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CONTRATOn.o

PROTOCOLOn.

MODALIDADE

viaENCIA

VALORTOTAL

44/2018

015/2018

Inexigibilidade de Licitagao, art. 30, inciso ll da Lei Federal n ' 13.303/16

12 (doze) memes

R$ 12.852,96 (doze mil, oitocentos e cinquenta e dais reais e noventa e sets

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 pot seu

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

portador do RG n ' 4.571.189-6 e do CPF Ro 000.621.248-46, doravante designada simplesmente EMDEC, e de

outro lada. a empresa ZENITE INFORMAQAO E CONSULTORIA S.A.. com sede a Av. Sete de Setembro n '

4.698, 3o 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 Demys 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 obrigaQ6es e compromissos reciprocos que assumeml em

consonincia com a Lei Federal n.' 13.303/16 e suas alteraQ6es, de acordo com as cliusulas e condig6es que

seguem1 ;

CLAUSULA PRIMEIRA 0BJET0

1 .1 Constituem objeto do presente, a contratagao de empresa para disponibilizagao de ferramenta digital,

que permita consulta e pesquisas sobre acervo a materia de contratag6es pOblicas e prestagab de

servigos de orientagao por escrito sabre a materia de licitag6es e contratos, conforme especificab6es

descritas nos itens do ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VIG£NCIA DO CONTRATO

2.1 A vigencia do presente Contrato 6 de 12 (doze) memes, contados a partir da publicaQao do seu e8trato

no Diddo Oficial do Municipio, podendo ser prorrogado, respeitadas as determinag6es da Lei Federal

13.303/16.

2.2 As condig6es de execugao do ajuste, inclusive as obrigag6es das panes, sio as especificadas

Contrato e nas constantes do Anexo 1 - Termo de Refer6ncia que dente faz parte integrante.
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CLAUSULA TERCEIRA VALORDOCONTRATO

3.1
As panes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o valor total de R$ 12.852,96(doze mil,

oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e sets centavos), conforme proposta da CONTRATADA

que 6 parteintegrante deste.

3.2 Nos preQos propostos acima indicados estio inclusos todos os custom e despesas, assim coma tribbtos

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

correndo por conta e risco da CONTRATADA.

3.3 A Contratada poder6, observadas as disposig6es legais, solicitar por escrito, dentro dos trinta dias que

antecedem o intersticio de 01(um) ano de vig6ncia do contrato, reajuste de preQos, pda variaQao do

Indice Gerd de Pregos de Menado da Fundagao Get011o Vargas ocorrida no periodo de 12 (doze) moses

contados a parter da data base da proposta, como segue:

P : Po x (I/lo)
Onde

P = pregosreajustadost

Po = pregos iniciais dos servigos apresentados na Proposta Comercial;

I = Indict Gerd de Pregos (IGP-M) correspondente ao d6cimo segundo m6s da data base da proposta

e assim sucessivamente de doze em doze mesesl

lo = Indice Gerd de PmQos (IGP-M) correspondence ao m6s da data base da proposta.

3.3.1 Casa o IGP-M da FGV safra alterag6es decorrentes de novas disposi96es governamentais, sera

aplicado o indice oficialmente indicado em substituigao, mediante acordo entre as panes deste

Contrato

3.3.2. Quando pleiteado ap6s o intersticio de 01 (um) ano de vigencia do contrato, sua aplicagao terri

terms iniciala parter da data de protocols da solicitagao de reajuste.

CLAUSULAQUARTA CONDiQOES DE PAGAMENTO E FATURAMENTO

4.1 O pagamento seri efetuado em parcela Onica no puzo de 30(trinta) dias contados da data de aceit6

nota fiscal. Com o recebimento da NF e da disponibilizagao dos servigos, mediante o recebiment(I

login e senha, a Contratante teri o puzo de 05(cincol dias Oteis para o aceite da nota Hscal

4.2 A empresa dever6 emitir Nota Fiscal/Fatura expressa em Reais
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4.3 Da Fatura / Nota Fiscal deve necessarlamente constar:

a) Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A

Rua Dr. Salles Oliveira, 1 028 - Vila Industrial - Campinas/SP. - CEP.: 13.035-270

CNPJ: 44.602.720/0001-00 - Inscrigao Estadual: 244.1 09.463.1 10

b) IndicaQao dos serviQos, quantidades, valores unit6rios e totais

c) Protocols n ' 015/2018

d) Contrato n'qSL/2018

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

Nio seri aceito boleto bancirio.

4.4 A EMDEC teri o puzo de 05(cinco) dias Oteis para aprovar ou mjeitar a Nota Fiscal/Fatura

apresentada.

4.4.1. A(s) faturajs) nio aprovadas pda EMDEC ser6jao) devolvida(s) a CONTRATADA para as

necessirias correg6es, com as informaQ6es que motivaram sua rejeigao, contando-se o puzo

de 02 idols) dias Qteis a partir da data de devoluQao para a sua reapresentagao.

4.4.2. A devoluQao da fatura nio aprovada pda EMDEC em hip6tese alguma serviri de pntexto para

que a CONTRATADA suspenda a prestagao de servigos.

