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CÂMARA MUNICIPAL DE COTIA 
Estado de São Paulo 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERIÓDICOS EM 
LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
PROCESSO Nº 000511/18 
 
CONTRATO Nº 08/2018 
 
Fundamento: Inexigibilidade de Licitação, art. 25, II, Lei 8.666/93. 
 
 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE COTIA, inscrita no CNPJ sob nº 
02.404.006/0001-50, situada na Rua Batista Cepelos, nº 91, Centro, Município de 
Cotia, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu Presidente Sr. Paulo 
Benedito Vieira, portador da cédula de identidade R.G. nº 18.422.513-9 e inscrito 
no CPF/MF sob nº 073.875.498-69. 
 
CONTRATADA: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 86.781.069/0001-15, Insc. Est. 1019805618, 
com sede na Av. Sete de Setembro, nº 4.698, 3º e 4º andares, Ed. Batel Office 
Tower, Bairro Batel, Curitiba, PR, CEP: 80.240-000, tel.: 41-2109-8666, e-mail: 
comercial@zenite.com.br, neste ato representada por sua procuradora Sra. HILDA 
VICTORIA DERNYS CARRASCO CHIARETTO, Vice-Presidente de Mercado e 
Recurso Humanos, brasileira, casada, portadora do RG nº 7.778.009-2 SSP/PR, 
inscrita no CPF sob o nº 032.957.699-23, residente e domiciliado em Curitiba-PR. 
 
01 – HISTÓRICO 
 

1.1 – O presente instrumento, celebrado com base na Lei 
Federal nº 8.666/93 com alterações posteriores, tem por objeto a assinatura dos 
produtos denominados “Zênite Fácil” e “Orientação por escrito em licitações e 
contratos”, serviços esses regidos pelas cláusulas deste instrumento que é lavrado 
com base nos termos da proposta oferecida pela CONTRATADA, cujo teor ora é 
ratificado e que passa a fazer parte integrante deste instrumento independentemente 
de transcrição. 
 
02 – DO OBJETO 
 

2.1 – O presente contrato tem por objeto o que segue, 
cuja descrição, modo de prestação e prazos constam do ANEXO ÚNICO, o qual é 
parte integrante deste instrumento contratual: 

a) 01 (um) acesso anual ao “Zênite Fácil”; 

b) “Orientações por escrito em Licitações e Contratos”. Limite de nº 04 (quatro) 
consultas anuais. 

 
03 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
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3.1 – O prazo de vigência da presente contratação será 
de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura deste instrumento, sem 
interrupção, prorrogável até o limite permitido pela legislação pertinente, nos moldes 
do art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante expressa 
concordância de ambas as partes. 

3.2 – A não prorrogação do prazo de vigência contratual por 
conveniência da CONTRATANTE, não gerará à CONTRATADA direito a qualquer 
espécie de indenização. 
 
04 – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

4.1 – Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA, o valor total de R$ 7.799,10 (sete mil, setecentos e 
noventa e nove reais e dez centavos). 

4.2 – A CONTRATANTE efetuará o pagamento à 
CONTRATADA, em parcela única, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data 
da apresentação da Nota Fiscal/Boleto, após conferência e recebimento pelo fiscal 
do contrato, descontados os eventuais débitos da CONTRATADA, inclusive os 
decorrentes de multas. 

4.2.1 – Conforme legislação vigente, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - 
NF-e, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, 
realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta. 

4.3 – Fica expressamente estabelecido que no preço já 
estão contidos, além do lucro, todas as despesas e custos, diretos e indiretos, 
necessários ao fiel cumprimento do objeto contratual, inclusive tributos incidentes, 
impostos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, benefícios e despesas indiretas (BDI), seguros e outros, constituindo 
assim sua única remuneração pelos serviços contratados e executados, excluída a 
CONTRATANTE de solidariedade a qualquer título. 

4.3.1 – Havendo erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Boleto ou circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA, e o 
pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 
situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus 
para CONTRATANTE. 

4.4 – Por ocasião da apresentação à CONTRATANTE da 
Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá fazer prova de regularidade relativa a Fazenda 
Federal e Seguridade Social, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e de 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, sob pena de 
caracterização de descumprimento contratual. 

4.5 – Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA se 
pendente de pagamento, cumprimento de qualquer sanção ou multa que lhe tenha 
sido imposta. 

