
 
  
 
 

 

 

TERMO DE CONTRATO N° 
596/2021/SMGAL FIRMADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DO RIO GRANDE E 
ZÊNITE INFORMAÇÃO E 
CONSULTORIA S.A PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FERRAMENTA ELETRÔNICA  DE 
CONSULTAS A DOUTRINAS, 
JURISPRUDÊNCIAS, DECISÕES DO 
PODER JUDICIÁRIO E DEMAIS 
NORMAS QUE REGULAM 
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. 
CONFORME INEXIGIBILIDADE 
010/2021. 

 

 O MUNICÍPIO DO RIO GRANDE , com sede nesta cidade, sito ao Largo Eng. 
João Fernandes Moreira, s/n, inscrito no CNPJ sob o nº 88.566.872/0001-62, neste ato 
representado, conforme declaração de competência, pelo Secretário de Município de 
Gestão Administrativa e Licitações – SMGAL, Sr. Deivid Moraes Mendes, inscrito no 
CPF sob o n° 989.438.470-68, denominado CONTRATANTE,  e de outro lado a 
empresa ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A ., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF 86.781.069/0001-15, com sede na Av. Sete de 
Setembro, 4698, 3º e 4º andares, Ed. Batel Office Tower, Bairro Batel, CEP 80.240-000, 
Curitiba, Paraná, neste ato representada por sua Vice-Presidente de Mercado e de 
Recursos Humanos, Hilda Victória Dernys Carrasco Chiaretto, portadora do CPF nº. 
032.957.699-23 e RG nº. 7.778.009-2/PR, residente e domiciliado em Curitiba/PR, 
doravante denominada CONTRATADA, FIRMAM o presente Contrato, a ser regido 
pelas disposições legais específicas e mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  - O presente contrato tem por objeto o que 
segue, cuja descrição, modo de prestação e prazos constam do Anexo I, o qual é parte 
integrante deste instrumento contratual. Deste modo serão concedidos 03 (três) acessos 
simultâneos sem limites de pesquisa da seguinte forma: 
 
a) 03 (três) acesso(s) anual(ais)    ao Zênite Fácil.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO  - O presente contrato, possui prazo de 12 
(doze) meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, até o 
limite lgal previsto no Art. 57, Inc II da Lei Federal 8.666/93. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR  - O contratante pagará a Contratada, pelos 
serviços prestados, o valor de R$ 9.474,00 (nove mil e quatrocentos e setenta e quatro 
reais). 
 
Parágrafo Primeiro: No valor total indicado na Cláusula Terceira, encontram-se 
incluídos todos os impostos, taxas, contribuições sociais e despesas relativas ao objeto 



 
  
 
 

 

do presente contrato. 
 
Parágrafo Segundo: Havendo a prorrogação do prazo contratual, o valor deste 
instrumento será reajustado utilizando-se o IPCA (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo) acumulado dos últimos doze meses, observado o interregno 
mínimo de 01 (um) ano contado da data de assinatura do contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO  - O pagamento será efetuado em parcela 
única, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da apresentação da nota fiscal ou fatura 
devidamente atestada pelo CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  - O presente termo 
será suportado pela seguinte rubrica orçamentária: 
1 - Prefeitura do Rio Grande 
141 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 
3- Secretaria de Município de Gestão Administrativa e Licitações 
1 - Complexo técnico de Administração 
4 - Administração 
122 Administração geral 
1 - apoio administrativo 
2001 - Manutenção dos serviços administrativos 
3.3.90.39.00.00.00.00 - 1 recurso livre 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES:  
 
7.1 - São Obrigações da Contratante: 
 
a) Atender ao contido no Anexo I do presente instrumento quanto à utilização dos 
produtos/serviços contratados; 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto por intermédio de agente público 
designado, nos moldes do art. 67 da Lei nº 8.666/93;  
c) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade constatada na 
execução dos serviços, utilizando-se da forma escrita; 
d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, após o atesto da nota fiscal/fatura, segundo 
as condições estabelecidas na Cláusula Quarta deste instrumento; 
e) 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. 
 
7.2 - São Obrigações da Contratada: 
a) Atender ao contido no Anexo I do presente instrumento quanto a condições de 
execução, prazos e demais requisitos relativamente aos produtos/serviços contratados; 
b) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas para a contratação; 
c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
CONTRATANTE;  



 
  
 
 

 

d) Iniciar os serviços objeto deste contrato de acordo com os prazos, as condições de 
execução e os demais requisitos constantes do Anexo I do presente instrumento. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:  Este Contrato poderá ser rescindido de 
acordo com os Arts. 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/96. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: Pela inexecução total 
ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
CONTRATADO as seguintes sanções: 
 
− Advertência; 
− Multa administrativa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
− Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. que será concedida 
caso o Contratado venha ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 
 
CLAUSULA DÉCIMA – DOS CASOS OMISSOS: Onde este contrato for omisso 
prevalecerão os termos da lei Federal nº 8666/93 e demais legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: As partes contratantes elegem o 
FORO da Comarca do Rio Grande para dirimir quaisquer dúvidas que possam advir no 
cumprimento deste Contrato ou após a sua vigência. 
 
 E, por estarem assim em perfeito acordo com tudo quanto neste instrumento 
consta, obrigam-se as partes a cumpri-lo integralmente, assinando-o em 3(três) vias de 
igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 
 

Secretaria de Município de Gestão Administrativa e Licitações, 26 de outubro de 2021 
 

 

 

   ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A 

      Contratada 

 
 
 

Deivid Moraes Mendes 
Secretário de Município de Gestão Administrativa e Licitações 

CC: SMF/SMS/GCLC/CSCI/CONTRATADA.  
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