- MATERIAL T£CNICO E DE APOIO

Comporao o material t6cnico:

Apostila especifica, que engloba o conteOdo da exposigao do professor, de

acordo com o programa.

A obra "Lei de Licitag6es e Contratos Administrativos" (26nite, Optima edigao)

Bloco de anotag6es e caneta.



fill. iNVE$TIMENTO E DATOS PARA PAGAMENTQ

VIII.I . Investimento total

O investimento total da capacitagao, de acordo com as especificag6es previstas na

presente proposta, considerando o nOmero estimado de 37 participantes, sera de:

NR.DE CARLA gWiuVESVtUENVO

PAR TOTAL

45 QUEST6ES POLEMICAS E FUNDAMENTALS SOBRE

AS LICiTAQ6ES E CONTRATOS DAS ESTATAIS DE

ACORDO COM ALEIN'13.303/16

37 24 52.064,92

Valor por extenso: Cinquenta e dots mil sessenta e quatro reais e noventa e dots centavos

Comp6em o referido valor de investimento: os honorarios, a hospedagem, os custos

de deslocamento e a alimentaQao do (s) ministrante (s)I material t6cnico e de apoio e

o certificado de participagao.

O nOmero de participantes acima indicado pode ser ampliado a partir da quantidade

de 6rgaos envolvidos no projeto.

Vl11.2. Investimento por 6raio e/ou entidade participante

O investimento para o 6rgao/entidade EMPRESA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A, considerando o nOmero estimado de lO

participantes,sera de:

NR.D£ CAKOAW iUVESliMENTO

aCSWg HOKAKiA TOTAL

45 QUESTOES POLEMICAS E FUNDAMENTALS SOBRE

AS LICiTAQOES E CONTRATOS DAS ESTATAIS DE

ACORDO COM A LEI NO 1 3.303/16

14.071,60

Valor por extenso: Quatorze mil setenta e um regis e sessenta centavos



Qualquer modificagao nas descriQ6es propostas podera gerar alterag6es

orgamento acima fixado.

A16m do 6rgao/entidade EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE

CAMPINAS S/A, estio previstas as participag6es dos seguintes 6rgaos/entidades:

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SANASA;

COHAB COMPANHIA DE HABITAQAO POPULAR DE CAMPINAS;

COMPANHIA DE HABITAQAO POPULAR BANDEIRANTE;

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A;

INrORMATiCA DE MUNICiPIOS ASSOCIADOS S/A

Os 6rgaos/entidades acima indicados poderao ser alterados durante as tratativas do

projeto, o que seri comunicado oportunamente.

Cada 6rgao se responsabilizara peso pagamento do respectivo nOmero de

participantes.

Poder6 comprometer a realizagao do curso ou implicar a readequagao da data

prevista para sua execugao

a) O nio recebimento da nota de empenho ou do documents substitutivo de

qualquer um dos 6rgaos e/ou entidades envolvidas com anteced6ncia minima de

30 dias da data prevista para a realizagao o cursor

b) A desist6ncia/cancelamento da participagao por parte de qualquer dos 6rgaos
e/ou entidades envolvidas.

C) pagamento deveri ser efetivado no puzo de 05 (cinco) dias Oteis apes a realizaQao

do Curso

Razio Social: 26nite Informagao e Consultoria S.A

CNPJ:86.781.069/0001-15



3041 -4 ' C/C 84229-X

1525-3 . c/c 1566-2

3837 . c/c 13001725-8

3833 .c/c 63040-7

CONFIRMA@O DA CONTMm@O

A confirmagao da contrataQao este condicionada a emissdo de nota de empenho

termo de contrato ou documento equivalente de cada um dos 6rgaos e entidades

contratantes, que deverio ser recebidos no puzo de at6 30 dias Oteis da data
prevista para a realizagao o curso. O nio recebimento do referido documents de

qualquer um dos 6rgaos contratantes poder6 comprometer a realizagao do Curse ou

implicar a readequaQao da data de sua execugao.

Servo formalizados contratos distintos com cada um dos 6rgaos ou entidades

envolvidas, cada qual se responsabilizando pelo pagamento de nOmero de

participantes especificos

A confirmagao da realizagao do curso depender6 da avaliagao de eventuais

pend6ncias de d6bitos em atraso dos 6rgaos/entidades em relagao a quaisquer

serviQos ou produtos contratados da 26nite.

X - DA COMUNlmgA0 ENTRE AS PASTES ENVOLVIDm

dada 6rgao/entidade participante dever6 indicar um servidor (nome, e-mail e

telefone) responsavel peta contratagao, para fins de comunlcacgo. Confirmada a

negociagao, os servidores indicados receberio um e-mail e/ou termo de aceite para

dar ci6ncia de todas as condig6es acordadas entre todos os envolvidos.