4.6 – Quando do pagamento, será efetuada a retenção 
tributária prevista na legislação aplicável, caso necessário. 
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4.7 – Caso no dia do pagamento não haja expediente na 
CONTRATANTE ou não haja expediente bancário, aquele será efetuado no primeiro 
dia útil subsequente. 

4.8 – A CONTRATANTE não reembolsará, em hipótese 
alguma, tributos indevidamente calculados, multas fiscais e demais acréscimos 
tributários. 

4.9 – Em caso de eventual pagamento com atraso será 
utilizado o IPCA-IBGE para correção dos valores. 
 
05 – DO REAJUSTE 
 

5.1 – Nos primeiros 12 meses de vigência contratual não 
haverá reajuste, após esse período, caso ocorra prorrogação, os preços contratados 
serão reajustados com base na Legislação Federal, utilizando como referência o 
IGPM-FGV, acumulado dos últimos doze meses. 

 
06 – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 

6.1 – O regime de execução do contrato será o de 
empreitada por preço global. 
 
07 – DO FISCAL DO CONTRATO 
 

7.1 – A CONTRATANTE designará servidor como fiscal 
do presente instrumento, que se encarregará da fiscalização, comunicação, 
intervenções e solicitações junto à CONTRATADA. 

7.2 – A CONTRATATE, por meio do Fiscal, comunicará 
as deficiências porventura verificadas na execução dos serviços, cabendo à 
CONTRATADA fazer sua imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

7.3 – A CONTRATADA, submeter-se-á à mais ampla e 
irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, quanto à execução dos serviços 
prestando todos os esclarecimentos solicitados. 

7.4 – A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não 
implica em ser co-responsável ou responsável pelo contrato, não excluindo e nem 
reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive, por danos que possam 
ser causados à CONTRATANTE ou à terceiros, por qualquer irregularidade 
decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução deste contrato. 

7.4.1 – A CONTRATADA deverá facilitar sob todos os aspectos a ação da 
fiscalização, acatando as recomendações da CONTRATANTE. 

7.5 – O fiscal da CONTRATANTE, dentre outras 
atribuições que lhe são inerentes, acompanhará os resultados alcançados em 
relação à CONTRATADA, com a verificação dos prazos de execução, qualidade 
demandada e adequação dos serviços prestados à rotina de execução. 

 
08 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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8.1 – São obrigações da CONTRATANTE: 

8.1.1 – Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA nas 
condições estabelecidas neste contrato. 

8.1.2 – Colocar à disposição da CONTRATADA eventuais 
documentos necessários ao cumprimento do objeto deste contrato, assim como as 
informações. 

8.1.3 – Comunicar à CONTRATADA qualquer ocorrência 
relacionada ao presente contrato.  

8.1.4 – Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 
executados e entregues contendo erros ou fora das especificações. 

8.1.5 – Atender ao contido no ANEXO ÚNICO do presente 
instrumento quanto à utilização dos produtos/serviços contratados. 

8.1.6 – Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto por 
intermédio do servidor designado, nos moldes do art. 67 da Lei nº 8.666/93;  

8.1.7 – Zelar pelo conteúdo dos produtos/serviços 
contratados, observando que todos os documentos e as informações obtidas nas 
soluções Zênite constituem materiais protegidos por direitos autorais. A reprodução 
parcial é permitida desde que sejam citados autoria e fonte. 
 
09 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 – Constituem obrigações da CONTRATADA, além dos 
demais encargos previstos neste contrato: 

9.1.1 – Cumprir fielmente todos os termos do presente 
contrato, sob pena de, em não o fazendo, incidir nas penalidades aplicáveis à 
matéria. 

9.1.2 – Responder, civil e criminalmente, por todos os 
danos, perdas, prejuízos que por dolo ou culpa sua, no exercício de suas atividades, 
venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar por seus prepostos ou 
empregados à CONTRATANTE ou à terceiros. 

9.1.3 – A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, 
remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritária e exclusivamente, às suas 
custas e riscos, os serviços recusados pela CONTRATANTE, assim como os 
executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições. 

9.1.4 – Aceitar nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 

9.1.5 – A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante 
a vigência contratual, todas as condições demonstradas por ocasião da contratação, 
apresentando sempre que exigidos os comprovantes de regularidade, respondendo 
civil e criminalmente pela omissão de qualquer fato relevante. 
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9.1.6 – É de inteira responsabilidade e conta da 
CONTRATADA, o pagamento de impostos e taxas – Federais, Estaduais e 
Municipais – que incidirem sobre o objeto da presente contratação. 