4.4.3 A(s) fatura(s) reapresentada(s) sera(io) papa(s) no puzo de 05(cinco) dias ateis, a contar do

aceite da Nota Fiscal/Fatura pda EMDEC.

4.5 Cano se aplique, sera 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 alteraQ6es.

4.5.1. As empresas nio estabelecidas em Campinas e que prestam servigos no municipio, d+vem

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

tenham o Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza-lSSQN retido na forte pele tomador

serviQos, nos termos da IN DRM/GP 001/2012 e alterag6es.

4.5.2. Para fins de apuragao da base de c61culo, a contratada, quando couber, dever6 tomecqr

tomador destes servigos as c6pias previstas no art.99 do Decreto Municipal 1 5.356/2005.
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le I EIViDEC
4.6 Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidagao qualquer

obrigaQao Inanceira que Ihe tiver fido imposta em decorr6ncia de penalidade ou inadlmplemento

contratual.

4.7 Come liberalidade. a EMDEC podera efetuar cr6dito em conta corrente banciria da empresa

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

CLAUSULA QUINTA - 0BRIGA96ES DA CONTRATADA

5.1 Cumprir as exig6ncias elencadas nos itens deste Contrato e as constantes do ANEXO 1 - TERM(b DE

REFERENCIA e na Proposta Comercial.

5.2 Indicar preposto para acompanhamento do contrato.

5.4 Assinar o Termo de Encerramento do contrato ao final da vig6ncia deste instruments.

CLAUSULX SEXTA - 0BRIGAQ6ES DA EMDEC

6.1. Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessdrios a perfeita execugao do objeto

6.2 Indicar preposto pam acompanhamento do contrato.

CLAUSULA S£TIMA - TRANSFER£NCIA DAS 0BRIGA96ES

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

instrumento a terceiros, sob pena de rescisio unilateral e imediata do contrato.

CLAUSULA OITAVA - REORGANIZAQAO EMPRESARIAL

8.1. A fusao, cisco ou incorporaQao da CONTRATADA deve ser comunicada a EMDEC

anAlise documental da reorganizagao empresarial.

8.2. Inexistindo prejuizo ao interesse pOblico sera lavrado se necess6rio Termo Aditivo para

decorrentes dessa operagao.

k
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CLAUSULANONA-PENALIDADES

9.1
Pda inobservdncla das obrigaQ6es pevistas na legislagao em vigor e, em especial. das previstas nests

Contrato e deus anexos, a EMDEC poderg, de acordo com a natureza da infraQao, aplicar a

CONTRATADA as seguintes sang6es

1 - Advert6ncia

11 - Multa

lll-Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a EMDEC. nos

termos do inciso 111 do artigo 83 da Lei Federal n ' 13.303/20161

9.2. A penalidade nio desobriga o infrator de corrigir a malta que Ihe deu origem

9.3. A penalidade de multa sera aplicada nos seguintes castes

9.3.1. Multa de 0,2% (doin d6cimos por cents), aplicado ao valor total atualizado do contrato, multiplicado

pele nOmero de dias de atraso na execugao, at6 o d6cimo dia corrado, ap6s o que, aplicar-se-a a

multa prevista no subitem 9.3.21

9.3.2. Multa de 5%(cinco por canto) sabre o valor total atualizado do contrato, seM aplicado na hip6tese

de inexecugao parcial do objeto do contrato de natureza medial

9.3.3. Malta de 1 0%(dez por cento) sabre o valor total atualizado do contrato, sera aplicado na hip6tese

de inexecuQao parcial ou total do objeto do contrato, pele seu nio recebimento, ou por qualquer

outro inadimplemento contratual de natureza grave, sem justificativa, ou com justificativa nio

aceita pda EMDEC

9.4. A CONTRATADA teri o puzo de 1 0 (dez) dias Oteis para recorder da penalidade aplicada, de acordo com

o disposto no artigo 83 $2' da Lei Federal n ' 13.303/2016.

9.4.1. Se indeferido o recuno, a CONTRATADA deverd recolher o valor da multa aplicada na Tesourqria

da EMDEC, no puzo de at6 05 (cinco) dias. apes comunicada do resultado

9.4.2. Caso nio sejam recolhidos no puzo os valores devidos pda CONTRATADA relativos ds multas,

os mesmos servo descontados dos pagamentos, e/ou servo tomadas as provid6ncias judiciais

cabiveis. N
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i$ EIUDEC
9.4.3. Em caso de exist6ncia de garantia apresentada pda CONTRATADA, se a multa apticadg for

superior ao valor desta, a16m da sua perda, responders o contratado pda sua diferenQa, que sera

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pda EMDEC ou cobrada judicialmente.

9.6. As penalidades sdo independentes e a aplicagao de uma nio excluia das outras

9.7.

9.8.

As penalidades serif aplicadas mediante regular procedimento administrative. com excegao da

advert6ncia que poder6 ser aplicada nos autos do PALC Processo Administrativo de LicitaQ6es e
Contratos.

Renta afastada a aplicagao de qualquer sangao administrativa em casa de eventual atraso, bem

como inexecugao parcial ou total decorrentes das situag6es originadas de casa fortuito, forma

maior, fato ou ato de terceiro, devido a imprevisibilidade e inevitabilidade que as revestem,

impossibilitando a regular execugao do objeto.