Esse servidor seri responsavel para se comunicar com a 26nite, em nome do 6rgao,

sabre assuntos relatives a contrataQao. Nio se confunde com o respons6vel indicado



no item XI.I . e XI.2, que 6 o responsavel para falar em nome de todos os 6rgaos e

entidades contratantes

xl - toCfSTiCA E 0RGANIUgA0 DO CURIO

Nos valores de investimento acima indicados, nio foram contemplados o local para a

realizagao do evento, a recepgao,o co#ee break e o almogo. O local para a realizagao

do evento e toda a logistica de organizagao sera providenciada pelos 6rgaos

envolvidos no projeto, devendo o local ser comunicado a 26nite com a anteced6ncia

necessgria para o envio do material.

Os recursos audiovisuais necessirios e que devem ser providenciados pelos

6rgaos/entidades envolvidos estio abaixo indicados:

01 microfone de bastio sem fio

OI microfone auricular sem fio

02 caixas de som amplificadas

OI projetor multimedia de 3.000 ansilumens

01 tela de no minimo 100'

OI computador com o Microsoft Office 2007 instalado

OI controle remoto sem fio para slides com ponteira laser

01 operator(se possivel)

Oportunamente, deveri ser indicada a pessoa que, em nome de todos os

contratantes, iri se responsabilizar peso recebimento do material e por prestar

eventuais informag6es, em nome dos contratantes, durante a realizagao do curio.

O controle de presenga no curso 6 de responsabilidade dos 6rgaos e entidades

contratantes. Desse modo, os contratantes deverio indicar, oportunamente, um

responsavel pda consolidagao dos dados dos participantes em uma vista de presenga

e pda coleta de assinaturas na lista de presenga, bem coma pelo envio de tal lista a

26nite ap6s a realizagao do curso. Esse responsavel podera ser o mesmo relacionado

no item XI.I . acima.

A lista de presenga deveri contemplar os nomes de todos os participantes, digitados

em ordem alfab6tica e deverA ter a assinatura do respectivo participante. O controle

de presenga deve serdidrio.



A pessoa indicada responsabiliza-se unicamente por elaborar a lista e coletar a

assinatura assim como envig-la a 26nite, nio se responsabilizando, de modo algum

pda aus6ncia dos servidores, eventuais substituig6es e outros incidentes que devem

ficar a cargo do 6rgao/entidade respons6vel pelos servidores participantes.

Os certificados de partlcipagao serif emitidos de acordo com as informag6es

constantes na lista de presenga. O nio recebimento da lista de presenga, por parte da

26nite, inviabiliza a confecgao dos certificados. O nio envio dos certificados em razio

do nio recebimento da lista de presenga nio inviabiliza o pagamento

O pagamento devido a 26nite pda realizagao do evento dever6 ocorrer na data

aprazada independentemente do envio da lista de presenga e certificados.

O mesmo sewidor respons6vel pda lista de presenga devera, no Oltimo periodo do

Curso, distribuir aos participantes as fichas de avaliagao, previamente encaminhadas,

que, depois de preenchidas, deverio ser devolvidas a 26nite.

Xll - DISPOSl96ES GERAIS

A contrataQao do presente Curse seri realizada de forma compartilhada entre

6rgaos/entidades que servo posteriormente indicados.

Em virtude disso, este documento trata-se de uma proposta inicial, elaborada

considerando uma demanda estimada de participantes.

Apes today as tratativas, uma vez confirmada a realizagao do events e feith o

bloqueio de data, havendo cancelamento, caber6 a entidade desistente pagar multa a

26nite, correspondente a 5% do valor proposto sobre a sua parcela, para acobertar as

despesas iniciais de preparaQao do evento e eventuais transtornos decorrentes da
desist6ncia

A validade da proposta 6 de 30 (trinta) dias, contados da presente data

Curitiba, 13 de abril de 2018

DanieIAngelo Deconto
Consultor de Eventos {n Company



45 QUESTOES POLEMICAS E FUNDAMENTALS SOBRE AS

LICITAQOES E CONTRATOS DAS ESTATAIS DE ACORDO COM A LEI

N'13.303/2016

Planejamento, selegao do fornecedor e gestao dos contratos

Elaboragao e conte6do do Regulamento

PR06RAMA

QUEST6ES POL£MICAS PARA A INTERPRETAgA0 E APLICAQAO DA
LEI N ' 13.303/16 E A DISCPLINA DO REGULAMENTO

1) A Lei n ' 13.303/16 exige uma mudanga de paradigma? Por que 6

preciso pensardiferente?

2) A Lei n ' 8.666/93, a Lei do Pregao ou a Lei do RDC podem ser
aplicadas subsidiariamente?