9.1.7 – Pagar multas, indenizações ou despesas impostas 
por órgãos fiscalizadores da atividade da CONTRATADA, bem como ônus 
decorrente de sua repercussão sobre o objeto deste contrato. 

9.1.8 – Manter a CONTRATANTE a margem de ações 
judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo a CONTRATADA, em todas as 
circunstâncias, considerada como única e exclusiva responsável por todos os ônus 
com que a CONTRATANTE venha a arcar, em qualquer época, decorrentes de tais 
ações oriundas do objeto do presente contrato. 

9.1.9 – Comunicar imediatamente à CONTRATANTE 
qualquer alteração ocorrida em seus dados cadastrais, tais como endereço, telefone, 
conta bancária e outras julgadas necessárias para recebimento de correspondência 
e afins. 

9.1.10 – Prestar todos os esclarecimentos que forem 
solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações obriga-se prontamente a 
atender. 

9.1.11 – Utilizar, na execução dos serviços, somente 
pessoal devidamente qualificado, capacitado e treinado para desempenho das 
respectivas funções, assumindo integralmente a responsabilidade por todo o ônus 
decorrente do fornecimento e administração dos recursos humanos necessários à 
execução do contrato. 

9.1.11.1 – Os funcionários da CONTRATADA em hipótese alguma estabelecerão 
vínculo ou relação de qualquer natureza com a CONTRATANTE, devendo a 
CONTRATADA responder por todos os eventos relacionados com o seu pessoal, 
tais como remunerações, débitos e direitos trabalhistas, seguro de vida, transporte, 
estadia, diárias, saúde, alimentação, pagamentos de salários, recolhimentos 
previdenciários ou fundiários, etc, apresentando, se solicitada, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor. 

9.1.12 – Manter estrutura adequada para atender aos 
serviços contratados. 

9.1.13 A CONTRATADA manterá um painel de 
disponibilidade do serviço, o qual apresentará um status, da situação do sistema. A 
consulta a este painel pode ser feita por meio do endereço 
https://status.zenite.com.br. Casos eventuais em que o sistema esteja "off-line", o 
painel indicará sua previsão de normalização. Neste painel, também estarão 
indicadas, as manutenções programadas e as manutenções emergenciais. 

9.1.14 – É vedado à CONTRATADA, caucionar ou utilizar 
o respectivo contrato para qualquer operação financeira. 

9.1.15 – Cumprir, durante a execução dos serviços 
contratados, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais, vigentes e 
pertinentes ao seu ramo de atividade, sendo a única responsável por encargos 
decorrentes de infrações a que houver dado causa. 
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9.1.16 – Responsabilizar-se por qualquer ônus decorrente 
de possível chamamento da CONTRANTE em juízo, como litisconsorte, em ação 
trabalhista ou de reparação civil em decorrência da execução dos serviços, ficando a 
CONTRATANTE, desde já, autorizada a glosar, nas faturas, as importâncias 
estimadas com o processo. A inadimplência com referência aos encargos 
estabelecidos neste subitem, não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

9.1.17 – A CONTRATADA deve dar à execução dos 
serviços da CONTRATANTE absoluta prioridade para a realização, bem como 
ensejar que os serviços sejam acompanhados pelo fiscal do contrato. 

9.1.18 – A CONTRATADA se compromete a não divulgar 
a terceiros não envolvidos na execução e cumprimento do contrato, de forma direta 
ou indireta e sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, qualquer 
informação de natureza sigilosa, entendida essa como sendo qualquer informação 
que por sua natureza e interesse empresarial devam permanecer em sigilo 
(“Informação Confidencial”), comprometendo-se ainda a implantar medidas e 
políticas internas de circulação da Informação Confidencial aptas a efetivamente, 
impedir o seu vazamento ou publicidade. 

9.1.18.1 – O acima disposto não se aplica aos casos em que as Informações 
Confidenciais venham a ser regularmente requeridas pelo poder público, devendo a 
CONTRATADA, quando assim obrigada a ceder a Informação Confidencial, notificar 
a CONTRATANTE por escrito antes de tomar qualquer medida. 

