
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO — DG N° 13/2018 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO — DG N° 0.5/201

AUTUAÇÃO

Em 2 de abril de 2018, nesta cidade de Londrina, autuo a
solicitação com despacho e documentação juntados na sequência. Do que, para
constar, lavrei o presente termo e o subscrevi.

'''Lh?IdLuiz 9q-Lrlsofdt. es re .
DepartamenU de Suprimentos e Patr mônio



'Noy" Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Requisição N°: 2588/ 2018

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Para: Diretoria Geral

Aquisição de: Serviços

Especificação: Contratação (assinatura) dos serviços Web Licitações e Contratos e ILC Informativo de
Licitações e Contratos com a empresa Zênite Informação e Consultoria S.A.

Justificativa: Conforme Termo de Referência encaminhado

Em: 03/04/2018

• Tramitação
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3

Valor:

Data:

Fornecedor

Valor:

Data:

Fornecedor:

Valor

Data:

Fornecedor:

Obs:

orgamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 0,00ISaldo
Saldo orgamentario pia cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 645.131,47
ii 

sp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Serviços) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, Cl proc licitatório (Serviços) 0,00
'Saldo Previsto na [DO? Não I Qtde.: 0 I Valor: I 0,00

Obs: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001
Natureza da despesa: 3390.390100 - Assinaturas de periódicos e anuidades.

Em: 10/04/2018

Despesa Autorizada: Aguardando

Obs:

Em: null

HDerem: 
d

rtamento F
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iretoria Geral
Mark Sandro Sorprezo de Almeida - Matricula 817
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO

1 Contratação (assinatura) dos serviços "Web Licitações e Contratos" e "ILC —
Informativo de Licitações e Contratos" ofertados pela empresa Zênite Informação e
Consultoria S.A., conforme proposta anexa e documentos juntados nos autos.

1.1 0 serviço "Web Licitações e Contratos" é banco de dados disponibilizado via
interne, contém doutrinas, perguntas e respostas, legislações, jurisprudências,
decisões das cortes de contas relativas à contratação pública. Além disso, conta com
todas as matérias veiculadas na Revista Zênite — Informativo de Licitações e
Contratos (ILC) desde 1995. E um acervo rico em informações e de atualização
continua.
1.1.1 0 valor ofertado pelo serviço foi de R$ 2.756,00 por uma assinatura anual.

1.2 A revista "ILC — Informativo de Licitações e Contratos" é uma publicação mensal,
de assinatura anual, com aproximadamente 120 páginas, que reúne doutrinas,
perguntas e respostas, entendimentos da Equipe Zênite, legislação, decisões dos
tribunais de contas e jurisprudência sobre os temas e as polêmicas enfrentados por
quem atua diretamente nos processos de contratação pública.
1.2.1 0 valor ofertado pela assinatura anual é de R$ 3.365,00.

2 0 acesso A. ferramenta eletrônica (Web Licitações e Contratos) é monousuário.

3 0 preço anual da contratação (assinatura) dos dois itens é de R$ 6.121,00.

DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

4 Da Administração Pública são exigidas certas formalidades para a seleção de
contratados, de quem possa obter bens ou serviços. Tais formalidades são impostas pelo
principio da isonomia e reguladas por uma série de leis esparsas.

5 0 Departamento de Suprimentos e Patrimônio, como órgão responsável pelas
contratações da CML, lida diariamente com situações que exigem o manuseio bem
informado de dispositivos legais. Vale dizer, o Departamento interpreta dispositivos
legais o tempo todo na execução de suas tarefas.

6 No processo de contratação pública são tomadas diversas decisões que devem ser
fundamentadas. Isso torna imperioso que os servidores que atuam na área tenham
acesso A. informações confiáveis e completas para que possam tomar decisões
conscientes e abalizadas.

7 Com a contratação do objeto deste Termo de Referência, espera-se ter informação que
oriente o Departamento no cumprimento de seu mister.



Inexigibilidade de Licitaçao 2

7.1 0 serviço "Web Licitações e Contratos" é útil pois constitui banco de dados para
pesquisas em todas as publicações da empresa, além de jurisprudência, pareceres e
artigos.
7.1.1 Já tivemos a oportunidade de consultar o serviço, através de sua assinatura,

durante os quatro últimos anos, e a ferramenta se revelou de grande utilidade na
pesquisa.

7.2 0 "ILC — Informativo de Licitações e Contratos" é uma revista mensal sobre
Licitações e Contratos que já tivemos a oportunidade de assinar durante os quatro
últimos anos, e verificamos que as publicações são de grande utilidade prática.

DA SINGULARIDADE DO OBJETO E DA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO

8 A inexigibilidade de licitação serve aos casos em que se verifica a impossibilidade de
submeter a utilidade pretendida pela Administração a julgamento objetivo.

9 Não pode haver julgamento objetivo se o serviço for técnico especializado, afinal, não
há como medir objetivamente a aptidão intelectual ou o produto do exercício do
trabalho intelectual.

10 Ora, os serviços pretendidos envolvem a captação, organização e disponibilização de
informações para a orientação dos agentes públicos nas contratações públicas. Não há
como se pretender julgar objetivamente a qualidade das informações disponibilizadas.
Mas é certo que a notória especialização e a experiência da empresa potencializam a
qualidade do serviço.

11 Malgrado existam, no mercado, outras empresas que prestem serviços semelhantes,
certo é que cada empresa imprime sua marca pessoal em cada serviço, não sendo
possível compará-las objetivamente.

11.1 Aponta Joel de Menezes Niebuhr que "a inexigibilidade encontra amparo no traço
singular com que qualquer um dos potenciais contratados imprimiria A. execução do
mesmo. Várias pessoas podem executar o contrato, de modo especial e peculiar,
incomparável objetivamente em licitação pública".

11.2 Ora, não é possível cotejar objetivamente a qualidade do periódico, do banco de
dados e das informações selecionadas por dispositivo legal aqui pretendidos com
outros periódicos, também especializados em licitações, e outros bancos de dados.

12 Por outro lado, é notória a especialização da empresa Zenite, com experiência em
publicações, pareceres e ministrando cursos na área de contratação pública, conforme
documentação juntada aos autos.

13 Dessa forma, parece-nos cabível a contratação dos serviços ora pretendidos por
inexigibilidade de licitação, com fulcro no art. 25, II, da Lei 8.666/1993 pela
singularidade dos serviços e a notória especialização da contratada.

1 NIEBUHR, Joel de Menezes. Dispensa e Inexigibilidade de Licitação. 2011. p. 16.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

14 A escolha da empresa decorre naturalmente da singularidade do objeto e da notória
especialização demonstrada pelos produtos pretendidos. Assim, em atendimento ao
disposto no artigo 26, parágrafo único, da Lei n° 8.666/1993, resta demonstrar, ainda, a
razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço.

15 A empresa ofertou valor de R$ 6.121,00 pela assinatura anual do periódico e do serviço
online.

15.1 0 valor ofertado pela assinatura do periódico é de R$ 3.365,00 e o valor ofertado
pelo serviço "Web Licitações e Contratos" foi de R$ 2.756,00.

