Termos de uso – Acesso cortesia
Bem-vindo à Cotação Zênite! Ao usar nossos serviços, você concorda com estes termos. Leia-os
com atenção.

Destinação da ferramenta
1. A Cotação Zênite é uma solução desenvolvida pela Casa 10, empresa do Grupo Zênite, para
funcionar, primordialmente, como um sistema de pesquisa de preços de materiais e serviços
de órgãos e entidades da Administração Pública em todo o Brasil.
2. Seu objetivo é propiciar à Administração mais agilidade e segurança no planejamento e
julgamento das contratações públicas. Entre outras funcionalidades e filtros, a Cotação Zênite
permite ao usuário acessar preços reais e atuais praticados nas licitações, além de objetos e
respectivas descrições, dados de fornecedores e eventuais penalidades.

Informações disponibilizadas
3. A atualização dos dados do sistema é realizada periodicamente, a fim de garantir que os preços
apresentados correspondam aos praticados nas licitações à época da pesquisa.
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4. Os preços, as informações e os documentos disponibilizados no produto são obtidos de fontes
públicas oficiais, especificamente o Comprasnet e o Portal da Transparência. A
indisponibilidade ou alteração na forma de divulgação dos dados pelo Poder Público, por se
tratar de fato alheio à vontade da Casa 10 e do Grupo Zênite, constitui caso fortuito, aplicandose o previsto no art. 393 do Código Civil.
5. Eventuais inconsistências nos dados, em especial as relacionadas a descrições de objeto,
CATMAT e CATSER, atas, editais, declarações, propostas etc., não podem ser atribuídas à
Cotação Zênite, uma vez que a ferramenta extrai e reproduz as informações tal como
cadastradas no Comprasnet.
6. As informações da aba “Empresas penalizadas” são obtidas a partir do CEISi, CNEPii e CEPIMiii,
que são cadastros oficiais divulgados no Portal da Transparênciaiv. A Casa 10 e o Grupo Zênite
não se responsabilizam por registros conflitantes ou equivocados acerca da aplicação ou
vigência das sanções. A fim de assegurar a confiabilidade das informações, consta a data da
última atualização da Cotação Zênite realizada a partir do Portal da Transparência.
7. A opção padrão de ordenação dos resultados da pesquisa de preços é a data da licitação na
ordem decrescente (da mais recente para a menos recente), e o usuário poderá alterá-la

considerando as outras opções disponíveis no sistema. Tanto a ordenação padrão do sistema
quanto aquela eventualmente escolhida pelo usuário não representam sugestões de dados
para compor a cotação. É responsabilidade do usuário a seleção de objetos e preços que
possam servir de parâmetro à cotação de preços.
8. O acesso às informações disponibilizadas na ferramenta ocorre exclusivamente durante a
vigência da assinatura ou do acesso cortesia,
cortesia não gerando qualquer direito de posse ou
propriedade, após o encerramento de qualquer das modalidades de acesso, em relação a
informações consultadas ou histórico de cotações, utilizados ou disponibilizados pela Cotação
Zênite. Considerando que nenhum direito de propriedade é assegurado ao usuário, é vedado:
a) contornar ou ignorar qualquer medida de proteção tecnológica necessária para acessar a
ferramenta;
b) desmontar, descompilar, descriptografar, piratear, emular, explorar, fazer engenharia
reversa de qualquer dado ou funcionalidade da Cotação Zênite;
c) separar os componentes do software para uso em dispositivos diferentes;
d) publicar, copiar, alugar, arrendar, vender, exportar, importar, distribuir ou emprestar o
login e a senha necessários para acessar a ferramenta;
e) usar a ferramenta de forma não autorizada, que possa interferir no uso de outra pessoa ou
prejudicá-la, tampouco que afete o direito de propriedade da Casa 10 e do Grupo Zênite.
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Cadastro do usuário e utilização dos dados
9. A Zênite solicita os seguintes dados para atendimento do pedido de acesso cortesia à
ferramenta Cotação Zênite:
Dados do usuário
Nome
CPF
E-mail
Telefone (com DDD)
UF (opcional)
Cidade (opcional)
Setor em que trabalha (opcional)
Cargo/função (opcional)

Dados do órgão ou instituição
CNPJ
Razão Social
Tipo de entidade
Esfera (opcional)
Poder (opcional)
Espécie (opcional)
Número de pessoas que trabalham no órgão/na instituição
(opcional)

10. A Casa 10 e o Grupo Zênite, a critério próprio e a qualquer tempo, poderão condicionar o
acesso ao conteúdo ou às funcionalidades da Cotação Zênite ao fornecimento dos dados
opcionais do cadastro inicial (elencados no item 9) ou solicitar informações adicionais do
usuário, do órgão ou da entidade a que esteja vinculado. Na hipótese de os dados não serem
informados, o acesso do usuário poderá ser suspenso, mediante prévio aviso.