CLAUSULA D£CIMA - PREVISAO DE RECURSE OR9AMENTARIO

10.1. Para a presente contratagao ha previsao de recursos orgamentarios que custeario as desp(jsas

decorrentes deste ajuste.

CLAUSULAD£CIMAPRIMEIRA DOSCASOS DERESCISA0

11.1 A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequ6ncias contratuais (I as

previstas em lei ou neste regulamento.

1 1 .2. Constituem motivo para rescisio do contrato:

a) o nio cumpnmento de cldusulas contratuais, especincag6es, projetos ou prazosl

b) o cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especilca96es, pmjetos e prazos

c) a lentidio do seu cumpnmento, levando a EMDEC a comprovar a impossibilidade da conclusgo da

obra, do servigo ou do fomecimento, nos prazos estipulados;

d) o atraso injustiHcado no inicio da obra. servigo ou fornecimentol

e) a paralisagao da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e pr6via comunicaQab d
EMDEC

D a subcontratagao total ou parcial do seu objeto. a associagao do contratado com outrem. a cess5o ou

transfer6ncia, total ou parcial, bem como a fusao, casio ou incorporagao, nio admitidas no edital e no

contrato e sem anu6ncia pr6via da EMDECI

g) o desatendimento das determina96es regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscallzar

a sua exeCugao, assim homo as de seus superioresl

/
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EC
h) o cometimento reiterado de faltas na sua execugaol

i) a decretagao de fa16ncia ou a instauraQao de insolv6ncla civill

1) a dissoluQao da sociedade ou o falecimento do contratadol

k) a alteragao social ou a modincagao da Hnalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a

execugao do contratol

1) raz6es de interesse da EMDEC, de alta relevincia e ample conhecimento, justincadas e exaradas no

processo administrativol

rn) o atraso supeHor a 90(noventa) dias dos pagamentos devldos pda Administragao decorrentes de

obras, servlgos ou fornecimento, ou parcelas destes, la recebidos ou executados, salvo em cash de

calamidade pOblica. grave perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de

optar pda suspensao do cumprimento de suas obrigag6es at6 que seja normalizada a situagaol

n) a ocorr6ncia de casa fortuito ou de forma maior, regularmente comprovada, Impeditiva da execuQgo do

contrato;

o) o descumprimento da proibigao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito)

ands e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) ands, salvo na condigao de aprendiz, a parter

de 14 (quatorze) ands.

11.3 0s casos de rescisio contratual servo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contradit6Ho e a ampla defesa

1 1 .4. A rescisio do contrato podera ser:

a) por ato unilateral e escrito de qualquer das partesl

b) amigavel, por acordo entre as panes, reduzida a termo no processo da licitagao, desde que baja

conveni6ncia para a EMDECI

G) judicial, nos termos da legislagaol

11.5. A rescisio por ato unilateral a que se revere a alinea 'a ' do item 11.4, dever6 ser precedida de

comunicagao escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com anteced6ncia

minima de 45 (quarenta e cinco) dias

11.6. Na hip6tese de imprescindibilidade da execugao contratual para a continuidade de servigos

essenciais. o puzo a que se revere o item 1 1.5. seri de 90 (noventa) dias.

11.7. Quando a rescisio ocorrer sem que haha culpa da outra parte contratante, seri esta ressarcida dos

prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do contratado teri este ainda direito
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a) devolugao de garantia (quando houver)I

b) pagamentos devidos pda execugao do contrato at6 a data da rescisio

c) pagamento do custo da desmobilizaQao

A rescisio unilateral ou amigavel deverd se

Presidente da EMDEC

11.9. O descumprimento das obrigag6es trabalhistas ou a nio manutengao das condig6es de

contratado pode dar ensejo a rescisio contratual. sem prejuizo das demais sang6es

11.10. Na hip6tese do paragrafo anterior, a EMDEC pode conceder puzo para que a contratada regulaHze suas

obriga96es trabalhistas ou suas condig6es de habilitagao, sob pena de rescisio contratual, quando nio

identificar mi-f6 ou a incapacidade da empresa de corrigir a situagao.

1 1.11. A rescisio de que trata a alinea 'a ' do item 1 1 .4. acarreta as seguintes consequ6ncias, sem prejuizo das

sang6es previstas:

a) assungao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato pr6prio da

EMDEC;

b) execuQao da garantia contratual(quando houver), para ressarcimento pelos eventuais prejqlzos

sofridos pda EMDECI

o) retenQao dos cr6ditos decorrentes do contrato at6 o limite dos prejuizos causados a EMDEC

CLAUSULA D£CIMA SEGUNDA - DA VINCULAQAO E LECISLAQAO APLICAVEL

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

PROPOSTA COMERCIAL apresentada pda CONTRATADA.

12.2. Aplica-se a este Contrato e principalmente aos castes omissos o disposto na Lei Federal n ' l0.520/02,

Lei Federal n ' 13.303/2016, Decretos Municipais n ' 14.21 8/03 e n ' 14.602/04.

