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                         SERVICO PUBLICO FEDERAL
 SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL
 
                        N O T A  D E  E M P E N H O
                                                                  PAGINA:   1
 
 EMISSAO    : 03Jun20 NUMERO: 2020NE000359
 ESPECIE    : 01 -  ORIGINAL
 EMITENTE   : 090029/00001 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO
 CNPJ       : 59949362/0001-76 FONE: (11) 3012-1005 OU 3012-1054
 ENDERECO   : AVENIDA PAULISTA NR 1842-TORRE   SUL/TORRE NORTE - C.CSAR
 MUNICIPIO  : 7107 - SAO PAULO                           UF: SP CEP: 01310-936
 
 CREDOR     : 86781069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
 ENDERECO   : SETE DE SETEMBRO 4698 ANDAR 3 BATEL
 MUNICIPIO  : 7535 - CURITIBA                            UF: PR CEP: 80240-000
 TAXA CAMBIO:
 OBSERVACAO / FINALIDADE
 NUBI NUBI - RCS 244/2020
 ASSINATURA ZENITE FACIL E CONSULTORIA ORIENTACAO POR ESCRITO EM LICITACOES E
 CONTRATOS
 
 
 CLASS : 1 12104 02061003342576014 168434 0100000000 339039 000000
 TIPO  : ORDINARIO  MODAL.LICIT.: INEXIGIBILIDADE
 AMPARO: LEI8666           INCISO: CP     PROCESSO: 0012988-89
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP /
 ORIGEM DO MATERIAL      :
 REFERENCIA: ART25/CP LEI8666/93               NUM. ORIG.:
 
 VALOR ORIGINAL :              16.603,00
 DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E TRES REAIS****************************************
 ******************************************************************************
 ******************************************************************************
 ******************************************************************************
 
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO
 
 ND: 339039 SUBITEM: 01 -ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN
 SEQ.: 1   QUANTIDADE:                1 VALOR UNITARIO:              9.529,00
                                        VALOR DO SEQ. :              9.529,00
 
 ASSINATURA ANUAL DA FERRAMENTA ELETRONICA:
 ZENITE FACIL - COM 5 ACESSOS SIMULTANEOS
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                                         SUBTOTAL     :              9.529,00
 
 
                         SERVICO PUBLICO FEDERAL
 SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL
 
                        N O T A  D E  E M P E N H O
                                                                  PAGINA:   2
 
 EMISSAO  : 03Jun20     NUMERO: 2020NE000359   PROCESSO: 0012988-89
 EMITENTE : 090029/00001 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO
 CREDOR   : 86781069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO
 
 SEQ.: 2   QUANTIDADE:                1 VALOR UNITARIO:              7.074,00
                                        VALOR DO SEQ. :              7.074,00
 
 CONSULTORIA ORIENTACAO POR ESCRITO EM LICITACOES E CONTRATOS
 (ATE 12 ORIENTACAOES)
 PRAZO DE ENTREGA/EXECUCAO DOS SERVICOS: A PARTIR DA DATA DE CONFORMACAO DO RE-
 CEBIMENTO DO COMPROVANTE DE DEPOSITO BANCARIO A EFETIVACAO DA ASSINATURA DIGI-
 TAL DEVERA OCORRER EM ATE 24 HORAS.
 LOCAL DE ENTREGA: O ACESSO AOS SERVICOS DEVERA SER DISPONIBILIZADO AO SOLICI-
 TANTE, ASSESSORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - ALIC, ALIC@TRF3.JUS.BR, MEDIANTE
 O ENVIO DE LOGIN E SENHA
 
 
                                          T O T A L  :              16.603,00
 
 

Documento assinado eletronicamente por Jeane Reis Alves, Diretora da
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, em 03/06/2020,
às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida Martinez
Ciliano, Diretora-Geral, em 03/06/2020, às 19:40, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 5811773 e o código CRC 612CF4B6.