15.20s valores estão de acordo com os praticados pela empresa, que é exclusiva
fornecedora, perante outros Contratantes conforme demonstrado nas propostas
enviadas d:
- Câmara Municipal de Volta Redonda — RJ;
- Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Cuiabá — MT;
E empenhos de outros órgãos públicos:
- 2017NE00522 do SLU — Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal;
- 2017NE800387 da Universidade Federal de Roraima;
- 2017NE001566 do Ministério Público de Santa Catarina, e:
- 26101.0001.17.001302-1 da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

do Estado de Mato Grosso.

16 Assim, considerando o valor e a confiabilidade pela utilização dos serviços durante os 4
(quatro) últimos anos, parece-nos plenamente racional e dentro dos preços de mercado a
contratação dos produtos da Zenite.

Londrina, 3 de abril de 2018.

Luiz Fe ando Moraes Mare

Departamento de Suprimentos e Patrimônio.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX 3374-1265 - Londrina - PR
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ZENITE

PROPOSTA COMERCIAL

CURITIBA, 8 de fevereiro de 2018

Att: LUIZ FERNANDO MORAES MARENDAZ - Fone: 4333741265

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

LONDRINA - PR

Prezados Senhores,

Com mais de 28 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.

SOLUÇÕES PROPOSTAS

REVISTA ZENITE ILC IMPRESSA — INF. DE LICITACOES E
CONTRATOS 001 3.365,00 3.365,00

WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS 001 2.756,00 2.756,00

Total: R$ 6.121,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Arkzenrre
ILC INFORMATIVO DE LICITAÇÕES [CONTRATOS

A Revista Zênite ILC impressa, de circulação mensal, caracteriza-se pela modernidade da abordagem e da
apresentação gráfica. Planejada para ser a revista da contratação pública, reúne doutrinas, perguntas e
respostas, entendimentos da Zênite, legislações, tribunais de contas e jurisprudência sobre os temas
enfrentados por quem atua no processo de contratação — planejamento, licitação e contrato.

A linha editorial tem enfoques pratico e aplicado: são objetos de publicação os temas atuais, polêmicos e
que precisam ser resolvidos no dia a dia das licitações e da fiscalização dos contratos. E todas as matérias
selecionadas, por contarem com uma redação objetiva e clara, proporcionam ao leitor entendimento rápido
sobre o assunto.

ZNT:001:01:15:09:38:04:8.2.18
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Cada edição tem, aproximadamente, 120 páginas, formando o conjunto de informações mais completo
disponível a respeito do assunto.

A assinatura é anual. A Revista ILC é postada até o 5° dia OW do mês da respectiva edição. É uma
publicação editada, comercializada e distribuída com exclusividade pela Zênite Informação e Consultoria
S.A. em todo o território nacional.

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 postada a primeira edição das 12
contratadas. 0 pagamento deverá acontecer em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal, salvo
prazo diverso acordado entre as partes.

Não serão considerados atraso ou inexecução parcial situações excepcionais que impeçam o envio e/ou o
recebimento do exemplar da Revista, originadas de caso fortuito ou força maior, decorrentes de fatos ou
situações imprevisiveis ou inevitáveis, inclusive imputáveis a terceiros, tal como greve da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).

O termo "Revista Zênite ILC - Informativo de Licitações e Contratos", o seu logotipo, todos os elementos
característicos da tecnologia desenvolvida e disponibilizada por meio da ferramenta (sob a forma da
articulação da base 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.

L vedada a reprodução ou fotocópia da Revista para distribuição sem prévia autorização.

web LICITAÇÕES
E CONTRATOS

A Web Licitações e Contratos reúne todo o acervo da Zênite em informações e produção sobre as
licitações e os contratos administrativos em um sistema organizado por artigos doutrinários,
Entendimentos Zênite, Orientações Zênite, Legislações, Jurisprudência, Tribunais de Contas. Tudo sobre
os assuntos que envolvem a contratação pública — do planejamento e julgamento da licitação de obras,
serviços e compras até a execução e a fiscalização do contrato, entre outros temas, como convênios,
termos de parcerias e concessões e permissões de bens públicos.

Tudo isso pode ser encontrado de forma rápida pelo sistema de pesquisa avançada, que permite a busca
por assunto, edição, seção, palavras ou expressões, com atualização continua.

O acesso à Web Licitações e Contratos é feito no portal Zênite www.zenite.com.br, por meio da area
exclusiva, bastando digitar login e senha personalizados.

O acesso ao conteúdo do produto ocorre exclusivamente durante o período da contratação, não gerando
qualquer direito de posse ou propriedade, após o término da assinatura, em relação a informações
acessadas, utilizadas ou disponibilizadas na Web Licitações e Contratos.

O login e a senha são monousuários. Para que o produto possa ser acessado por mais de um usuário
concomitantemente, é necessário adquirir mais acessos para aquele login, caso contrário, um usuário
poderá "derrubar" o outro do sistema.

A formalização da contratação se dará por instrumento de contrato ou seu substitutivo nos termos legais,

ZNT:001:01:15:09:39:04:8.2.18
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sendo, na sequência, emitida a Nota Fiscal correspondente e disponibilizado o acesso aos serviços por
meio de login e senha. 0 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.

Não são considerados atraso ou inexecução parcial 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 aos produtos/serviços eletrônicos deixando-os off-line (fora
do ar).

A Web Licitações e Contratos foi concebida e desenvolvida pela Zênite e é por esta comercializada com
exclusividade.

EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

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 mila.goncalves@zenite.com.br.

CONDIÇÕES GERAIS

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 especifica 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. 0 pagamento deverá acontecer em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota
fiscal, salvo prazo diverso acordado entre as partes.

No caso da Revista Zênite Informativo de Licitações e Contratos (impressa) a disponibilização se dá com a
postagem da primeira edição das doze contratadas, sendo o pagamento efetuado integralmente, em até
30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal, salvo prazo diverso acordado entre as partes.

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" e os
pregos 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 ás 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/6 quantidade de licenças adquiridas pelo cliente. 0 acesso ás
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: PORTFOLIO. 0 referido documento contém a

ZNT:001:01:15:09:39:04:8.2.18
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descrição de todas as soluções ofertadas pela Zênite, mas somente as soluções indicadas nesta proposta é
que devem ser consideradas para essa proposta/contratação.

0 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.

Esta proposta 6 válida ate: 26/04/18

Mila Gonçalves Silva
Consultora Comercial de Produtos
mila.goncalves@zenite.com.br
Fone: 4121098666

ZENITE
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

AV, SETE DE SETEMBRO, 4698, 3° e 4° 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 I Conta Corrente: 84229-X
CAIXA ECONOMICA FEDERAL: Agência: 1525-3 I Conta Corrente: 1566-2
SANTANDER: Agência: 3837- I Conta Corrente: 13001725-8
BANCO ITAU: Agência: 3833- I Conta Corrente: 63040-7

ZNT:001:01:15:09:39:04:8.2.18
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PORTFÓLIO DE SOLUÇÕES PARA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A ZÊNITE

Com 28 anos de atuação, a Zênite é referência de qualidade em matéria de contratação pública
e suporte para a Administração.

0 reconhecimento pelo mercado da qualidade e confiança das informações e soluções produ-
zidas pela Zênite legitima a sua notória especialização. Com equipe de profissionais especia-
listas, as Soluções Zênite se apresentam, por meio de seminários, cursos in company, produtos
eletrônicos, revista especializada, orientações técnicas e livros, como suporte imprescindível
de informação e conhecimento quando o tema é licitações e contratos.