3) Qual 6 o regime juridico a ser aplicado para os contratos formalizados

com base na Lei n ' 8.666/93? E possivel aplicar as novas regras

relativas a execugao e gestao dos contratos aos contratos em
andamento?

4) Existe um puzo miximo para a edigao do Regulamento? Qual a

disciplina minima do Regulamento de acordo com a Lei no 13.303/16 e o

Decreto n ' 8.945/16? O que a boa pr6tica indica que pode e que deve

ser previsto?

5) Quaid os cuidados para o planejamento e a estruturagao dos trabalhos

de elaboragao do Regulamento?

6) Quem este impedido de participar de licitag6es e ser contratado por
estatais?

7) A nova Lei prev6 que a comercializaQao, a prestagao ou a execugao de

forma direta de produtos e servigos relacionados com os objetos sociais,

bem como a escolha de parceiros relativos a oportunidade de neg6cios,

dispensam a realizagao da licitagao. Sobre essa hip6tese de dispensa,

pergunta-se

l



a) Afinal, o que se devs entender por contratag6es relacionadas com os

objetos sociais da estatal? Qual o entendimento do TCU"> Como devem

ser tratadas as situag6es que nio podem ser definidas como atividades-

fim, mas que impactam diretamente na execugao dos objetivos sociais?

Nesse caso, a licitagao estar6 dispensada?

b) O que 6 oportunidade de neg6cio para os fins de aplicagao dessa

hip6tese de dispensa?

8) Quaid os novos limites previstos para as dispenses por valor? O que se

deve saber para nio incorrer em parcelamento indevido e

enquadramento equivocado de dispensa em razio do valor?

9) Os valores de dispensa podem ser atualizados? Como devs ocorrer

essa atualizagao, em qual lapso de tempo e quem deve aprovar?

lO)Sabre contratagao de remanescente (art. 29, inc. VI), em quais casos

deve ser observado o prego do contrato rescindido e em quais casos

pode ser o prego proposto na licitagao, observada a ordem de licitagao?

ll)Quads as cautelas e os requisitos previstos na nova Lei para viabilizar a

dispensa por emerg6ncia? Nos termos da nova Lei, quads as

repercuss6es em relagao ao agente pOblico que deu causa, por agro ou

omissao, a situagao de emerg6ncia? Qualo entendimento do TCU sobre

esse tema?

12)Come justificar e caracterizar a singularidade e a exclusividade do

fornecedor previstas no art. 30, inc. 1? Quais os documentos hAbeis para

comprovar a exclusividade? Apenas a aquisigao de materiais,

equipamentos ou g6neros estio abarcados nesse caso? Servigos

podem ser contratados por inexigibilidade com base nessa hip6tese?

13)0 que sio servigos t6cnicos especializados? O rol do inc. ll do art. 30 6

taxativo ou exemplificativo? Como caracterizar a singularidade do

servigo e demonstrar a not6ria especializagao da empresa ou do

profissional?

14)Quads as melhores praticas a serem adotadas para afastar
apontamentos dos 6rgaos de controle em relagao a instrugao e a

justificativa da contratagao direta? Como demonstrar e justificar o prego

na formalizagao do processo, especialmente na inexigibilidade de

licitaQao? Qual a orientagao do TCU?
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15)Quais as faces e a ordem do procedimento de contratagao previsto na

Lei? Qual o conteOdo de cada uma das fases e as melhores praticas a

serem adotadas na sua condugao?

16)Quais os cuidados no planejamento das contrataQ6es? Quads

documentos e etapas devem ser observados para o planejamento
eficiente?

17)Qual o conteOdo dos estudos preliminares e do termo de refer6ncia? O

que pode ser previsto no Regulamento em relagao a fase de
planejamento das contratag6es?

18)Dove ser aplicado o regime de prefer6ncias das microempresas e

empresas de pequeno porte (Lei Complementar n ' 123/06) nas
licitag6es das estatais? Em quais situag6es o regime de prefer6ncias

pode deixarde seraplicado?

19)Conforme a nova Lei das Estatais, o orgamento estimado da licitagao

pode ser sigiloso. O sigilo do orgamento passa a ser a regra, entgo?

Como conduzir a negociagao quando o orgamento for sigiloso? Em que

casos planilhas e orgamentos podem e devem ser divulgados? Quais os

entendimentos do TCU sobre esse assunto que gera tanta po16mica?

20)Foi prevista a inversio de fases na licitagao? O que isso significa e

quais os impactos no procedimento?

21)Quais os regimes de execuQao previstos para a contratagao de compras

e servigos?

22)Qual a diferenga e quando adotar o regime de contratagao integrada e

semi-integrada? Quads as vantagens desse regime? Quais regras,

provid6ncias e documentos devem ser observados nas contratag6es

com regime de execugao de contrataQao integrada e semi-integrada?