0012988-89.2020.4.03.8000 5811773v3
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CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DOC4i 1
Usuário: Iwatanabe

SECRETARIA FINANCEIRA
_________________

Sistema CEGAM

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS Data. 29/05/2020 13.12.56

Ass: (Página 1/1)

2910512020 NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO N°441

FFCHA N

INTERESSADO C N PJ/C P F BANCO AGÊNCIA CONTA

679 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 086.781.069/0001-15 - -

ENDEREÇO CEP TELEFONE

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 4698 3" ANDAR - BATEL - CURITIBA PR 80240-000 2109-8547

EMAIL LOCAL DE ENTREGA PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE N° CONDIÇÕES DE PAGAMENTO VALIDADE PROPOSTA

INEXIGÍVEL - /0

ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA

02 -CÂ}4ARA MUNICIPAL 02.02 -SECRETABIA DA CAMAS), 02.02.02 SECRETARIA DA CÂMI.I0A 01 031 0039

PROJETO ATIVIDADE CATEGORIA ECONÔMICA ÁREA DE ATUAÇÃO
2226 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGIS 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS ADIANTAMENTO

01.11000 - GERAL NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO

1.030.000,00 624.160,20 9.529,00 396.310,80
COrAl COTA2 COTA3 COTA4 COTAS COTAF COTA7 COTA8 COTA9 COTA1O COTA11 COTAI2

0,00 0,00 0,00 0,00 9.529,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VÍNCULOS CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR

1 ORDINÁRIO 9.529,00 1 GERAL 9.529,00

TOTAL 9.529,00 TOTAL 9.529,00
ITENS DA NOTA

ITEM CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 0 1,000 SERVIÇOS de ACESSO anual ao SISTEMA ZÉNITE FÁCIL. 9.529,0000 9.529,00
Conforme PC 77/2020

TOTAL 9.529,00

ANSELMO MEl
CRC 1SP2564291

Subsecretário Ci

-lí--/-

Secretário Financeiro

/ /

JUAREZ TADEU GINEZ
Presidente
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CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMQ 1 Usuário: Iwatanabe

SECRETARIA FINANCEIRA --------'---- Sistema CECAM

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS Data 29/05/202013 13 11

fI _j,JL/O
(Pagina 1/1)

DATA RE€VA N° PROCESSO N°/REOUISIÇÀO FICHA N°

29/0512020 NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO N°442
'

. ;i 28
INTERESSADO C.N.P JIC.P F 'A

679 - ZENITE INFORMACA0 E CONSULTORIA S/A 086.781.069/0001-15 - -

ENDEREÇO CEP TELEFONE

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 4698 3° ANDAR - BATEL - CURITIBA - PR 80240-000 2109-8647

EMAIL LOCAL DE ENTREGA PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE N° CONDIÇÕES DE PAGAMENTO VALIDADE PROPOSTA

INEXIGÍVEL - /0

ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA

02 --CÂMARA MUNICIPAL 02.02 -SECRETARIA DA CÂMARA 02.02.02 - SECRETARIA DA CAI&S.PA 01 031 0039

PROJETO ATIVIDADE CATEGORIA ECONÔMICA ÁREA DE ATUAÇÃO
2092 -

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J O -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS ADIANTAMENTO

01.110.00 - GERAL NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO

203.000,00 16.912,00 7.074,00 179.014,00
COTA1 COTA2 COTA3 COTA4 COTA5 COTAE COTA7 COTA8 COTA9 COTAIO COTA11 COTA12

0,00 0,00 0,00 0,00 7.074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VÍNCULOS CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR

ORDINÁRIO 7.074,00 1 GERAL 7.074,00

TOTAL 7.074,00 TOTAL 7.074,00
ITENS DA NOTA

ITEM CÕDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 0 1,000 SERVIÇOS de ORIENTAÇÃO por ESCRITO em LICITAÇÃO e 7.074,0000 7.074,00
CONTRATOS. Conforme PC 77/2020.