Além da excelência no que faz, são marcas do trabalho e da atuação da Zênite: a inovação,
verificada nos seus produtos eletrônicos e na apresentação de serviços e produtos diferencia-
dos, e o conhecimento da realidade e das necessidades da Administração Pública, condição
fundamental para a assertividade e a objetividade nas soluções apresentadas.

A resolução para as polêmicas e dúvidas que envolvem o tema de contratação pública não é
de natureza comum, não é padronizada, portanto, não pode ser presumidamente detida por
qualquer profissional habilitado. Com uma equipe própria e articulada de profissionais espe-
cializados, a Zênite tem soluções confiáveis e inovadoras para a tomada de decisão segura e
fundamentada.

No endereço <http://www.contratacaopublica.com.br/passoapasso/produtos/index.php> você
acessa o passo a passo para a instrução do processo de inexigibilidade das soluções técnicas
comercializadas pela Zênite.

•

Missão
Oferecer, com excelência

completas e inovadoras
relacionadas a Gestão Pública,
visando contribuir para o
desenvolvimento

Visão
Transcender a atuação baseada
na informação para atuar a
partir de uma solução integrada,
consolidando um novo modelo
de Gestão da Contratação Pública,
fundamentado no planejamento

e resolva efetivamente a
necessidade do cliente.

Valores

Ética

Excelência

Perseverança

Desenvolvimento e
Inovação

Compromisso social

A Zênite apoia projetos e iniciativas sociais, transformando atitudes em passos para
um mundo melhor.

csspV.I. co‘
11111)47

WE SUPPORT
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Conheça as Soluções Zênite para a Administração Pública

x Zênite Fácil

x LeiAnotada.com

x Web Licitações e Contratos

x Revista Zênite ILC — Informativo de Licitações e Contratos (Impressa e Digital)

x Orientação por escrito e por telefone em Licitações e Contratos

x Web Regime de Pessoal & Lei n° 8.112/90 Anotada

x Soluções Zênite na Intranet

ZÊNITE FÁCIL
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.

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

Navegação por pesquisa

0 sistema avançado de pesquisa do Zênite Fácil supera com vantagem os meca-
nismos 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 o que pre-
cisa. 0 sistema também conta com funcionalidade que reconhece a palavra e sugere,
automaticamente, termos ou expressões a serem pesquisados.

X
ZENITE



• Pesquisa - 0 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 & Videos, 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, con-
forme critérios especialmente concebidos pela Zênite; b) data, cres-
cente ou decrescente; e c) período em que o conteúdo foi publicado.

• Visualização (Novo!) - 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 n° 8.666/1993 e 10.520/2002 e os decretos do pregão foram ana-
lisados 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 cons-
truidos para resolver problemas reais, de forma fundamentada. Para
aqueles que já têm familiaridade com o conteúdo Zênite, estão agru-
padas 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 pro-
cesso de contratação pública, material este que pode ser utilizado
como fundamentação para decisões.

• Blog & Videos - Traz para o Zênite Fácil o conteúdo das produções
Zênite voltadas ás redes sociais. É possível consultar e acessar os tex-
tos do Blog Zênite e assistir aos videos do nosso canal no YouTube:
basta realizar a pesquisa na página inicial.
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• Tribunais de Contas e Jurisprudência - Apresentam acórdãos relacio-
nados â 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 indi-
cadas em apostilas e materiais de Eventos Zênite.

• Modelos (Novo!) - Disponibiliza modelos de editais, contratos, termos
de referência, atas de registro de preços, projetos básicos executi-
vos - todos produzidos por órgãos e entidades de referência, a exem-
plo da AGU e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. O resultado
mostra o titulo do modelo e urna ementa descritiva, com a opção de
abrir ou baixar o arquivo para navegação.

• Manuais (Novo!) - Reúne diversos manuais, cartilhas e listas de verifi-
cação 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.

• Legislação - Exibe as normas mais importantes da atualidade sobre
contratação pública, todas relacionadas à pesquisa realizada. 0 re-
sultado apresenta o ato normativo, com a indicação dos dispositivos
específicos que tratam do tema pesquisado. É possível acessar, de cada
dispositivo legal' resultante da busca, o conteúdo da aba "Anotações".
Toda a base de legislação é atualizada constantemente.

Navegação pelo conteúdo (Novo!)

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 n's 8.666/1993 e 10.520/2002 e os Decretos n's 5.450/2005 e
3.555/2000, que dispõem de notas especialmente elaboradas pela
Zênite. As demais normas estão organizadas por assuntos, como ter-
ceirização, registros de preços, pesquisa de preços, estatais, obra e ser-
viços de engenharia, TI, etc.

• Modelos (Novo!) - É possive. consultar, baixar e salvar modelos de
editais, contratos, termos de referência, atas de registro de preços, pro-
jetos básicos e executivos, tudo organizado por assunto e produzido
por órgãos e entidades de referência, a exemplo da AGU e da Procura-
doria Geral da Fazenda Nacional.

1 Leis ti° 8.666/1993 e 10.520/2002 e Decretos n's 5.450/2005 e 3.555/2000.
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• Manuais (Novo!) — 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
pais.

• Mais + — Disponibiliza conteúdos para download especialmente sele-
cionados pela Zênite.

• Atualizações — Exibe as recentes decisões dos Tribunais de Contas e
do Judiciário.

Tudo isso é apresentado em um layout descomplicado, que propicia navegação intui-
tiva, 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
area exclusiva — basta digitar login e senha personalizados.

O número de usuários que pode acessar o sistema simultaneamente é igual ao nú-
mero de lo gins e senhas contratados.

A contratação é formalizada mediante instrumento de contrato ou seu substitutivo
nos termos legais e, na sequência, é emitida a Nota Fiscal correspondente e dispo-
nibilizado o acesso aos serviços por meio de login e senha. 0 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 reco-
mendações de segurança praticadas pelo mercado.

O acesso ao conteúdo do produto ocorre exclusivamente durante o período da con-
tratação, não gerando quaisquer direitos de posse ou propriedade, após o término
da assinatura, em relação ás informações acessadas, utilizadas ou disponibilizadas
pelo 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 im-
previsíveis 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 decor-
rentes de seu registro são assegurados por lei.

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

A LeiAnotada.com é uma ferramenta eletrônica inédita e exclusiva no mercado que
conta com um sistema sofisticado e organizado, capaz de facilitar o dia a dia daqueles
que têm as Leis n's 8.666/93 e 10.520/02 e os Decretos n's 3.555/00 e 5.450/05 como
permanentes fontes de pesquisa.

As Leis n's 8.666/93 e 10.520/02, e os decretos do pregão foram anotados, dispositivo
por dispositivo, com os entendimentos da equipe Zênite, comentários práticos, doutri-
nas, decisões dos tribunais de contas e do Judiciário, em linguagem direta e acessivel.
O que é mais importante, relevante e atual, selecionado e organizado dispositivo a
dispositivo, com revisão e atualização constantes.

É possível personalizar a sua LeiAnotada.com, incluindo comentários pessoais a res-
peito de cada nota e elegendo suas anotações favoritas.

O sistema é organizado por categorias (legislação, doutrina, jurisprudência e tribunais
de contas), e os comentários e as anotações referem-se, cada qual, à subdivisão do
artigo (coput, parágrafo, inciso e alínea). E cada legislação anotada conta com a integra
de inúmeras normas correlatas, organizadas por assunto.