CLAUSULA DECiMA TERCEIRA - DA MANUTENQA0 DAS CONOiQ6CS DE HABILITAQAO

13.1. A CONTRATADA dever6 manter durante a execugao do contrato, todas as condig6es de habil

qualificaQao exigidas na contratagao.

13.2. Sempre que a EMDEC exigir doi

11.8 r precedida de autorizagao escHta e fundamentada do DiretorrF ia2 1 . nTaaa

habilitaQao pelo

taQio

umentaQao comprobat6ria dessas condiQ6es a CONTRATADA deve6A Emen ao comDro a a€ C I(I e

atender

Rua Dr. Salles Oliveira, n ' 1028 Vila Industrial CEP 13035-270 Camphias/'sP ffl-x\. ( \' z
Fine: (19) 3772-4000 {f \.$1U
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CLAUSULAD£CIMAQUARTA-FORA

14.1. As panes elegem, desde ja, explicitamente, o Ford 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 justas e contratadas as panes por seus representantes legais, assinam o preljente

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

Campinas, 1 8 0U] 20]8

da EMDEC S/A

e Financeiro interino da EMDEC S/A

Hilda
C.Chlaretlo

Hilda Victoria

Vice Presidente da ZENITE INFORMAQAO E CONSULTORIA S.A

TESTEMUNHAS
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EC
ANEXOl-TERMO DEREFERENCIA

1. 0BJETO

1.1 DisponibllizaQao de ferramenta digital, que pemita consulta e pesquisas sobre acervo sabre a

materia de contratag6es pablicas e prestaQao de servigos de orientagao por escHto sobre a mat6rla

delicitag6es e contratos.

2. ESPECIFICAQ6ES T£CNICAS

2.1. Ferramenta Digital

2.1.1 o acesso a ferramenta digital sera realizada mediante envio de "login" e "senha" para a EMDE(I

2.1.2. Deverd ser garantido acesso integral a todo conteOdo dlsponibilizado pda empresa Contratada em

sino eletr6nico, durante o puzo de vig6ncia do ajuste.

2.2. Orientag6es por escrito

2.2.1 Serif realizadas at6 12(doze) solicitaQ6es de onenta96es por escHto durante o puzo de vig6ncia

do contrato.

2.2.2. E de responsabilidade da Contratada manter a estrutura e a equipe t6cnica necess6rias para a

prestagao dos servigos durante todd o periods de vig6ncia contratado. assumlndo. portanto, o

custo fixo dessa estrutura em disponibilidade.

2.2.3. As solicitag6es servo realizadas sob forma de indagag6es diretas e objetivas sobre licitag6es e

contratag6es pOblicas que envolvam interesses da EMDEC.

2.2.4.

2.2.5.

Casa solicitagao fomulada sobre um mesmo fema poderao canter at6 tr6s questionamentos e

servo computados homo uma Onica Orientagao.

As solicitaq6es que tratarem de temas distintos entre si e aquelas que excederem a tr6s lr
questionamentos serif consideradas individuais e independentes, computadas cada qual como / \

uma OrientaQao, devendo neste caso, a Contratada cientificar previamente a EMDEC, que I/
confirmar6 expressamente seu interesse em prosseguir com tal solicitaQao. '

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
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2.2.6. As solicitaQ6es de onentagao por escHto deverio ser respondidas em at6 30(trinta) horas ateis, seddo

este puzo prorrogavel quando a questao apresentar maier complexidade t6cnica ou constituir varian

indagag6es, com comunicagao pr6via a EMDEC.

2.2.7. A Orientagio por escrito este disponivel em site proprio da Contratada, mediante a utilizaQao de "ladin e

senha" de segunda a quinta-keira, das 8h30min ds 12h e das 14h is 18h, e na sexta-keira, das 8h30min

ds 1 2h. As consultas formuladas na sexta-feira a partir das 12h e em finais de semana e feriados serif

consideradas recebidas no primeiro dia Otil subsequente ao do envio.

3. PRAZO DE VIGfNCIA DO CONTRATOA contratada deveM fornecer a solugao completa pelo periods de

12 (doze) memes, contados da publicag3o do extrato do contrato no Diana Olcial do Municiplo.

4. FORMADEPAGAMENTO

4.1 C) pagamento sera efetuado em at6 30(trinta) dias contados da data de aceite da nota Hscal

3. RESPONSAVEL POR INFORMAQ6ES TECUICAS

3.1. A responsavel pdas informag6es t6cnicas sera a Dra. Gisele Dias da Silva, Gerente da Divisid de

Assuntos Juridicos, email: gisele.silk.a(@emdec,uom:for, telefone:

&
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ZENITE

PROPOSTA COMERCIAL

CURITIBA, 20 de agosto de 2018

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS SA

Att: FERNANDA SARTORI MARQUES VIEIRA Fone:1937724247

CAMPINAS - SP

Prezados Senhores

Com mais de 28 anon de atuagao, o Grupo 26nite consolidou-se coma refer6ncia de qualidade em materia
de contratagao pOblica e suporte juridico para a Administragao.