L

TOTAL 7.074,00

tvr i'-

ANSELMO MEN S POS FIL
CRC 1SP256429K5 /
Subsecretário

Cony Finanças

/ /

JUAREZ TADEU GINEZ
Presidente
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CURITIBA, 8 de julho de 2020
Att: WERUSKA SA CARVALHO  -  Fone: 1143314207
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO

SAO BERNARDO DO CAMPO  -  SP

Prezados Senhores,

Com mais de 30 anos de atuação, o Grupo Zênite consolidou-se como referência de qualidade em matéria
de contratação pública e suporte jurídico para a Administração.

Por meio desta proposta, apresentamos as soluções adequadas para atendê-los, com benefícios
exclusivos.

Produto Qtde Total

ZENITE FACIL 005 9.529,00

ORIENTACAO POR ESCRITO EM LICIT. E CONTRATOS - ATÉ 012 7.074,00

Total: R$ 16.603,00

Esta proposta é válida até: 07/08/20

Para confirmar a contratação das soluções Zênite, é necessário enviar um documento oficial do órgão ou
da empresa que represente uma autorização (nota de empenho, autorização de fornecimento ou
contratação de serviços/compras), devidamente assinado para o e-mail marcio.ferreira@zenite.com.br.

As soluções Zênite podem ser comercializadas individualmente. Os valores e os benefícios ofertados nesta
proposta são válidos somente para a contratação de todos os produtos indicados neste documento e
poderão fazer parte de uma campanha específica por tempo determinado.

A formalização da contratação se dará por instrumento de contrato ou seu substitutivo nos termos legais,
sendo, na sequência, emitida a Nota Fiscal correspondente e disponibilizado o acesso aos serviços por
meio de login e senha. O pagamento deverá acontecer em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota
fiscal, salvo prazo diverso acordado entre as partes.

ZNT:001:01:17:11:58:07:8.7.20
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Os valores correspondem a assinaturas pelo período de 12 meses. Acaso trate-se de uma contratação com
vigência inferior ou superior a 12 meses, essa informação estará indicada no campo "Observações" ou na
própria "Descrição do produto", sendo que os preços praticados serão proporcionais aos meses
contratados.

A proposta será válida desde que não haja pendência de pagamentos em atraso relativos a contratações
anteriores.

Se a proposta considera soluções eletrônicas, informamos que os acessos às ferramentas eletrônicas são
monousuários, limitados ao número de acessos simultâneos contratados pelo cliente. Ou seja, há um único
login e senha que pode ser compartilhado, e o número de usuários que utilizam o sistema
simultaneamente será limitado ao número/à quantidade de licenças adquiridas pelo cliente. O acesso às
ferramentas eletrônicas se dará única e exclusivamente durante a vigência do contrato, não gerando
qualquer direito de propriedade sobre o conteúdo acessado durante a vigência do contrato.

A descrição dos produtos/soluções eletrônicas constam no Portfólio de Produtos,  fazendo parte integrante
desta proposta comercial, regulando as condições de execução dos serviços ou da entrega do produto se
realizada a contratação, devendo ser acessado pelo link: Portfólio. O referido documento contém a
descrição de todas as soluções ofertadas pela Zênite, mas somente as soluções indicadas nesta proposta é
que devem ser consideradas para essa proposta/contratação.

O envio da presente proposta não significa a concordância a condições de termo de referência ou projeto
básico enviado, sendo necessário a manifestação expressa da Zênite de aceitação de seus termos.

Obtenha orientações para a formalização da contratação por inexigibilidade dos produtos e serviços
comercializados da Zênite, bem como a documentação de habilitação neste link: Dados Cadastrais, com a
senha ZNT2109.

 

Na atualidade, temos acesso a um grande volume de informação, mas nem sempre a busca por respostas
é eficiente. Pensando nisso, a Zênite desenvolveu o Zênite Fácil, que disponibiliza de forma diferenciada
todo o nosso acervo sobre contratação pública, que contempla informações sobre a Lei nº 8.666/1993, Lei
nº 10.520/2002, o novo decreto do pregão eletrônico nº 10.024/2019 e o decreto do pregão presencial
nº 3.555/2000, Lei nº 12.462/2011 (RDC), Lei nº 13.303/2016 (Estatuto Jurídico das Estatais), dentre
outros.