Para assinantes da Web Licitações e Contratos, parte considerável das doutrinas, dos
pareceres, da jurisprudência e das decisões dos tribunais de contas indicados nas no-
tas é disponibilizada na integra para o usuário no próprio sistema.

Além do volume, da assertividade e da segurança das informações, o grande dife-
rencial da LeiAnotada.com é o seu sistema de busca, que permite localizar pelo dis-
positivo ou via pesquisa avançada. Todas as informações necessárias ao cliente são
reunidas e organizadas para facilitar a tomada de decisão.

A versão 5.0 traz a funcionalidade Minha LeiAnotada.com, que permite a gestão do
conhecimento. Se o órgão ou a entidade tiverem acesso a essa funcionalidade, os
usuários poderão incluir anotações nas normas anotadas pela Zênite.Também poderá
ser solicitado o cadastramento de normas especificas (Leis, decretos, instruções nor-
mativas, etc.) que o órgão ou a entidade desejarem anotar.

O acesso à LeiAnotada.com é feito no portal Zênite www.zenite.com.br, por meio da
área exclusiva, bastando digitar login e senha personalizados.

O acesso ao conteúdo do produto ocorre exclusivamente durante o período da con-
tratação, não gerando qualquer direito de posse ou propriedade, após o término da
assinatura, em relação a informações acessadas, utilizadas ou disponibilizadas na
LeiAnotada.com.
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O login e a senha são monousuários. Para que o produto possa ser acessado por mais
de um usuário concomitantemente, é necessário adquirir mais acessos para aquele
login, caso contrario, um usuário poderá "derrubar" o outro do sistema.

A formalização da contratação se dará por instrumento de contrato ou seu substitu-
tivo nos termos legais, sendo, na sequência, emitida a Nota Fiscal correspondente e
disponibilizado o acesso aos serviços por meio de login e senha. 0 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 reco-
mendações de segurança praticadas pelo mercado.

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

O termo "LeiAnotada.com", o seu logotipo, todos os elementos característicos da tec-
nologia desenvolvida e disponibilizada por meio da ferramenta (sob a forma da articu-
lação de bases de dados) e as demais marcas a ele vinculadas, direta ou indiretamente,
constituem propriedade intelectual privada e registrada e todos os direitos decorren-
tes de seu registro são assegurados por lei.

O sistema LeiAnotada.com foi concebido e desenvolvido pela Zênite e é por esta co-
mercializado com exclusividade.

X
ZENITE



111 FF.
web LICITAÇÕES

E CONTRATOS

A Web Licitações e Contratos reúne todo o acervo da Zênite em informações e pro-
dução sobre as licitações e os contratos administrativos em um sistema organizado
por artigos doutrinários, Entendimentos Zênite, Orientações Zênite, Legislações,Juris-
prudência, Tribunais de Contas. Tudo sobre os assuntos que envolvem a contratação
pública — do planejamento e julgamento da licitação de obras, serviços e compras até
a execução e a fiscalização do contrato, entre outros temas, como convênios, termos
de parcerias e concessões e permissões de bens públicos.

Tudo isso pode ser encontrado de forma rápida pelo sistema de pesquisa avançada,
que permite a busca por assunto, edição, seção, palavras ou expressões, com atualiza-
ção continua.

O acesso à Web Licitações e Contratos é feito no portal Zênite www.zenite.com.br, por
meio da área exclusiva, bastando digitar login e senha personalizados.

O acesso ao conteúdo do produto ocorre exclusivamente durante o período da con-
tratação, não gerando qualquer direito de posse ou propriedade, após o término da
assinatura, em relação a informações acessadas, utilizadas ou disponibilizadas na Web
Licitações e Contratos.

O login e a senha são monousuários. Para que o produto possa ser acessado por mais
de um usuário concomitantemente, é necessário adquirir mais acessos para aquele
login, caso contrario, um usuário poderá "derrubar" o outro do sistema.

A formalização da contratação se dará por instrumento de contrato ou seu substi-
tutivo nos termos legais, sendo, na sequência, emitida a Nota Fiscal correspondente
e disponibilizado o acesso aos serviços por meio de login e senha. 0 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 reco-
mendações de segurança praticadas pelo mercado.

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

A Web Licitações e Contratos foi concebida e desenvolvida pela Zênite e é por esta
comercializada com exclusividade.
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ILC INFORMATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A Revista Zênite ILC impressa, de circulação mensal, caracteriza-se pela modernidade
da abordagem e da apresentação gráfica. Planejada para ser a revista da contratação
pública, reúne doutrinas, perguntas e respostas, entendimentos da Zênite, legislações,
tribunais de contas e jurisprudência sobre os temas enfrentados por quem atua no
processo de contratação — planejamento, licitação e contrato.

A linha editorial tem enfoques prático e aplicado: são objetos de publicação os temas
atuais, polêmicos e que precisam ser resolvidos no dia a dia das licitações e da fiscali-
zação dos contratos. E todas as matérias selecionadas, por contarem com uma redação
objetiva e clara, proporcionam ao leitor entendimento rápido sobre o assunto.

Cada edição tem, aproximadamente, 120 páginas, formando o conjunto de informa-
ções mais completo disponível a respeito do assunto.

A assinatura é anual. A Revista ILC é postada até o 5° dia ail do mês da respectiva
edição. É uma publicação editada, comercializada e distribuída com exclusividade pela
Zênite Informação e Consultoria S.A. em todo o território nacional.

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 pos-
tada a primeira edição das doze contratadas. 0 pagamento será feito integralmente,
em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal, salvo prazo diverso acordado
entre as partes.

Não serão considerados atraso ou inexecução parcial situações excepcionais que im-
peçam o envio e/ou o recebimento do exemplar da Revista, originadas de caso for-
tuito ou força maior, decorrentes de fatos ou situações imprevisíveis ou inevitáveis,
inclusive imputáveis a terceiros, tal como greve da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT).

O termo "Revista Zênite ILC Informativo de Licitações e Contratos", o 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.

É vedada a reprodução ou fotocópia da Revista para distribuição sem prévia autori-
zação.
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TLC DIGITAL

A Revista Zênite ILC — Informativo de Licitações e Contratos pode ser contratada na
versão digital.

A linha editorial mantém enfoques prático e aplicado e, além das matérias publicadas
na edição impressa: artigos doutrinários, entendimentos Zênite, decisões dos tribunais
de contas e jurisprudência sobre contratação pública, a Revista Zênite ILC Digital traz
materiais correlatos, indicações de leitura e a integra de vários acórdãos e legislações,
ampliando a quantidade de informação repassada aos nossos clientes.

O layout é moderno, a navegação é intuitiva e permite o acesso por meio de seu dis-
positivo móvel (tablets e smartphones). Muito mais conteúdo para você com facilidade
de acesso em qualquer lugar e a qualquer hora.

Isso tudo torna a Revista Zênite ILC a mais completa publicação sobre o assunto, sem
limite de espaço para reunir e disponibilizar informações selecionadas e confiáveis,
editada, comercializada e distribuída com exclusividade pela Zênite Informação e Con-
sultoria S.A. em todo o território nacional.

Nossos produtos contam com certificados digitais, em conformidade com as reco-
mendações de segurança praticadas pelo mercado.