9.1.18.2 – As condições de confidencialidade ora ajustadas terão sua vigência 
automaticamente prolongada por mais 10 (dez) anos a contar da extinção por 
qualquer meio do Contrato. 

9.1.18.3 – A obrigação de confidencialidade ora ajustada não se aplica a 
informações que sejam de domínio público ou que entrem posteriormente para 
domínio público. 

9.1.18.4 – A extinção do contrato não prejudicará nem acarretará a extinção da 
confidencialidade, ou de outras obrigações que por sua natureza tenham ou devam 
manter sua eficácia posteriormente à extinção do contrato. 
 
10 – INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 

10.1 – A CONTRATADA é responsável por todos os ônus 
e obrigações de origem fiscal, trabalhista, previdenciária, securitária, civil e 
comercial, decorrentes do objeto do presente contrato.  
 
11 – DA FISCALIZAÇÃO 
 

11.1 – Cabe à CONTRATANTE, a seu critério, exercer 
ampla, irrestrita e permanente fiscalização sobre o objeto do presente contrato. 
 
12 – DAS MULTAS E RESPONSABILIDADES 
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12.1 – O descumprimento das obrigações previstas em 
Lei ou neste contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades, que 
poderão ser aplicadas em conjunto com as sanções dispostas na Seção II, do 
Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93: 

12.1.1 – Advertência; 

12.1.2 – Multa; 

12.1.3 – Rescisão do contrato; 

12.1.4 – Suspensão temporária do direito de licitar e contratar junto à 
CONTRATANTE; 

12.1.5 – Declaração de inidoneidade. 

12.2 – A pena de Advertência será aplicada na hipótese 
de execução irregular ou infrações cometidas, que não resulte prejuízo ou danos à 
CONTRATANTE ou à terceiros. 

12.2.1 – A Advertência poderá ser aplicada pelo Fiscal do Contrato, por meio de 
comunicação direta à CONTRATADA ou através de envio de correspondência para 
o endereço de correio eletrônico, sem prejuízo do exercício do seu direito de defesa, 
conforme disposto na cláusula “12.16” do presente instrumento. 

12.3 – Será aplicada multa de 0,5% (meio por cento) ao 
dia, até o 20º (vigésimo) dia de atraso, calculada sobre o valor total do contrato, 
quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo 
estabelecido, qualquer obrigação assumida. 

12.3.1 – Atingindo a multa moratória, o patamar de 10% (dez por cento) do valor 
total do contrato, a CONTRATANTE poderá a qualquer momento e a seu juízo 
exclusivo, considerar rescindido de pleno direito o contrato. 

12.4 – Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) 
calculada sobre o valor total do contrato, quando a CONTRATADA: 

12.4.1 – Interromper ou suspender, total ou parcialmente, a execução do objeto 
deste contrato, sem prejuízo da multa prevista no item anterior; 

12.4.2 – Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 

12.4.3 – Transferir ou ceder suas obrigações no todo ou em parte a terceiros; 

12.4.4 – Executar o objeto em desacordo com as especificações técnicas aplicáveis, 
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias às suas 
expensas; 

12.4.5 – Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratado. 

12.5 – No caso de rescisão contratual pela inexecução, 
parcial ou total, a CONTRATADA, cumulativamente com a multa moratória, fica 
obrigada ao pagamento em favor da CONTRATANTE da multa rescisória no valor de 
20% (vinte por cento), calculado sobre o valor total do contrato. 

12.6 – As multas são independentes, devendo ser 
recolhidas em até 5 (cinco) dias úteis contados a partir de sua comunicação à 
CONTRATADA, sendo que a aplicação de uma não exclui a de outras. 
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12.7 – As importâncias relativas às multas serão 
descontadas, sempre que possível, do pagamento a que tiver direito a 
CONTRATADA, ou cobradas judicialmente quando, notificada, a CONTRATADA não 
efetuar o pagamento no prazo fixado. 

12.8 – A aplicação das multas moratórias e rescisórias, 
não impede a aplicação das demais penalidades previstas na legislação pertinente, 
às quais, desde já, sujeita-se a CONTRATADA, como a cobrança de perdas e danos 
que a CONTRATANTE venha a sofrer em face da inexecução parcial ou total do 
contrato, e das custas e honorários advocatícios, estes já previamente fixados na 
base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. 