É possível navegar de duas formas no Zênite Fácil: por meio de pesquisa de palavras e expressões ou
pela consulta direta à nossa base de leis, modelos de documentos, manuais e Revista Zênite ILC.

Navegação por pesquisa

O sistema avançado de pesquisa do Zênite Fácil supera com vantagem os mecanismos de busca
tradicionais. Além de empregar a busca fonética e 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 você encontrar exatamente

ZNT:001:01:17:11:59:07:8.7.20
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o que precisa. O sistema também conta com funcionalidade que reconhece a palavra e sugere,
automaticamente, termos ou expressões a serem pesquisados.

- Pesquisa – O campo de pesquisa da página inicial permite que a busca seja realizada por palavras ou
expressões em toda a base de documentos.

Resultados

- Organização – Os resultados das buscas são apresentados em 9 abas: Anotações, Produção Zênite,
Blog & Vídeos, Doutrina, Tribunais de Contas, Judiciário, Modelos (Novo!), Manuais (Novo!) e Legislação.
A palavra ou expressão pesquisada aparece destacada nos textos para auxiliar na localização da
informação.

- Glossário – Lista desenvolvida pela Equipe Técnica Zênite, e sempre aprimorada, dos principais
institutos da contratação pública com as respectivas definições. Se a palavra ou expressão pesquisada
constar do glossário, a definição será exibida na primeira aba de resultados.

- Ordenação – É possível classificar os resultados por: a) relevância, conforme critérios especialmente
concebidos pela Zênite; b) data, crescente ou decrescente; e c) período em que o conteúdo foi publicado.

- Visualização  – Para facilitar a identificação e a comparação dos conteúdos, foram habilitadas as opções
“abrir em nova guia” ou “abrir em nova janela” do navegador.

Abas de resultados

- Anotações – Apresenta as notas do produto LeiAnotada.com, no qual as Leis nº 8.666/1993 e
10.520/2002, o novo decreto do pregão eletrônico nº 10.024/2019 e do decreto do pregão presencial nº
3.555/2000,  foram analisados e anotados em linguagem direta e acessível, dispositivo por dispositivo,
com entendimentos da Equipe Técnica Zênite, comentários práticos, doutrinas, decisões dos Tribunais de
Contas e do Judiciário. As anotações são revisadas e atualizadas continuamente.

- Produção Zênite – Reúne os entendimentos da Equipe Técnica Zênite, externados em textos
exclusivos e objetivos, especialmente construídos para resolver problemas reais, de forma
fundamentada. Para aqueles que já têm familiaridade com o conteúdo Zênite, estão agrupadas nessa aba
as seções Perguntas e Respostas, Orientação Prática, Síntese Temática, Resumos de decisões dos
Tribunais de Contas e do Judiciário e Dicas.

- Doutrina – Reúne textos de estudiosos e profissionais que analisam, de maneira detida e fundamentada,
assuntos relacionados ao processo de contratação pública, material este que pode ser utilizado como
fundamentação para decisões.

- Blog & Vídeos – Traz para o Zênite Fácil o conteúdo das produções Zênite voltadas às redes sociais. É
possível consultar e acessar os textos do Blog Zênite e assistir aos vídeos do nosso canal no YouTube:
basta realizar a pesquisa na página inicial.

- Tribunais de Contas e Jurisprudência – Apresentam acórdãos relacionados à contratação pública. O
diferencial do sistema é destacar as decisões dos Tribunais de Contas que já foram citadas nas
Orientações elaboradas pela Equipe Técnica Zênite, bem como as que foram indicadas em apostilas e
materiais de Eventos Zênite.