A formalização da contratação se dará por instrumento de contrato ou seu substitu-
tivo nos termos legais, sendo, na sequência, emitida a Nota Fiscal correspondente e
disponibilizado o acesso aos serviços por meio de login e senha. 0 pagamento deverá
acontecer em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal, salvo prazo diverso
acordado entre as partes.

O acesso á Revista Zênite Digital é feito no portal Zênite www.zenite.com.br, por meio
da área exclusiva, bastando digitar login e senha personalizados.

A Revista é veiculada até o 5° dia (Ail do mês da respectiva edição, a assinatura é anual
e somente será possível acessar as edições durante o período de vigência do contrato.
Portanto, a assinatura não gera qualquer direito de propriedade sobre o conteúdo
acessado durante a vigência do contrato.

O número de usuários que pode acessar o sistema simultaneamente é igual ao nú-
mero de lo gins e senhas contratados.
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Não são considerados atraso ou inexecução parcial situações excepcionais e tempo-
rárias, originadas de caso fortuito ou força maior, decorrentes de fatos ou situações
imprevisíveis ou inevitáveis, inclusive imputáveis a terceiros, que impeçam o acesso
aos produtos/serviços eletrônicos deixando-os off-line (fora do ar).

0 termo "Revista Zênite ILC Digital - Informativo de Licitações e Contratos", o seu logo-
tipo, 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.

É vedada a reprodução ou fotocópia da Revista para distribuição sem prévia autori-
zação.
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Orientação por Escrito
EM LICITAÇÕES E CONTRATOS

Na condução dos processos de contratação pública, muitas são as dúvidas, as polêmi-
cas 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 ás 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.

0 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 quanti-
dade e no período contratual de seu plano.

O número de Orientações contratado deverá ser utilizado durante a vigência contra-
tada. 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, infor-
mações 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.

As Orientações respondem a dúvidas objetivas que envolvam os procedimentos de
contratação pública regidos pela Lei n° 8.666/1993, Lei n° 10.520/2002 e decretos
regulamentadores (pregão), Lei n° 12.462/2011 (regime diferenciado de contratações),
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Lei n° 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 com-
pras, 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,
bem como os regulamentos do Sistema S ou de outras entidades. Não constituem
objeto das Orientações os questionamentos sobre concessão de serviços públicos, in-
fraestrutura e parcerias público-privadas.

A formalização da contratação ocorrerá por instrumento de contrato ou seu substi-
tutivo nos termos legais. Na sequência, será emitida a nota fiscal correspondente e
disponibilizado o acesso aos serviços por meio de login e senha. 0 pagamento deverá
acontecer em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal, salvo prazo diverso
acordado entre as partes.

A Orientação Zênite destina-se exclusivamente à deliberação de situações que envol-
vam 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 solicita-
ções que tratarem de temas distintos entre si e aquelas que excederem a três ques-
tionamentos 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 prá-
ticas 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 As
12h e das 14h As 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).
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Orientação por Telefone
EM LICITAÇÕES E CONTRATOS

Durante a licitação, surgem dúvidas que precisam ser esclarecidas para tomar a de-
cisão com mais rapidez. A Orientação por telefone oferece ao agente público toda a
praticidade e segurança de ser atendido diretamente por um profissional especiali-
zado em contratação pública, pronto a auxiliar na análise da dúvida e do problema,
indicando a melhor solução.

O serviço de orientação por telefone coloca o agente público em contato direto com
um especialista, com experiência em contratação pública e na realidade da Admi-
nistração. Ao ligar para a Zênite, o cliente tem sua dúvida respondida, como regra,
imediatamente, por um profissional, que propõe uma solução com base legal e fun-
damentada na jurisprudência e na doutrina especializada para situações práticas que
exigem rápida resolução.

Ao contratar o serviço de Orientação por Telefone, 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
prego 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 quanti-
dade e no período contratual de seu plano.

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

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, infor-
mações em mandados de segurança ou quaisquer outros documentos administrativos
e judiciais.

As Orientações respondem a dúvidas objetivas que envolvam os procedimentos de
contratação pública regidos pelas Lei n° 8.666/1993, Lei n° 10.520/2002 e decretos
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regulamentadores (pregão), Lei n° 12.462/2011 (regime diferenciado de contratações),
Lei n° 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 com-
pras, serviços e obras, bem como alienação e transpasse de bens públicos (concessões
e permissões). Ainda estão no escopo do serviço o regime dos convênios e parcerias
bem como os regulamentos do Sistema S ou de outras entidades. Não constituem
objeto das Orientações os questionamentos sobre concessão de serviços públicos, in-
fraestrutura e parcerias público-privadas.

A formalização da contratação ocorrerá por instrumento de contrato ou seu substi-
tutivo nos termos legais. Na sequência, será emitida a nota fiscal correspondente e
disponibilizado o acesso aos serviços por meio de login e senha. 0 pagamento deverá
acontecer em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal, salvo prazo diverso
acordado entre as partes.

A Orientação Zênite destina-se exclusivamente à deliberação de situações que envol-
vam 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 solicita-
ções que tratarem de temas distintos entre si e aquelas que excederem a três ques-
tionamentos serão consideradas individuais e independentes, computadas cada qual
como uma Orientação. Quando a questão apresentar maior complexidade técnica ou
constituir várias indagações, a Zênite pode ampliar o prazo da resposta, comunicando
diretamente ao cliente.

A Orientação por telefone está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e
das 14h às 18h, pelo telefone (41) 2109-8666.

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 contato do cliente pelo telefone supra indicado, em especial a interrupção
dos serviços de telefonia pelas respectivas operadoras.
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web REGIMEREGIME
DE PESSOAL

A Web Regime de Pessoal engloba tanto o regime dos servidores públicos estatutários
quanto o dos empregados públicos submetidos à CLT.

Com enfoques técnico e prático, o cliente tem acesso a doutrinas, perguntas e respos-
tas, legislações, jurisprudências dos órgãos judiciários e das cortes de contas sobre
regime de pessoal da Administração Pública, entre outros documentos que trazem
conteúdos correlatos a esse tema central. A atualização é continua.

Tudo isso pode ser encontrado de forma rápida pelo sistema de pesquisa avançada,
que permite a busca por assunto, edição, seção, palavras ou expressões.

O acesso à Web Regime de Pessoal é feito no portal Zênite www.zenite.com.br, por
meio da área exclusiva, bastando digitar login e senha personalizados.

O acesso ao conteúdo do produto ocorre exclusivamente durante o período da con-
tratação, não gerando qualquer direito de posse ou propriedade, após o término da
assinatura, em relação a informações acessadas, utilizadas ou disponibilizadas na Web
Regime de Pessoal.

O login e a senha são monousuários. Para que o produto possa ser acessado por mais
de um usuário concomitantemente, é necessário adquirir mais acessos para aquele
login, caso contrário, um usuário poderá "derrubar" o outro do sistema.

A formalização da contratação se dará por instrumento de contrato ou seu substi-
tutivo nos termos legais, sendo, na sequência, emitida a Nota Fiscal correspondente
e disponibilizado o acesso aos serviços por meio de login e senha. 0 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 reco-
mendações de segurança praticadas pelo mercado.