23)0 que 6 matriz de risco? Em quaid contratag6es deve ser elaborada?

Qual a importancia e a aplicagao pratica desse importante instrumento

de planejamento e de gestao contratual?

24)Em que casos 6 possivel prever a remuneragao variAvel vinculada ao

desempenho do contratado e o que deve ser previsto para a medigao/o

controle dos resultados?

25)E possivel exigir certificagao de qualidade do produto ou do processo de

fabricaQao? E possivel exigir adequaQao a ABNT e ao Sinmetro? Em
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que casos e como justificar essas exig6ncias? Qual o entendimento do

26)Sabre a pr6-qualificaQao, o cadastramento e o catalogo eletr6nico de

padronizagao, pergunta-se: quais os objetivos, a finalidade e o

procedimento a ser observado na instituigao e gestao desses

procedimentos auxiliares da licitagao?

27)0 que pode e devs ser previsto no Regulamento a ser editado pdas

estatais sobre o Sistema de Registry de Pregos (SRP)?

28)E: possivel uma estatal aderir a uma ata de registry de pregos

formalizada por um 6rgao da Administragao?

29)A Lei das Estatais previu a adagio prioritaria do pregao e do
procedimento eletr6nico (art. 32, inc. IV e art. 51, $ 2'). O
processamento do pregao deve seguir a Lei n ' l0.520/02 e o Decreto n '

5.450/00 se a entidade for de Ambito federal?

30)E possivel a adogao dos modes de disputa aberto e fechado. Quaid as

caracteristicas desses modos de disputa e as diferengas entre des no

processamento da licitagao?

31)Quaid crit6rios de julgamento podem ser adotados? Qual a diferenga

entre os virios tipos de crit6rios de julgamento previstos na nova Lei?

Quaid suas principais caracteristicas? Os crit6rios de julgamento podem

ser combinados?

32)Qual a diferenga entre sobreprego e superfaturamento?

33)Quaid os crit6rios de desempate previstos na Lei das Estatais e qual a

ordem de sua aplicagao?

34)Quais documentos de habilitagao podem ser exigidos de acordo com a

nova Lei das Estatais? Quais sio os documentos e as exig6ncias de

qualificagao t6cnica e capacidade econ6mico-financeira? Diante da falta

de previsao, esb vedada a exig6ncia de regularidade fiscal?

35)Como dove ser processada a face recursal e quads as consequ6ncias no

caso de inversio das fases da licitagao?

36)Quando deve ser formalizado o terms de contrato e quando esse termo

pode serdispensado?

TCU?U
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37)Qual o puzo m6ximo de vig6ncia dos contratos e quais suas exceg6es?

Pode ser formalizado contrato de fornecimento continuado por cinco
antes ou mats? E possivel prever puzo de contrato indeterminado?

38)Quaid as condiQ6es e os limites para as alterag6es contratuais

acr6scimos e supress6es? Todas as alterag6es dos contratos das

estatais passam a depender de acordo entre as panes? Quais as

repercuss6es pr6ticas dessa importante alteragao?

39)Poderia ser previsto em Regulamento a aceitagao pr6via do contratado a

alterag6es unilaterais do contrato dentro de limites estipulados?

40)Quaid alterag6es exigem a formalizagao de terms aditivo? Quaid podem

ser formalizadas por apostilamento?

41)Quais os procedimentos e as regras da Portaria n ' 409/16 do Minist6rio

do Planejamento que devem ser previstas para a garantia dos

trabalhadores envolvidos na terceirizagao de servigos e que previnem a

responsabilidade subsidi6ria trabalhista das estatais?

42)Considerando a previsao do art. 69, inc. Vll, da Lei n ' 13.303/16, qual

deve ser a disciplina a ser prevista nos contratos em relagao a rescisio?

43)Quaid san96es administrativas podem ser aplicadas aos licitantes e

contratados pdas sociedades de economia mista e empresas pOblicas?

As empresas estatais podem aplicar sangao de declaragao de

inidoneidade? Qual o procedimento para a aplicagao das sang6es e

quem 6 a autoridade competente para aplica-las?

44)Nos termos da Lei, quais os limites para a celebragao de contratos de

patrocinio?

45)As empresas estatais devem continuar aplicando o regime de

prefer6ncia para bens e servigos nacionais previsto nos $$ 5' a 12 do

art. 3' da Lei n ' 8.666/93 nas suas contratag6es? E no caso da
contratagao de servigos de publicidade, devem observar a Lei n '
13.303/16 ou a Lei Ro 12.232/10?

24HORAS
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A carga hor6ria do curso proposto seri de 24h, sendo tr6s dias

consecutivos, das 8h30 is 12h30 e das 14h is 18h