- Modelos – Disponibiliza modelos de editais, contratos, termos de referência, atas de registro de preços,
projetos básicos e executivos – todos produzidos por órgãos e entidades de referência, a exemplo da AGU
e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. O resultado mostra o título do modelo e uma ementa
descritiva, com a opção de abrir ou baixar o arquivo para navegação.

- Manuais – Reúne diversos manuais, cartilhas e listas de verificação de órgãos e entidades de referência,
a exemplo do TCU, da AGU e do Ministério do Planejamento. O resultado exibe o título do modelo e uma
ementa descritiva, com a opção de abrir ou baixar o arquivo para navegação.

ZNT:001:01:17:11:59:07:8.7.20
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- Legislação – Exibe as normas mais importantes da atualidade sobre contratação pública, todas
relacionadas à pesquisa realizada. O resultado apresenta o ato normativo, com a indicação dos
dispositivos específicos que tratam do tema pesquisado. É possível acessar, de cada dispositivo legal
(Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002 e Decretos nºs 10.024/2019 e 3.555/2000.) resultante da busca, o
conteúdo da aba “Anotações”. Toda a base de legislação é atualizada constantemente.

Navegação pelo conteúdo

Na página inicial da ferramenta, também é possível consultar, independentemente da realização de uma
pesquisa, as seguintes bases do Zênite Fácil:

- Lei Seca & LeiAnotada – Apresenta a coletânea da legislação mais importante da atualidade sobre
contratação pública, em especial as Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, o novo decreto do pregão
eletrônico nº 10.024/2019 e o decreto do pregão presencial nº 3.555/2000, que dispõem de notas
especialmente elaboradas pela Zênite. As demais normas estão organizadas por assuntos, como
terceirização, registros de preços, pesquisa de preços, estatais, obra e serviços de engenharia, TI, etc.

- Modelos – É possível consultar, baixar e salvar modelos de editais, contratos, termos de referência, atas
de registro de preços, projetos básicos e executivos, tudo organizado por assunto e produzido por órgãos
e entidades de referência, a exemplo da AGU e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

- Manuais – Reúne manuais, cartilhas e listas de verificação, organizados por assuntos e produzidos por
órgãos e entidades de referência, a exemplo do TCU, da AGU e do Ministério do Planejamento, com a
opção para baixar e salvar todo o conteúdo.

- Revista Zênite ILC – Traz todas as edições, desde a primeira publicação em 1994, da mais importante
revista sobre contratação pública do país.

- Atualizações – Relaciona os conteúdos publicados no Zênite Fácil nos últimos 30 dias.

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

O acesso ao Zênite Fácil é feito no Portal Zênite (www.zenite.com.br), por meio da área exclusiva – basta
digitar login e senha personalizados. O direito de acesso à ferramenta dá-se apenas durante a vigência do
contrato, de acordo com o plano e/ou as condições contratadas.

O número de usuários que pode acessar o sistema simultaneamente é igual ao número de acessos
contratados, indicado no campo quantidade.

O acesso ao Zênite Fácil deve ser realizado tão somente por servidores e colaboradores vinculados e
autorizados pela contratante, sendo vedada a liberação de senha, autorização ou o acesso por terceiros
ou servidores/colaboradores não vinculados à contratante. A guarda, autorização e utilização do login e da
senha são de responsabilidade do contratante, sendo intransferíveis a terceiros sob qualquer pretexto.

A contratação é formalizada mediante instrumento de contrato ou seu substitutivo nos termos legais e, na
sequência, é emitida a Nota Fiscal correspondente e disponibilizado o acesso aos serviços por meio de
login e senha. O pagamento deverá acontecer em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal, salvo
prazo diverso acordado entre as partes.

Nossos produtos contam com certificados digitais, em conformidade com as recomendações de segurança
praticadas pelo mercado. Para um acesso cada vez mais seguro a cada renovação/prorrogação contratual
a senha é alterada.