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

A Web Regime de Pessoal foi concebida e desenvolvida pela Zênite e é por esta comer-
cializada com exclusividade.
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ILeiAnotada.com
REGIME DE PESSOAL

A LeiAnotada.com é uma ferramenta eletrônica inédita e exclusiva no mercado que
conta com um sistema sofisticado e organizado, capaz de facilitar o dia a dia daqueles
cuja atuação se baseia em normas legais.

No caso da LeiAnotada.com - Regime de Pessoal, a Lei n° 8.112/90 foi anotada, dispo-
sitivo por dispositivo, com os entendimentos da equipe Zênite, comentários práticos,
doutrinas, decisões dos tribunais de contas e do Judiciário, em linguagem direta e
acessível. Tudo para auxiliar na tomada de decisões.

Todo o conteúdo é organizado por categorias (legislação, doutrina, jurisprudência e tri-
bunais de contas) e as anotações referem-se, cada qual, à subdivisão do artigo (coput,
parágrafo, inciso e alínea).

Os conteúdos mais relevantes e atuais relacionados ao regime de pessoal dos servi-
dores públicos são selecionados e organizados, dispositivo a dispositivo, com revisão
e atualização constantes.

Além do volume, da assertividade e da segurança das informações, o grande diferen-
cial da LeiAnotada.com é seu sistema de busca, que permite localizar o assunto de
interesse em consulta direta ao dispositivo legal ou por meio de pesquisa fonética.

possível personalizar a sua LeiAnotada.com - Regime de Pessoal, incluindo comen-
tários pessoais a respeito de cada nota e elegendo suas anotações favoritas.

A LeiAnotada.com - Regime de Pessoal será concedida como cortesia para os assinan-
tes da Web Regime de Pessoal durante o período de um ano de assinatura.

O acesso à LeiAnotada.com - Regime de Pessoal é feito no portal Zênite www.zenite.
com.br, por meio da área exclusiva, bastando digitar login e senha personalizados.

O acesso ao conteúdo do produto ocorre exclusivamente durante o período da con-
tratação, não gerando qualquer direito de posse ou propriedade, após o término da
assinatura, em relação a informações acessadas, utilizadas ou disponibilizadas na
LeiAnotada.com - Regime de Pessoal.

O login e a senha são monousuários. Para que o produto possa ser acessado por mais
de um usuário concomitantemente, é necessário adquirir mais acessos para aquele
login, caso contrário, um usuário poderá "derrubar" o outro do sistema.

A formalização da contratação se dará por instrumento de contrato ou seu substi-
tutivo nos termos legais, sendo, na sequência, emitida a Nota Fiscal correspondente
e disponibilizado o acesso aos serviços por meio de login e senha. 0 pagamento
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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 reco-
mendações de segurança praticadas pelo mercado.

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

0 termo "LeiAnotada.com", o seu logotipo, todos os elementos característicos da tec-
nologia desenvolvida e disponibilizada por meio da ferramenta (sob a forma da articu-
lação de bases de dados) e as demais marcas a ele vinculadas, direta ou indiretamente,
constituem propriedade intelectual privada e registrada e todos os direitos decorren-
tes de seu registro são assegurados por lei.

A LeiAnotada.com — Regime de Pessoal foi concebida e desenvolvida pela Zênite e é
por esta comercializada com exclusividade.
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Soluções Zênite na Intranet

As soluções eletrônicas da Zênite também podem estar na sua intranet. Para tanto, é
necessário a contratação de cinco ou mais acessos simultâneos de nossas soluções
eletrônicas.

O acesso aos produtos será feito por meio de links diretos para nossas aplicações,
os quais são publicados no portal intranet da instituição. Não será necessário fazer
nenhuma instalação adicional, e a publicação dos links não afeta de forma alguma o
funcionamento da intranet, tampouco compromete a segurança de sua rede e de suas
informações.

O procedimento para liberação de acessos simultâneos na intranet é viabilizado pelas
seguintes etapas:

1. 0 cliente indica o número do IP autorizado para acesso ás soluções.

2. A Zênite cadastra o IP e informa no Administrador do produto a quantidade de
acessos contratados.

3. 0 sistema autentica os acessos solicitados por usuários que utilizam o IP autorizado
e controla o número de sessões de navegador (web browser) de acordo com a libe-
ração inicial realizada no produto.

O IP serve para autenticar os usuários. Depois, o sistema verifica qual o número de ses-
sões ativas. Todo navegador (web browser), ao acessar um produto da Zênite, cria uma
sessão que equivale a um acesso ao sistema. 0 sistema verifica o número de sessões
ativas e o limite estabelecido no contrato. Se o número de sessões não ultrapassar o
limite, o usuário pode iniciar a sessão. Caso contrário, o acesso deixa de ser liberado
para o usuário naquele instante.

Conforme os passos indicados, se o portal de intranet não requer autenticação, via
login e senha, e o acesso é feito somente dentro das dependências do órgão, será ne-
cessário o endereço de IP de saída para a internet.

A formalização da contratação se dará por instrumento de contrato ou seu substitu-
tivo nos termos legais, sendo, na sequência, emitida a Nota Fiscal correspondente e
disponibilizado o acesso aos serviços por meio de login e senha. 0 pagamento deverá
acontecer em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal, salvo prazo diverso
acordado entre as partes.
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Se o conteúdo é acessado de fora das dependências do órgão,em um modelo extranet,
e requer login e senha, será necessário o endereço do Referer (endereço da página de
origem na qual estarão publicados os links).

Tanto os IPs de saída quanto o Referer são visíveis externamente a todos os websites
visitados de dentro das dependências do órgão.

Administradores de rede e de portais de intranet têm essas informações.

E muito importante que, no decorrer do contrato, seja comunicada à Zênite qualquer
mudança de IPs para as adequações técnicas necessárias. A não comunicação de alte-
ração de IPs isenta qualquer responsabilidade da Zênite em relação ao não acesso às
soluções contratadas.

A implantação é muito simples, basta o contratante informar o responsável pela area
de Tecnologia da Informação do órgão e nossa equipe entrará em contato.

Se, no decorrer do contrato, houver a supressão da quantidade de acessos simultâneos
e esta tornar-se inferior a cinco, sera excluída a funcionalidade de acesso intranet.

0 acesso ao conteúdo das soluções Zênite ocorre exclusivamente durante o período
da contratação, não gerando qualquer direito de posse ou propriedade, após o término
da assinatura, em relação a informações acessadas, utilizadas ou disponibilizadas pelo
Zênite Fácil.

Não são considerados atraso ou inexecução parcial situações excepcionais e tempo-
rárias, originadas de caso fortuito ou força maior, decorrentes de fatos ou situações
imprevisíveis ou inevitáveis, inclusive imputáveis a terceiros, que impeçam o acesso
aos produtos/serviços eletrônicos deixando-os off-line (fora do ar).
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ZÉNITE INFORMAÇÃO E CONSUL -0 REA SA.
N.1.R.E. 41300023981

n.° 8n.781.069/0002-15

Ata da Assembleia Geral Extraordirtitria
realizada em 12/05/2016

DATA, UORA E LOCAL: Aos 12 dias do mês de maio de 2016, as 14:00 horas, em
primeira convocado, na sede da Companhia, na Avenida Sete de Setembro,
4.690/4.698, 3° andar, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

110 PRESENÇA: acionistas representando a totalidade do capital social votante,
conforme assinaturas no livro de presenças.