12.9 – Para todos os fins de direito, a multa moratória 
incidirá a partir da data que o serviço deveria ter sido prestado. O recebimento 
provisório do objeto suspende a mora, voltando, entretanto, a incidir a mesma, a 
partir da data da comunicação da rejeição à CONTRATADA valendo os dias já 
corridos. 

12.10 – Não será aplicada multa no caso de prorrogação 
de prazo, quando expressamente autorizada pela CONTRATANTE, com base no 
artigo 57, § 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

12.11 – A suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar, pelo prazo de até 2 (dois) anos, será aplicada na ocorrência de fatos 
graves, que venham trazer prejuízos à CONTRATANTE, dentre outros, nos 
seguintes casos: 

12.11.1 – atraso e/ou inexecução, total ou parcial, no cumprimento das obrigações 
assumidas contratualmente que tenham acarretado prejuízos à CONTRATANTE; 

12.11.2 – execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido 
aplicação da sanção de advertência; 

12.11.3 – apresentar à CONTRATANTE qualquer documento falso, no todo ou em 
parte, com o objetivo de efetivar o presente ajuste; 

12.11.4 – praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos deste contrato; 

12.11.5 – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

12.11.6 – executar os serviços em desconformidade com o especificado; 

12.11.7 – descumprir prazos e condições previstas neste instrumento; 

12.11.8 – cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo a 
CONTRATANTE, ensejando a rescisão do contrato. 

12.12 – A declaração de inidoneidade será aplicada 
quando se constatar má-fé, ação maliciosa e premeditada, atuação com interesses 
escusos ou reincidência em faltas que acarretem prejuízo à CONTRATANTE, bem 
como aplicações anteriores de sucessivas sanções. 

12.13 – A declaração de inidoneidade, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade competente, implica na proibição da 
CONTRATADA de transacionar com a Administração Pública. 
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12.14 – A declaração de inidoneidade será aplicada à 
CONTRATADA que, entre outros casos: 

12.14.1 – tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

12.14.2 – demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para contratar com 
a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

12.15 – As sanções a que se referem as cláusulas 
“12.1.2” a “12.1.5”, somente poderão ser aplicadas pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Cotia, após o devido processo administrativo, observado o direito do 
contraditório e da ampla defesa. 

12.16 – Previamente a aplicação das sanções, a 
CONTRATADA será regularmente comunicada para que apresente justificativa, no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da mesma, 
visando assegurar o pleno exercício do direito ao contraditório e ampla defesa, 
disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal. 

12.16.1 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da 
CONTRATADA, a comunicação será realizada por publicação no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, considerando efetivada a comunicação a partir da publicação. 

12.17 – Da aplicação das sanções caberá recurso no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao do 
recebimento da comunicação da aplicação da sanção. 

12.17.1 – Os recursos referentes à aplicação das sanções serão dirigidos, por 
escrito, ao Presidente da Câmara Municipal de Cotia, que poderá reconsiderar sua 
decisão ou decidir sobre o recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

12.18 – São consideradas como atraso ou eventual 
inexecução parcial justificados, afastando qualquer sanção administrativa, as 
seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras em que o atraso e/ou a inexecução 
parcial decorrer de fato alheio à vontade das partes ou de fato ou ato de terceiros 
impeditivo da execução: 

12.18.1 – Situação excepcional que impeça o acesso aos produtos/serviços 
eletrônicos, deixando-os off-line (fora do ar), desde que imediata e devidamente 
informado à CONTRATANTE, devendo o serviço ser reestabelecido no menor 
espaço de tempo tecnicamente possível; 

12.18.2 – Situações que envolvam nível elevado de complexidade técnica, sendo o 
CONTRATANTE previamente informado pela CONTRATADA quanto à dilatação do 
prazo ordinário de resposta às Orientações por escrito em Licitações e Contratos. 
 
13 – DA DOTAÇÃO 
 

13.1 – As despesas decorrentes deste contrato correrão à 
conta da seguinte Dotação Orçamentária: 3.3.90-39 – Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica. 
 
14 – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
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14.1 – Fica terminantemente vedada a cessão ou 

transferência, total ou parcial, das obrigações decorrentes do presente contrato à 
terceiros, devendo a CONTRATADA cumprir rigorosamente com todas as condições 
e cláusulas firmadas no instrumento contratual. 
 