O acesso ao conteúdo do produto ocorre exclusivamente durante o período da contratação, não gerando
quaisquer direitos de posse ou propriedade em relação a informações acessadas, utilizadas ou
disponibilizadas pelo Zênite Fácil. Nenhuma condição contida neste documento deve ser interpretada
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como transferência ou cessão de titularidade de quaisquer direitos de propriedade intelectual relacionados
ao conteúdo do Zênite Fácil.

Não são consideradas como atraso ou inexecução parcial as situações excepcionais e temporárias
originadas de caso fortuito ou força maior, decorrentes de fatos imprevisíveis ou inevitáveis, inclusive
imputáveis a terceiros, que impeçam o acesso aos produtos e serviços eletrônicos, deixando-os off-line
(fora do ar).

O termo Zênite Fácil, seu logotipo, todos os elementos característicos da tecnologia desenvolvida e
disponibilizada por meio da ferramenta (sob a forma da articulação 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 registro são assegurados por lei.

O sistema Zênite Fácil foi concebido e desenvolvido pela Zênite e é comercializado por ela com
exclusividade.

 

Na condução dos processos de contratação pública, muitas são as dúvidas, as polêmicas e as dificuldades
enfrentadas pelo agente público. Pela diversidade e abrangência do tema, a solução para essas situações
nem sempre está pronta.

A Orientação por Escrito Zênite em Licitações e Contratos é um estruturado serviço que tem o
compromisso não apenas de responder objetivamente às questões que são encaminhadas, mas também
de apresentar soluções que auxiliem na eficiência da gestão pública, fundamentadas em legislação,
doutrina e jurisprudência. Para tanto, existe uma equipe técnica especializada e experiente em processos
de contratação pública, que trabalha de forma coordenada para emissão de Orientações assertivas e
seguras.

Ao contratar o serviço de Orientação por Escrito, o contratante adquire o direito de usufruir um número
determinado de consultas, de acordo com o plano escolhido e durante o período de vigência, que, em
regra, é de 12 meses.

O objeto do contrato não envolve pagamento por demanda de Orientação, mas por preço global, conforme
o plano contratado. É de responsabilidade da Zênite manter a estrutura e a equipe técnica necessárias
para a prestação dos serviços durante todo o período de vigência contratado, assumindo, portanto, o custo
fixo dessa estrutura em disponibilidade. Cabe ao contratado solicitar as orientações de acordo com a
quantidade e no período contratual de seu plano.

O número de Orientações contratado deverá ser utilizado durante a vigência contratada. Caso as
Orientações não sejam utilizadas dentro do período de vigência, não existe qualquer direito remanescente
a usufruir tais consultas ou ao ressarcimento destas, tampouco a possibilidade de realizá-las no novo
período contratual decorrente de prorrogação ou de novo contrato.

Neste 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 deste serviço,
em todas as suas modalidades, a análise de editais, minutas e termos de contratos, atas, relatórios,
impugnações, recursos, informações em mandados de segurança e quaisquer outros documentos
administrativos e judiciais, bem como a realização de cálculos ou revisões de cálculos de planilhas de
formação de preços.

ZNT:001:01:17:11:59:07:8.7.20

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T
R

F
2I

N
C

20
21

01
02

2

Assinado com senha por LUIZ FERNANDO BOTELHO DE SOUZA - Supervisor / SECOMP.
Documento Nº: 3124810-8007 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3124810-8007

https://linksiga.trf2.jus.br


Em relação às estatais, a orientação responde dúvidas objetivas envolvendo seus processos de
contratação, conforme art. 28 e seguintes da Lei nº 13.303/2016 e respectivos regulamentos. Quanto às
negociações/parcerias/arranjos comerciais/outros envolvendo diretamente os bens e serviços
comercializados pelas estatais, bem como oportunidades de negócio, na forma dos §§ 3º e 4º do art. 28, a
análise da Consultoria terá em vista, exclusivamente, avaliar a inaplicabilidade do regime ordinário de
contratação. Portanto, os serviços de orientação por escrito não abarcam as relações exclusivamente
privadas, atinentes às atividades negociais da estatal (tais como: transformações societárias,
parcerias/consórcios entre estatais e/ou privados, entre outros).