CONVOCMAO: dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas, nos
termos do art. 124, § 40, da Lei (1.404/1976.

MESA: Presidente: Renato Geraldo Mendes, Secretária: Araune Cordeiro de Abreu
Duarte da Silva

ORDEM DO DIA: Ern Assembleia Gera) Extraordinária: (I) Deliberar e aprovar
modificação do Estatuto Social para: i) extinguir o cargo de Diretor Vice-Presidente de
Desenvolvimento Humano e Organizacional com o encerramento do mandato ria atual
ocupante do cargo: li) criar o cargo de Diretor Vice-Presidente de Mercado e Recursos
Humanos; iii) alterar o art 18, §10 do Estatuto Social, com a modificação das
atribuições do cargo de Diretor Presidente, iv) alterar o art. 28, §2° do Estatuto Social,

• com a modificação das atribuições do cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo;
alterar o artigo 18, § 3°, do Estatuto Social, para suprimir o cargo de Diretor Vice-
Presidente de Desenvolvimento Hurnano-Organizacional e suas atrtbuições e incluir o
cargo de Diretor Vice-Presidente de Mercado e Recursos Humanos e conferir a este
cargo suas atribuiçaes; vi) alterar os seguintes artigos do Estatuto Social: modificação
da redação do caput do artigo 17, de acordo com as modificações aprovadas; exclusão
do ?tem "bY, do artigo e exclusão do artigo 23, corn a consequente renumeração dosd'
demais dispositivos do Estatuto. (11) Deliberar e aprovar a eleição dos membros da
Diretoria para o periodo de 2016-2019, corn a reconduçAo dos membros ocupantes do
cargo de Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente Executivo e eleição de membro
para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente de Mercado e Recurços anos,
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ZÉNITE IN FORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.
N.I.R,E, 41300023981

C.N.P.J./M.F.n.° 86.781-069/0001-15

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada cm 12/05/2016

DELDIER$OES TQMADAS: Colocadas as matérias em discussão, os Acionistas
representando a totalidade do capital social deliberaram e aprovaram, por
unanimidade de votos, as matérias constantes da ordem do dia, sendo; (I) Ficou
aprovada a modificação do Estatuto Social da Sociedade para. i) Extinguir o cargo

11, dc Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento Humano-Organizacional
com o encerramento do mandato e consequente destituVio da atual ocupante do
cargo, Sra. Sinara Rossetti Mendes; ii) Criar o cargo de Diretor Vice-Presidente
de Mercado e Recursos Humanos; iii) alterar o art. IS, §10 do Estatuto
Social, para conferir ao cargo de Diretor Presidente as seguintes
atribuições: a) administrar a sociedade com amplos poderes, deliberando e
resolvendo todos os assuntos de interesse social; b) definir diretrizes e propor metas a
serem alcançadas; c) estabelecer o plano de negócio -com os seus respectivos
orçamentos; d) convocar, presidir e instalar as Assembleias Gerais e as reuniões da
Diretoria; e) supervisionar a ação de todos os setores, de maneira a garantir o
funcionamento harmônico e eficiente dos serviços em geral. 0 gerir e orientar a Area da
consultoria; g) representar a Sociedade, em quaisquer circunstâncias, em juizo ou fora
dele, para. administrar, de forma geral, a Sociedade e para executar todos os atos
necessários para as operações do cotidiano da Sociedade, incluindo autorização para
outorgar procuração em nome da Sociedade e receber citações; h) firmer contratos,

• acordos e ajustes com pessoas de direito público e privado, bem como pessoas físicas.
que tenham por objeto negócios de interesse da companhia, inclusive serviços de
auditoria, consultoria, assessoria, dentre outros; i) prestar flaw' em recurso para
instâncias administrativas e fiscais; j) autorizar a realização de despesas, pagamentos,
assinar os cheques, bern como realizar as transações online corn bancos e instituições
financeiras; k) representar a Companhia perante o Governo e todos e quaisquer ÓrgAosi
da administração pública (ederal, estadual e municipal, formulando toda classe de
pretensões, impugnações e recursos, seguindo e acompanhando todos os expedientes e
procedimentos administrativos ate seu termino, podendo deles desistir se entender
conveniente; 1) Representar a Companhia peranteli-aduanas e quaisquer outros
orgAos oficiais nas operações de importação e exportação de mere do zandi
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ZÉNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.
41300023981

n.° 86.781.069/0001-15

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 12/05/2016

todos os atos necessarios e relacionados as referidas operações; rn) realizar quaisquer
operações de crédito em nome da ZÉNITE; n) assumir ou contratar, em nome da
ZÉNITE, empréstimos ou financiamentos, conceder avais ou fianças; iv) alterar o
artigo 18, §2° do Estatuto Social, para conferir ao cargo de Diretor Vice-
Presidente Executivo as seguintes atribuições: a) cumprir as. disposições do

1111 Estatuto da Companhia; b) atender as determinações e orienta0es da Assembleia
Geral de Acionistas; c) executar fielmente o planejamento e diretrizes estratégicas,
táticas e operacionais da companhia, relacionados com as suas areas de competência.
sendo tecnologia da informação, capacitação e administrativo, produtos, e
financeiro; d) autorizar a realização de despesas, pagamentos, assinar os cheques, bem
como re-alizax as transações online com bancos e instituições financeiras, sendo-lhe
vedado; 0 realizar quaisquer operações de crédito em nome da ZEN1TE, salvo
mediante autorização expressa e especifica da Assembleia Geral; ii) assumir ou
contratar empréstimos ou financiamentos, conceder avais ou fianças, salvo mediante
autorização expressa e especifica da Assembleia Geral; iii) tomar por empréstimo
recursos ou bens da ZÉNITE, salvo mediante autorização expressa c especifica da
Assembleia Geral; e) zelar pela boa situação financeira cia Companhia; O firmar
contratos, acordos e ajustes com pessoas de direito público e privado, bem como
pessoas fisicas e assinar documentos, tais como declarações, justificativas, propostas
comerciais, contrato de trabalho, sua rescisão e prorrogação, dentre outros

• documentos trabalhistas e comerciais de interesse da companhia; g) adotar as medidas
adequadas para tornar a Companhia mais competitiva, rentável, coin maior
participação no mercado e menos dependente do setor público; 13) assegurar a visa°,
missão, valores e cultura da Companhia; i) manter excelente relacionamento com os
clientes, notadamente os preferenciais; j) inteirar-se dos acontecimentos internos da
Companhia e os externos, de modo a agir ou propor medidas eficazes; k) viabilizar e
otimizar a lucratividade nos negócios da Companhia; I) reconhecer os gestores e
colaboradores corn desempenho adequado ou superior ao esperado, motivando-os de s
forma justa e profissional; m) identificar e propor novos neglytios e oportunidades; n)
administrar a Companhia na ausência e afastamentos do Diretor-prerente; o)pratical
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ZÉNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA
N.I.R,E. 41300023981

C.N.P.,1./M.F. n.0 86.781.0690 -15

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 12/05/201.6

os atos necessários ao desempenho ótimo de sues funções; p) colaborar na gestão
da companhia e praticar outras atividades determinadas pela Presidência;

vi alterar o artigo 18, § 3°, do Estatuto Social, para suprimir o cargo de
Diretor Viee-Presidente de Desenvolvimento Rumano-Organizacional e