11. Além dos dados dispostos no item 9, a Zênite também se reserva o direito de armazenar
informações técnicas da comunicação entre os computadores dos visitantes e os servidores do
www.cotacaozenite.com.br. Os dados coletados são:
a) endereço IP do visitante;
b) data e hora da visita;
c) endereço da página visualizada;
d) informações sobre navegador e sistema operacional utilizados, além de informação do
fabricante, no caso de dispositivos móveis;
e) palavras-chave, termos e expressões utilizadas no sistema de busca;
f) informações sobre origem da visita, como mecanismos de busca, páginas de referências,
banners, etc.
12. Os dados pessoais – assim considerados: nome, CPF, e-mail e telefone – fornecidos pelos
usuários para acessar a ferramenta Cotação Zênite não serão vendidos ou repassados a
terceiros para uso comercial.
13. Os demais dados cadastrais, que não os pessoais elencados no item 12, e os dados de acesso e
navegação na ferramenta não são considerados confidenciais, podendo ser objeto de
divulgação, desde observadas as restrições previstas no item 12.
14. A Casa 10 e o Grupo Zênite se reservam o direito de utilizar as informações disponibilizadas
pelo usuário para enviar boletins de notícias e campanhas promocionais. O usuário poderá
solicitar, a qualquer tempo, a interrupção dessas comunicações. O pedido de interrupção
poderá dar causa à suspensão de acesso à ferramenta, mediante prévio aviso.
15. Ao acessar a plataforma, a partir do preenchimento do cadastro, o usuário concorda com o
previsto nos itens de 9 a 14 do presente termo.

Condições de uso e disponibilidade dos serviços
16. A Casa 10 e o Grupo Zênite poderão apresentar no endereço www.cotacaozenite.com.br
anúncios para comercialização de produtos e prestação de serviços.
17. A Zênite poderá, a qualquer momento, restringir o acesso ao cadastro para concessão de novos
acessos cortesia, a fim de garantir a usabilidade da ferramenta.
18. A Casa 10 e o Grupo Zênite poderão suspender acesso de usuário de cortesia que,
eventualmente, provoque prejuízo ao funcionamento da ferramenta, em especial se
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constatado que o volume de pesquisas ou de itens do relatório: a) imponha restrição ao acesso
e à utilização da Cotação Zênite pelos demais usuários; b) exceda limite factível por usuário
humano; ou c) indique a utilização de mecanismos para extrair dados da ferramenta.
19. A ferramenta poderá ficar indisponível periodicamente; os acessos poderão ser oferecidos
apenas por tempo limitado; e a oferta de acessos poderá variar dependendo da região ou do
dispositivo utilizado, a critério da Casa 10 e do Grupo Zênite.
20. O usuário se compromete a não ocultar ou falsificar seu local ou sua identidade para acessar a
ferramenta.
21. Trabalhamos para manter a ferramenta em funcionamento; entretanto, todos os serviços online sofrem interrupções e paradas ocasionais, e a Casa 10 e o Grupo Zênite, na hipótese de
interrupção, não são responsáveis pela perda de conteúdo ou dados armazenados.

Disposições gerais
22. A página dispõe de certificados de segurança que visam proteger todo o conteúdo e não
permitir sua interceptação por terceiros. Nesse sentido, a barra de endereços no navegador
mostra o nome da empresa na cor verde e o protocolo “https”.
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23. O nome “Cotação Zênite”, o logotipo, todos os elementos característicos da tecnologia
desenvolvida e disponibilizada por meio da ferramenta (sob a forma da articulação de bases de
dados) e demais marcas a ela vinculadas, direta ou indiretamente, constituem propriedade
intelectual privada e registrada e todos os direitos decorrentes de seu registro são assegurados
por lei.
24. O site é controlado e operado pela Casa 10, empresa do Grupo Zênite, a partir de seu escritório
na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, e qualquer pendência ou divergência em relação aos
materiais será dirimida pelas leis brasileiras.
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CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da
União, o qual tem o objetivo de consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como
efeito a restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.
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CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União
(CGU), o qual tem o objetivo de consolidar a relação das empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº
12.846/2013 (Lei Anticorrupção).
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Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas – CEPIM é um banco de informações mantido pela ControladoriaGeral da União, a partir de dados fornecidos pelos órgãos e entidades da Administração Pública federal, que tem o objetivo de
consolidar e divulgar a relação das entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar convênios, contratos de
repasse ou termos de parceria com a Administração Pública federal, nos termos do Decreto n.º 7.592, de 28 de outubro de 2011.
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http://www.portaldatransparencia.gov.br/