As Orientações respondem a dúvidas objetivas que envolvam os procedimentos de contratação pública
regidos pela Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e decretos regulamentadores (pregão), Lei nº
12.462/2011 (regime diferenciado de contratações), Lei nº 13.303/2016 (Estatuto Jurídico das Estatais) e
demais atos legais e infralegais federais, estaduais, distritais e municipais que tratem de licitações e
contratos de compras, serviços e obras, bem como alienação e transpasse de bens públicos (concessões
e permissões). Ainda estão no escopo do serviço o regime de convênios e parcerias (conforme regime da
Lei nº 13.019/2014), bem como os regulamentos do Sistema S ou de outras entidades. Não constituem
objeto das Orientações os questionamentos sobre concessão de serviços públicos, infraestrutura,
parcerias público-privadas, bem como regime jurídico incidente nas relações entre OSCIPs ou
Organizações Sociais e a Administração Pública (Lei nº 9.790/1999 e Lei nº 9.637/1998, respectivamente).

A formalização da contratação ocorrerá por instrumento de contrato ou seu substitutivo nos termos legais.
Na sequência, será emitida a nota fiscal correspondente e disponibilizado o acesso aos serviços por meio
de login e senha. O pagamento deverá acontecer em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal,
salvo prazo diverso acordado entre as partes. Para um acesso cada vez mais seguro a cada
renovação/prorrogação contratual a senha é alterada.

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

Para aferir o limite contratado, as solicitações formuladas sobre um mesmo tema, com até três
questionamentos, serão computadas como uma única Orientação. As solicitações que tratarem de temas
distintos entre si e aquelas que excederem a três questionamentos serão consideradas individuais e
independentes, computadas cada qual como uma Orientação.

Nas situações em que se verificar a necessidade de utilizar mais de uma Orientação do plano de serviços,
seja por envolver temas distintos, seja por apresentar mais de três perguntas, a Zênite entrará em contato
com o cliente, de forma prévia à elaboração da resposta, para cientificá-lo do desconto e confirmar seu
interesse.

Por meio deste serviço, o cliente formula suas dúvidas por escrito sobre situações práticas diretamente no
Portal www.zenite.com.br, mediante utilização de login e senha personalizados e, pela mesma forma,
recebe a resposta em até 30 horas úteis. Quando a questão apresentar maior complexidade técnica ou
constituir várias indagações, a Zênite poderá ampliar o prazo da resposta, comunicando previamente o
cliente.

A Orientação por escrito está disponível de segunda a quinta-feira, das 8h30min às 12h e das 14h às 18h,
e na sexta-feira, das 8h30min às 12h. As consultas formuladas na sexta-feira a partir das 12h e em finais
de semana e feriados serão consideradas recebidas no primeiro dia útil subsequente ao do envio.

Não serão computadas como atraso ou consideradas inexecução parcial as situações excepcionais e
temporárias, originadas de caso fortuito ou força maior, decorrentes de fatos ou situações imprevisíveis ou
inevitáveis, inclusive imputáveis a terceiros, que impeçam o acesso à área exclusiva, deixando-a off-line
(fora do ar).

Márcio José Ferreira
Consultor Comercial de Produtos
marcio.ferreira@zenite.com.br
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Fone: 4121098666 Fone:

ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º Andar - Batel - 80240.000 - CURITIBA/PR

Fone: (41) 2109-8666
CNPJ: 86.781.069/0001-15 - Inscrição Estadual: 1019805618

Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL:   Agência: 3041-4  |  Conta Corrente:  84229-X
CAIXA ECONOMICA FEDERAL:   Agência: 1525-3  |  Conta Corrente:  1566-2
SANTANDER:   Agência: 3837-  |  Conta Corrente:  13001725-8
BANCO ITAU:   Agência: 3833-  |  Conta Corrente:  63040-7
BRADESCO:   Agência: 2559-  |  Conta Corrente:  26622-1
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