Par meir desta praposta, apresentamos as soluQ6es adequadas para atenda-las, com beneffcias
exclusives.

nLU£&S PMPOSTH

TotalDeseontoQtde unR6rio
Ngo se
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PEKRltXO Da PRODUTO

/
Orientagao por Escrito
EM {ici?X€8is £ (0NTRAT0$

Na condugao dos processos de contratagao pOblica, muitas sgo as dOvidas, as polemicas e as dificuldades
enfrentadas pelo agente pOblico. Pda diversidade e abrang6ncia do tema. a solugao para essas situag6es
nem sempre esb pronta.

A OrientaQgo por Escrita 26nite em Licita96es e Contratos 6 um estruturado servigo que tem o
compromisso nio apenas de responder objetivamente is quest6es que sio encaminhadas, mas tamb6m
de apresentar solug6es que auxiliem na efici6ncia da gestao publica, fundamentadas em legislagao,
doutrina e jurisprud6ncia. Para tanto, existe uma equipe t6cnica especializada e experiente em processos
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de contratagao pOblica, que trabalha de forma coordenada para emissio de Orientag6es assertivas e
seguras.

Ao contratar o servigo de Orientagao por Escrito, o contratante adquire o direito de usufruir um nOmero
determinado de consultas, de acordo com o plano escolhido e durante o periods de vig6ncia, que, em
regra, 6 de 12 meses.

O objeto do contrato nio envolve pagamento por demanda de Orientagao, mas por prego global, conforme
lana contratado. E de responsabllidade da 26nite manter a estrutura e a equipe t6cnica necessirias

para a prestagao dos servigos durante todo o periodo de vig6ncia contratado, assumindo, portanto, o custo
fixo dessa estrutura em disponibilidade. Cabe ao contratado solicitar as orientag6es de acordo com a
quantidade e no periods contratual de seu plano.

O nOmero de Orientag6es contratado deveri ser utilizado durante a vig6ncia contratada. Casa as
Orientag6es nio sham utilizadas dentro do periodo de vig6ncia, nio existe qualquer direito remanescente
a usufruir tats consultas ou ao ressarcimento destas, tampouco a possibilidade de realize-las no novo
periodo contratual decorrente de prorrogagao ou de novo contrato.

Neste servigo, nio esb incluida a execugao de pareceres ou dissertag6es gen6ricas sobre temas que nio
sejam apresentados sob a forma de indagaQ6es diretas. Exclui-se do objeto da prestagao deste servigo,
em todas as suas modalidades, a anilise de editais, minutas e termos de contratos, atas, relat6rios
mpugna96es. recursos, informaQ6es em mandados de seguranga e quaisquer outros documentos
administrativos e judiciais. bem coma a realizagao de cglculos ou revis6es de cglculos de planilhas de
formagao de pregos.

As Orientag6es respondem a dOvidas objetivas que envolvam os procedimentos de contratagao pOblica
regidos pda Lei no 8.666/1993, Lei no l0.520/2002 e decretos regulamentadores (pregao), Lei n
12.462/201 I (regime diferenciado de contrata96es), Lei n ' 13.303/2016 (Estatuto Juridico das Estatais) e
demais atom legais e infralegais federais, estaduais, distritais e municipais que tratem de licitag6es e
contratos de compras, servigos e obras, bem como alienagao e transpasse de bens pOblicos (concess6es
e permiss6es). Ainda estio no escopo do servigo o regime de conv6nios e parcerias. bem coma os
regulamentos do Sistema S ou de outras entidades. Nio constituem objeto das Orientag6es os
questionamentos sabre concessio de servigos pOblicos, infraestrutura e parcerias pOblico-privadas.

A formalizagao da contratagao ocorreri por instruments de contrato ou seu substitutivo nos termos legais
Na sequ6ncia, seri emitida a nota fiscal correspondente e disponibilizado o acesso aos servigos por meir
de login e senha. O pagamento deverg acontecer em at6 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal,
salvo puzo diverse acordado entre as panes. Para um acesso cada vez mais seguro a cada
renovagao/prorrogagao contratual a senha 6 alterada.

A Orientagao 26nite destina-se exclusivamente a deliberagao de situag6es que envolvam assuntos da
contratante, vedadas informag6es e orientag6es de interesse pessoal ou de terceiros. As Orientag6es t6m
canter opinativo, ficando a exclusivo crit6rio da contratante aceitar e adotar as provid6ncias sugeridas

Para aferir o limite contratado, as solicitag6es formuladas sobre um mesmo tema, com at6 tr6s
questionamentos, serif computadas como uma Onica Orientagao. As solicitag6es que tratarem de temas
distintos entre sie aquelas que excederem a tr6s questionamentos servo consideradas individuais e
ndependentes, computadas cada qual como uma Orientagao.

Nas situag6es em que se verificar a necessidade de utilizar mais de uma Orientagao do plano de servigos
deja por envolver temas distintos, sega por apresentar mais de tr6s perguntas, a 26nite entrarg em contato
com o cliente. de forma pr6via a elaboragao da resposta, para cientifici-lo do desconto e confirmar seu
interesse.