15 – DO VALOR DO CONTRATO 
 

15.1 – O valor total da presente contratação é de R$ 
7.799,10 (sete mil, setecentos e noventa e nove reais e dez centavos). 

 
16 – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 

16.1 – A CONTRATADA fica dispensada do oferecimento 
de garantia de execução do contrato, em face do disposto no “caput” do artigo 56 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
17 – DA RESCISÃO 
 

17.1 – O presente contrato poderá ser rescindido pela 
CONTRATANTE, de forma unilateral e administrativa, total ou parcialmente, sem 
que à CONTRATADA assista direito a qualquer indenização, no caso de ocorrência 
de quaisquer das circunstâncias previstas na legislação em vigor (artigos 78 e 79, 
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores), nos seguintes modos: 

17.1.1 – por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93; 

17.1.2 – amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização de aviso 
prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a 
qualquer uma das partes, resguardado o interesse público; e 

17.1.3 – judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

17.2 – O descumprimento, por parte da CONTRATADA, 
de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura à CONTRATANTE o direito de 
rescindir o contrato a qualquer tempo, independentemente de qualquer aviso ou 
notificação, interpelação judicial e/ou extrajudicial. 

17.3 – A partir da data em que for concretizada a 
rescisão, cessarão as obrigações contratuais de ambas as partes, ressalvadas as 
vencidas até aquela data por imposições constantes da presente avença. 

17.4 – No caso de rescisão pela inexecução parcial, a 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores devidos pelo cumprimento 
parcial do contrato, descontando-se multas e demais valores devidos. 

17.5 – A rescisão acarretará as consequências previstas 
no artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das demais sanções legais e 
contratuais. 
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17.6 – A CONTRATADA, neste ato, reconhece 
expressamente o direito da CONTRATANTE em rescindir, no âmbito administrativo, 
o presente contrato, em conformidade com a legislação vigente. 

 
18 – DA PUBLICIDADE 
 

18.1 – A CONTRATANTE providenciará e arcará com os 
custos da publicação do extrato do contrato na Imprensa Oficial, nos moldes do art. 
61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 

 
19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

19.1 – Nenhuma das partes será considerada 
inadimplente no cumprimento de suas obrigações em caso de ocorrência de eventos 
que, por sua natureza ou abrangência, possam ser caracterizados como fortuito ou 
força maior. Finda a força maior ou caso fortuito, a parte impedida de cumprir sua 
obrigação deverá retomar a regularidade de suas prestações no menor espaço de 
tempo possível. 

19.2 – O não exercício pela CONTRATANTE, de direitos 
relativos ao presente contrato será considerado como mera liberalidade e tolerância, 
não representando, em hipótese alguma, novação, revogação ou renúncia aos 
mesmos ou ao direito de exigi-los no futuro. A ocorrência de hipótese aqui não 
expressamente prevista, será solucionada a luz do estatuído na Lei Federal nº 
8.666/93, com as alterações posteriores. 

19.3 – Integram o presente instrumento, para todos os 
efeitos legais, a proposta oferecida pela CONTRATADA, independentemente de 
transcrição. 

19.4 – A CONTRATADA declara, expressamente, não 
estar impedida de contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, 
artigo 87, da Lei nº 8.666/93, bem como que cumpre o inciso XXXIII, do art. 7°, da 
Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99). 

19.5 – Caso, durante o prazo de vigência deste Contrato, 
forem criados tributos novos ou ocorrerem modificações nas alíquotas atuais, de 
forma a, comprovadamente, majorar ou diminuir o ônus da CONTRATADA, serão 
estes revistos, a fim de adequá-los. 

19.6 – Não serão consideradas quaisquer alegações da 
CONTRATADA relativas a dificuldades de execução contratual, não argumentadas 
quando da elaboração da proposta. 

19.7 – O presente termo regula-se por suas cláusulas e 
pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado e, em especial, o 
Código Civil – Lei nº 10.406, de 10/01/02 e o Código de Defesa do Consumidor – Lei 
nº 8.078, de 11/09/90. 
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19.8 – Todas as comunicações entre as partes, 
envolvendo assuntos de natureza operacional relativos ao presente contrato, serão 
realizadas por meio de correio eletrônico (e-mail). 

19.8.1 – Demais notificações das partes referentes a execução deste contrato, serão 
efetuadas por escrito e enviadas por carta com aviso de recebimento ou entregue 
pessoalmente, mediante protocolo da parte destinatária, exceto na hipótese do 
previsto na cláusula “12.16.1”. 