Por meio deste serviQO. o cliente formula suas dOvidas por escrito sobre situag6es praticas diretamente no
Portal wwwzenite.com.for. mediante utilizagao de login e senha personalizados e, pda mesma forma,
recebe a resposta em at6 30 horas Oteis. Quando a questao apresentar maior complexidade t6cnica ou
constituir vdrias indaga96es. a 26nite podera ampliar o puzo da respasta, comunicando previamente o
clienteP
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A OrientaQao por escrito este disponivel de segunda a quinta-feira. das 8h30min ds 12h e das :ti61&#nB11f '
e na sexta-feira, das 8h30min is 12h. As consultas formuladas na sexta-feira a partir das 12h e em'finais
de semana e feriados servo consideradas recebidas no primeiro dia Otil subsequente ao do envio.

F\s
3.b

Nio serif computadas coma atrasa ou consideradas inexecugao partial as situagdes excepcianals e
temporarias, originadas de casa fortuito ou forma maior, decorrentes de fates ou situag6es imprevisiveis ou
inevitaveis, inclusive imputaveis a terceiros, que impegam o acesso a area exclusiva, deixando-a off-line
(fora do ar)

ZENITH FACIL
( Na atualidade, temos acesso a um grande volume de informagao, mas nem sempre a busca por respostas

6 eficiente. Pensando nisso, a 26nite desenvolveu o 26n/fe F6cJ/, que disponibiliza de forma diferenciada
todd o nossa acervo sabre contrataQao pOblica

E possivel navegar de duas formas no 26nile F6c/7: por meio de pesquisa de palavras e express6es ou
pda consulta direta a nossa base de leis, modelos de documentos. manuais e Revisfa 26n/fe /LC.

Navegagao porpesquisa

O sistema avangado de pesquisa do 26n/fe .Fdc# supera com vantagem os mecanismos de busca
tradicionais. A16m de empregar a busca fon6tica e considerar a data e a origem dos documentos. a
ferramenta utiliza um dicionirio juridico e de sin6nimos associado a um sistema exclusivo de
ordenagao dos resultados, ambos especialmente cancebidos peta 26nite para voc6 encontrar exatamente
o que 'precisa. O sistema tamb6m conta com funcionalidade que reconhece a palavra e sugere,
automaticamente, tempos ou express6es a serem pesquisados

Pesquisa -- O campo de pesquisa da pagina inicial permite que a busca deja realizada por palavras ou
express6es em toda a base de documentos.

(
Resultados

Organizagao -- Os resultados das buscas sio apresentados em 9 abas: Anotag6es, Produgao 26nite,
Blog & Videos, Doutrina, Tribunais de Contas, Judiciario, Modelos (Novol), Manuals (Novol) e LegislaQao.
A palavra ou expressao pesquisada aparece destacada nos textos para auxiliar na localizagao da
informagao.

Glossirio -- Lista desenvolvida pda Equipe T6cnica Zenite, e sempre aprimorada, dos principais
institutes da contratagao pOblica com as respectivas definig6es. Se a palavra ou expressao pesquisada
constar do glossario, a definigao seri exibida na primeira aba de resultados

Ordenagao -- E possivel classificar os resultados por: a) relevancia, conforme crit6rios especlajmente
concebidas pda 26nitel b) data. crescente ou decrescentele c) periods em que o conteOdo fot publicado

Visualizagao (Novo!) -- Para facilitar a identificagaa e a comparaQao dos conteOdos
opg6es "abrir em nova guia" ou "abrir em nova janela" do navegador

foram habilitadas as

Abas de resultados

Anotag6es Apresenta as notas do produto Lei14nofada.com, no qual as Leis n ' 8.666/1993 e
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l0.520/2002 e os decretos do pregao foram analisados e anotados em linguagem direta e acessivel
dispositivo por dispositive, com entendimentos da Equipe T6cnica 26nite, comentgrios praticos, doutrinas,
decis6es dos Tribunals de Contas e do Judiciirio. As anotag6es sio revisadas e atualizadas
continuamente

Produgao 26nite -- ReOne os entendimentos da Equipe T6cnica 26nite, externados em textos
exclusives e objetivos, especialmente construidos para resolver problemas reais, de fomla
fundamentada. Para aqueles que ja t6m familiaridade com o conteOdo 26nite, estio agrupadas nessa aba
as seg6es Perguntas e Respostas, Orientagao Pratica, Sintese Temgtica, Resumes de decis6es dos
Tribunals de Contas e do Judiciirio e Dicas

Doutrina - ReOne textos de estudiosos e profissionais que analisam, de maneira detida e fundamentada.
assuntos relacionados ao processo de contratagao pOblica, material este que pode ser utilizado coma
fundamentagao para decis6es.

Blog & Videos -- Trac para o 26n/fe F6cff o conteOdo das produg6es 26nite voltadas is redes sociais. E
posslvel consultar e acessar os textos do Blog 26nite e assistir aos videos do nosso canal no Youtube
basta realizar a pesquisa na pagina inicial

Tribunais de Contas e Jurisprud6ncia -- Apresentam ac6rdios relacionados a contratagao publica. O
diferencial do sistema 6 destacar as decis6es dos Tribunals de Contas que ja foram citadas nas
Orientag6es elaboradas pda Equipe T6cnica 26nite, bem como as que foram indicadas em apostilas e
materiais de Eventos 26nite.

Modelos (Novo!) -- Disponibiliza madelos de editais. contratos. termos de referenda, atas de registry de
pregos, prqetos bisicos e executivos -- todos produzidos por 6rgaos e entidades de referenda, a exemplo
da AGU e'da Procuradoria Gerd da Fazenda Nacional. O resultado mostra o titulo do modelo e uma
ementa descritiva, com a opgao de abrir ou baixar o arquivo para navegagao.

Manuais (Novo!) -- ReOne diversos manuals, cartilhas e listas de verificagao de 6rgaos e entidades de
refer6ncia, a exemplo do TCU, da AGU e do Minist6rio do Planejamento. O resultado exibe o titulo do
modelo e uma ementa descritiva, com a opgao de abrir ou baixar o arquivo para navegagao.

Legislagao -- Exibe as normal maid importantes da atualidade sabre contratag8a pObEica, today
relacionadas a pesquisa realizada. O resultado apresenta o ato normativo, com a indicagao dos
dispositivos especificos que tratam do tema pesquisado. Ei possivel acessar, de cada dispositivo legal
(Leis n ' 8.666/1993 e l0.520/2002 e Decretos n's 5.450/2005 e 3.555/2000.) resultante da busca, o
conteOdo da aba "Anotag6es". Toda a base de legislagao 6 atualizada constantemente.

Navegagao pele conteado(Novo!)

Na p6gina initial da ferramenta. tamb6m 6 passivel consultar. independentemente da realizagao de uma
pesquisa, as seguintes bases do 26n/fe F6cf/:

Lei Seca & LeiAnotada -- Apresenta a coletinea da legislagao maid importante da atualidade sobre
contratagao pOblica, em especial as Leis n's 8.666/1 993 e l0.520/2002 e os Decretos nos 5.450/2005 e
3.555/2000, que disp6em de notas especialmente elaboradas pda 26nite. As demais nomlas estio
organizadas por assuntos, como terceirizagao, registros de pregos, pesquisa de pregos, estatais, obra e
servigos de engenharia, TI. etc.

Modelos (Novo!) -- E possivel consultar, baixar e salvar modelos de editais, contratos. termos de
refer6ncia, atas de registro de pregos, projetos bisicos e executivos, tudo organizado por assunto e
produzido por 6rgaos e entidades de refer6ncia, a exemplo da AGU e da Procuradoria Gerd da Fazenda
Nacionalacid

Manuals (Novo!) -- ReOne manuais, cartilhas e listas de verificagao
produzidas por 6rgaos e entidades de refer6ncia, a exemplo do TCU
Planejamento, com a opgao para baixar e salvar todd o conteOdo

organizados por assuntos e
da AGU e do Minist6rio do
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desde a primeira publicagao em 1 994. da mats impl:$EglElE11g/Revista 26nite ILC -- Traz todas as edig6es
revista sobre contratagao pOblica do pals.

ais+ Disponibiliza conteOdos para down/oad especialmente selecionados pda 26nite.

Atualizag6es Exibe as recentes decis6es dos Tribunais de Contas e do Judicigrio

Tuda issa 6 apresentado em um layout descomplicado, que propicia navegagao intuitiva, pris a consults 6
realizada em um Onico campo.

O acesso ao 26nfre Facile feith no Porta/ 26nlfe(www.zenite.com.for), por meta da area exclusive
digitar /ogfn e senha personalizados

basta

O nOmero de usuirios que pode acessar o sistema simultaneamente 6 igual ao nOmero de /og/ns e senhas
contratados.

A contratagao 6 formalizada mediante instruments de contrato ou seu substitutivo nos termos legais e, na
sequ6ncia, 6 emitida a Nota Fiscal correspondente e disponibilizado o acesso aos servigos por meio de
login e senha. O pagamento deverg acontecer em at6 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal. salvo
puzo diverso acordado entre as panes.(

Nossos produtos contam com certificados digitais, em conformldade com as recomendag6es de seguranga
praticadas pelo mercado. Para um acesso cada vez mais seguro a cada renovagao/prorrogagao contratual
a senha 6 alterada.

O acesso aa conteOdo do praduto ocorre exclusivamente durante o periods da contratagao, nio gerando
quaisquer direitos de posse ou propriedade, apes o t6rmino da asslnatura, em relagao ds informag6es
acessadas, utilizadas ou disponibilizadas pele 26n/fe Foci/

Nio sio consideradas como atraso ou inexecugao parcial as situag6es excepcionais e temporarias
originadas de casa fortuito ou forma major, decorrentes de fatos imprevisiveis ou inevitaveis, inclusive
imputaveis a terceiros, que impegam o acesso aos produtos e servigos eletr6nicos, deixando-os o/f-/he
(fora do ar).

O terms 26nile F6cll. seu logotipo, todos os elementos caracteristicos da tecnologia desenvolvida e
disponibilizada por meir da ferramenta (sab a forma da articulagao de bases de dados) e as demais
marcas a ele vinculadas, direta ou indiretamente, constituem propriedade intelectual privada e registrada, e
todos os direitos decorrentes de seu registry sio assegurados por lei.