19.9 – As partes elegem de comum acordo, o Foro da 
Comarca de Cotia/SP, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que 
seja, para dirimir as dúvidas e questões oriundas deste contrato. 

E, por estarem justas e conformes, assinam o presente 
termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e 
legais efeitos, dispensadas as testemunhas instrumentárias.  

 

Cotia, 14 de maio de 2018. 
 
 

 
Câmara Municipal de Cotia 

Contratante 
 
 
 
 

ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.  
Contratada 
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ANEXO ÚNICO 
Contrato nº 08/2018 

 
OBJETO: 
 
a) “Zênite Fácil” É uma ferramenta que dispõe de sistema avançado de pesquisa, 
que supera com vantagem os mecanismos de busca tradicionais. Além de empregar 
a busca fonética, considerar a data e a origem dos documentos, a ferramenta utiliza 
um dicionário jurídico e de sinônimos associado a um sistema exclusivo de 
ordenação dos resultados, ambos especialmente concebidos pela Zênite para 
encontrar exatamente o que precisa. Para aperfeiçoar ainda mais a busca, o sistema 
reconhece a palavra e sugere, automaticamente, termos ou expressões a serem 
pesquisados.  

Os resultados são organizados em seis abas: Legislação, Produção Zênite, 
Tribunais de Contas, Jurisprudência, Doutrina e Anotações, e a palavra ou 
expressão pesquisada é destacada para auxiliar na localização da informação.  

Foi desenvolvido e segue sendo aprimorado pela Equipe Zênite um glossário com os 
principais assuntos da contratação pública. Caso a palavra ou expressão 
pesquisada conste do glossário, a definição será exibida na primeira aba de 
resultados. 

Na aba “Legislação”, são exibidos os artigos relacionados à busca realizada, 
primeiramente, nas normas mais importantes da contratação pública na atualidade, 
selecionadas e organizadas por relevância. As demais normas estão ordenadas 
considerando a hierarquia legal e em ordem decrescente de data, e também são 
exibidos os artigos que têm relação com a pesquisa. É possível acessar, a partir de 
cada dispositivo legal resultante da busca, o conteúdo da aba “Anotações”. Toda a 
base de legislação é atualizada em relação às modificações e inovações.  

Na “Produção Zênite”, os assinantes têm acesso aos entendimentos de nossa 
Equipe Técnica, que são externados em textos exclusivos e objetivos, especialmente 
construídos para resolver problemas reais, de forma fundamentada. Para aqueles 
que já têm familiaridade com o conteúdo exclusivo Zênite, são exibidas, nessa aba, 
as seções Perguntas e Respostas, Orientação Prática, Síntese Temática, resumos 
de decisões dos Tribunais de Contas e do Judiciário e Dicas.  

Nas abas “Tribunais de Contas” e “Judiciário”, são apresentados acórdãos 
relacionados à contratação pública. Como diferencial, o sistema destaca as decisões 
dos Tribunais de Contas que já foram citadas nas Orientações elaboradas pela 
Equipe Técnica Zênite e, também, aquelas indicadas em apostilas e materiais dos 
Eventos Zênite.  

Na aba específica para “Doutrina”, são apresentados textos, de estudiosos e 
profissionais, que analisam de maneira detida e fundamentada assuntos 
relacionados ao processo de contratação pública e podem ser largamente utilizados 
como fundamentação para decisões do dia a dia.  

Em “Anotações”, são exibidas as notas do produto LeiAnotada.com, no qual as Leis 
nº 8.666/93 e 10.520/02 e os decretos do pregão foram analisados e anotados, 
dispositivo por dispositivo, com os entendimentos da Equipe Zênite, comentários 
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práticos, doutrinas, decisões dos tribunais de contas e do Judiciário, em linguagem 
direta e acessível. As anotações são revisadas e atualizadas continuamente.  

Tudo isso é apresentado em um layout descomplicado, que propicia navegação 
intuitiva, pois a consulta é realizada em um único campo, sendo dispensável a 
utilização de filtros.  

O acesso às informações disponibilizadas na ferramenta ocorre exclusivamente 
durante a vigência da assinatura, não gerando qualquer direito de posse ou 
propriedade após o encerramento do contrato em relação a informações acessadas, 
utilizadas ou disponibilizadas pelo Zênite Fácil.  

O número de usuários que pode acessar o sistema simultaneamente é igual ao 
número de logins e senhas contratados. 

O acesso é absolutamente seguro. A página conta com certificados de segurança, 
que permitem assegurar que todo o conteúdo está protegido e não pode ser 
interceptado por terceiros. A barra de endereços no navegador mostra o nome da 
empresa na cor verde e o protocolo “https”.  

Não são considerados atraso ou inexecução parcial situações excepcionais e 
temporárias que impeçam o acesso aos produtos/serviços eletrônicos deixando-os 
off-line (fora do ar). 

A CONTRATANTE poderá reproduzir parcialmente o conteúdo veiculado na solução, 
ciente de que todos os documentos e as informações são protegidos por direitos 
autorais e, portanto, devem ser citados autoria e fonte. 

b) Os serviços de “Orientação por escrito em Licitações e Contratos” (limitada a 
04 (quatro) orientações anual) envolvem suporte na área de contratação pública. 
Têm como objetivo a apresentação de soluções para as dúvidas objetivas sobre 
licitações e contratos administrativos. 

O serviço é prestado por meio do portal www.zenite.com.br, área exclusiva, com 
login e senha personalizados. O cliente formula sua dúvida por escrito, de forma 
clara, concisa e objetiva, fornecendo todos os dados necessários e pertinentes à 
matéria objeto da Orientação. Com base nesses dados e informações, será 
elaborada a resposta/orientação objetiva, a qual será fornecida ao cliente também 
pela área exclusiva de assinantes desse serviço. 

O login e a senha de acesso serão disponibilizados ao CONTRATANTE em até 05 
(cinco) dias úteis após a data do presente instrumento contratual.  

O CONTRATANTE deverá credenciar usuários para realizar as solicitações de 
orientações por escrito, informando à CONTRATADA o nome completo, respectivo 
cargo, telefone e e-mail. 

Para todos os efeitos contratuais e para aferir o limite de Orientações contratadas, 
as indagações formuladas com até 03 (três) questionamentos sobre um assunto 
específico são computadas como 01 (uma) única Orientação. As indagações que 
tratem de temas distintos entre si e, ainda, as que excedam o número máximo de 
três questionamentos serão consideradas Orientações distintas.  
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As respostas às Orientações por escrito são preparadas por equipe especializada da 
CONTRATADA, a qual atua de segunda a quinta-feira, das 8h30min às 12h e das 
14h às 18h e na sexta-feira das 8h30min às 12h. 

As consultas eventualmente formuladas na sexta-feira a partir das 12h, bem como 
em finais de semana e/ou feriados são consideradas recebidas no primeiro dia útil 
subsequente ao do envio. 

O prazo máximo de resposta é de 30 (trinta) horas úteis, sendo consideradas 07 
(sete) horas úteis ao dia. Em situações que envolvam nível elevado de complexidade 
técnica, esse prazo pode ser aumentado, sendo o CONTRATANTE previamente 
informado. 

Para que possam ser oferecidas respostas concisas, nesse serviço, não está 
incluída a execução de pareceres ou dissertações genéricas sobre temas que não 
sejam apresentados sob a forma de indagações diretas. Exclui-se do objeto da 
prestação desse serviço, em todas as suas modalidades, a análise de editais, 
minutas e termos de contratos, atas, relatórios, impugnações, recursos, informações 
em mandados de segurança ou quaisquer outros documentos administrativos e 
judiciais. 

A Orientação Zênite destina-se exclusivamente à deliberação de situações que 
envolvam assuntos do CONTRATANTE, sendo terminantemente vedadas 
informações e orientações de interesse pessoal ou de terceiros. As Orientações têm 
caráter opinativo, ficando a exclusivo critério do CONTRATANTE aceitar e adotar as 
providências sugeridas. 

O contrato estará vigente em relação aos serviços de Orientação por escrito em 
Licitações e Contratos enquanto não esgotado o limite contratado e dentro do prazo 
de vigência do presente contrato. Consumido o número de Orientações por escrito 
contratadas, estará extinto o contrato em relação a esse serviço, 
independentemente de existir prazo contratual. Do mesmo modo, vencido o prazo de 
vigência, ainda que exista saldo de Orientações remanescentes, extingue-se o 
contrato. 