(

O sistema 26n/fe F6c// foi concebido
exclusividade.

desenvolvido pda 26nite e 6 comercializado por ela com

A 26nite realizari uma Reuniio T6cnica a cada exercicio, com capacidade de participantes limitado ao
nOmero de vagas de cada edigao.
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A Reuniio teri duragao de 8hs. Despesas com hospedagem, passagem e alimentagao nio estio inclusas
nesta cortesia

Para usufruir desta cortesia, o cliente deveri manifestar-se por escrito informando do interesse e o name
dos participantes. A sua inscriQao deveri ser realizada com o minimo de 30 dias de anteced6ncia a data
da Realizagao da Reuniio T6cnica, estando sempre vinculada a disponibilidade de vagas no encontro: A
26nite fad'a divulgagao do locale data da Reuniio T6cnica atrav6s dos enderegos de e-mail informados
pelo cliente

EIUWA@0 0A COmRXUgX0

(DNDl{6ES 0ERAiS

Para confirmar a contratagao das solug6es Zenite, 6 necessdrio enviar um documents oficial do 6rgao au
da empresa que represente uma autorizaQao(nota de empenho. autorizaQao de forneclmento ou
contrataQao de servigos/compras), devidamente assinado para o e-mail michelli.pereira@zenite.com.for

As soluQ6es 26nite podem ser comercializadas individualmente. Os valores e os beneficios ofertados nesta
proposta sio vilidos somente para a contratagao de todos os produtos indicados neste documents e
poderao fazer parte de uma campanha especifica por tempo determinado.

J

A formalizagao da contratagao se dad por instrumento de contrato ou seu substitutivo nos termos legais,
sends, na sequ6ncia, emitida a Nota Fiscal correspondente e disponibilizado o acesso aos servigos por
meio de login e senha. O pagamento deverg acontecer em at6 30 (trinta) dias do recebimento da nota
fiscal, salvo puzo diverso acordado entre as panes.

No caso da Revista 26nite Informative de Licitag6es e Contratos (impressa) a disponibilizagao se da com a
postagem da primeira edigao das doze contratadas, sendo o pagamento efetuado integralmente, em at6 30
(trinta) dias do recebimento da nota fiscal, salvo puzo diverso acordado entre as panes.

Os valores correspondem a assinaturas pele periodo de 12 meses. Acaso trate-se de uma contratag3o com

vig6ncia inferior ou superior a 12 meses, elsa informag3o estarg indicada no campo "Observag6es" e os
pregos praticados servo proporcionais aos memes contratados.

A proposta seri vilida desde que n3o haja pend6ncia de pagamentos em atraso relativos a contratag6es
anteriores.

)

Se a proposta considera solug6es eletr6nicas, informamos que os acessos is ferramentas eletr6nicas s3o
monousuirios, limitados ao nOmero de acessos simultineos contratados pelo cliente. Ou seja, hi um Onico

login e senha que pode ser compartilhado, e o n6mero de usuirios que utilizam o sistema
simultaneamente seri limitado ao nOmero/a quantidade de licengas adquiridas peso cliente. O acesso is
ferramentas eletr6nicas se dad Onica e exclusivamente durante a vig6ncia do contrato, n3o gerando

qualquer direito de propriedade sobre o conteOdo acessado durante a vig6ncia do contrato.

A descrigao dos produtos/solug6es eletr6nicas constam no Portf61io de Produtos, fazendo parte integrante
desta proposta comercial, regulando as condig6es de execugio dos servigos ou da entrega do produto se
realizada a contratagao, devendo ser acessado pele link: PORTFOLIO. O referido documento cont6m a
descrig3o de todas as solug6es ofertadas pda 26nite, mas somente as solug6es indicadas nesta proposta 6
que devem ser consideradas para elsa proposta/contratag3o.

O envio da presente proposta n5o significa a concordincia a condig6es de termo de refer6ncia ou projeto
bisico enviado, sendo necessirio a manifestagao expressa da 26nite de aceitagao de seus termos.
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c)btenha orientag6es para a formalizagao da contratagio por inexigibilidade dos produtos e s:lligfil:lS)$'/
comercializados da 26nite, bem como a documentagao de habilitag3o neste link: DADOS CADASTRAIS
com a senha ZNT2109.

7

Este prQposta e y Ilya at4; 1S/OS/'ta

Michelle Lourengo Pereira
Consultora Comercial de Produtos
michelli. pe reira@zenite. com. for
Fine:4121098666

ZENITE
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

AV. SETE DE SETEMBRO. 4698, 3' e 4' ANDAR - BATEL - 80240.000 - CURITIBA/PR

Fine:(41)2109-8666
CNPJ: 86.781.069/0001-15 - Inscrig3o Estadual: 1019805618

X

(.

Dados Banc6rios

BANCO DO BRASIL: Agenda: 3041-4 IConta Corrente= 84229-X
CAIXA ECONOMICA FEDERAL: Agenda: 1 525-3 1 Conga Corrente
SANTANDER: Agenda: 3837- I Carta Corrente: 1 3C)01725-8
BANCO ITAU: Ag6ncia: 3833- IConta Corrente: 63040-7

1566-2
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