• suas atribuições e incluir o cargo de Diretor Vice-Presidente de Mercado e
Recursos Humanos e conferir a este cargo as seguintes atribuições: a)
cumprir as disposições do Estatuto da Companhia; b) atender as determinações e
orientações da Assembleia Geral de Acionistas; c) executar fielmente o planejamento e
orientações estratégicas, táticas e operacionais da companhia, relacionadas corn suss
Areas de competência, sendo elas: operação de vendas, marketing e recursos humanos;
d) firmer contratos, acordos e ajustes corn pessoas de direito público e pri‘ado,
bem como pessoas físicas e assinar documentos, tais corno declarações, justificativas,
propostas comerciais, contrates de trabalho, sua rescisão e prorrogação, dentre outros
documentos trabalhistas e comerciais de interesse da companhia; e) adotar as medidas
adequadas para tomar a Companhia mais competitiva, rentável, com maior
participação no mercado e menos dependente do setor públice; assegurar a visão,
missão, valores e culture da Companhia; g) manter excelente relacionamento corn os
clientes, notadamente os preferenciais; h) inteirar-se dos acontecimentos internos da
Companhia e os externos, de modo a agir ou propor medidas eficazes; i) viabilizar e
otirnizar a lucratividade nos negócios da Companhia; j) identificar e propcir novos
negócios e oportunidades; k) ern relação aos recursos humanos: gerir e acompanhar os
processos de recrutamento e seleção, avaliação de desempenho e capacitação das
equipes; em conjunto com o Diretor Presidente, gerir a folha de pagamento, propondo
melhorias na remuneração, gerir os processos trabalhistas e as relações sindicais, tudo-
em conformidadeconformidade com a legislação vigente; I) rccoahecer os gestores e colaboradores
coin desempenho adequado ou superior ao esperado, rnotivando-os de forma justa e
profissional; in) praticar os atos necessarios ao desempenho ótimo de suas funções; n)
colaborar na gestão da companhia e praticar outras atividades dcterminadas pela
Presidência; vi) alterar os seguintes artigos do Estatuto Social: inodificaçlio
da redução do caput do artigo 17, de acordo com -uxiif'icaçõesf
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aprovada, para substituir a menção ao cargo de Diretor Vice-Presidente
Desenvolvimento Humano-Organizacional pela menção ao cargo de Vice-Presidente de
Mercado e Recursos Humanos; exclusão do item 'V, do artigo 18. para excluir a
atribuição constante na alínea (1; e pot conseguinte renumerar as atribuições das
alíneas 'c' e 'cr, do mesmo dispositivo; e exclusão do artigo 23, e por conseguinte

41 renumerar os artigos subsequentes, (II) Foi aprovada a eleição dos membros da
Diretoria para o período de 2°16-2019, como segue: Recondução dos membros da
Diretoria ocupantes dos cargos de Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente
Executivo para mais urn manda to de 03 anos, a contar da assinatura desta ata; bem
como eleição de membro para ocupar c, cargo de Diretor Vice-Presidente de Mercado e
Recursos Humanos, também com mandato de 3 anos, Foram aprovadas, por
unanimidade de votos dos acionistas presentes, i) a reeleição do Sr. Renato Geraldo
Mendes, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, advogado, portador
da Cédula de Identidade 6.378.812-0 II/ SSP-PR, inscrito no CPF sob o
475-956.399-72, residente e domiciliado na Rua Carneiro Lobo, n° 589, apartamento
1001, Batel. em Curitiba. Estado do Paraná, para o cargo de Diretor Presidente, e ii) a
reeleição da Sra. Anadrieea Vicente Vieira de Almeida, brasileira, casada,
advogada registrada na OAB/PR sob o no 26.067, inscrita no CPF sob o n°
909.921.999-72, residente e domiciliada na Rua Bom Jesus, 21, apartamento 701, em
Curitiba, Estado do Parana, para o cargo de Vice-Presidente Executiva. Foi também

• 
aprovada por unanimidade de votos dos acionistas presentes a eleição, para o primetro
mandato, da Sra, Hilda Victoria Dernys Carrasco Chlaretto, casada,
administradora de empresa.s CRA/PR 18817, RG: 7.778.009-2, CPF: 032.957.699-23,
residente e domiciliada na Rua São Januirio, 931 - Jardim Botânico. CEP: 80.210-300,
em Curitiba, Estado do Paraná, para o cargo de Vice-Presidente de Mercado e Recursos
Humanos, DECLARAOES: Os membros da Diretoria declaram, sob as penas da lei,
não estarem impedidos de exercer a administração da companhia, por lei especial ou
em virtude de conderiação criminai, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falirnentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de e 444 éncia, contrai
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relações de consumo, fé pública, ou propriedade. Em razão das deliberações previstas
nos itens 'V a 'viii' supra, alteram-se os artigos 17 e 18 e exclui-se o artigo 23. todos
do Estatuto Social, passando a ter a seguinte redação•

Artigo 17. A Diretoria é composta por trk's Diretores, sendo um Diretor
Presidente, um Diretor Vice-Presidente Executivo e um Diretor Vice-Presidente
de Mercado e Recursos Humanos, podendo ser cumuladas as funções

Artigo 18. Compete aos Diretores, isoladamente.
a) praticar os atos necessários à plena realização do objeto social, atendendo
às determinações da Assembleia Geral:
b) planejar e coordenar a contratação dc serviços e aquisição de bens
necessários ao desenvolvimento das atividades sociais; e
c) supervisionar e administrar os negócios e atividades da Companhia e
controlar a documentação financeira, comercial e técnica.

§ A 0 Compete ao Diretor Presidente as seguintes atribuições:
a) administrar a sociedade com amplos poderes, deliberando e resolvendo
todos os assuntos de interesse social;
b) definir diretrizes e propor metas a serem alcançadas;

estabelecer o plano de negócio com Os seus respectivos orçamentos;
d) convocar, presidir e instalar as Assembleias Gerais e as reuniões do
Diretoria;
e) supervisionar a ação de todos os setores, de maneira a garantir o
funcionamento harmônico e eficiente dos serviços em geral;

gerir e orientar a área da coresultoria,
g) representar a Sociedade, em quaisquer circunstânczas, em juizo ou fora dele,
para administrar, de forma geral, a Sociedade e para executar todos os cites
necessários para as operações do cotidiano da Sociedade, incluindoi

$
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autorização para outorgar procuração em nome do Sociedade e receber
citações;
h) _firmar contratos, acordos e ajustes Corn pessoas de direito público e
privado, bem como pessoas fisicas, que tenham por objeto negócios de
interesse da compaithia, inclusive serviços de auditoria, consultaria,
assessoria, dentre outros;
i) prestar fiança em recurso para instâncias administrativas e cais;

.1) autorizar a realização de despesas, pagamentos, assinar os cheques,
bern coma realizar as transações online coin bancos e instititiçõesfinanceiras;
k) representar a Companhia perante o Govern() e todos e quaisquer órgãos da
administração pública federal, estadual e municipal, formulando toda classe
de pretenses, impugnações e recursos, seguindo e acompanhando todos os
expedientes e procedimentos administrativos até seu término, podendo deles
desistir se entender conveniente;

Representar a Companhia perante as aduanas e quaisquer outros
eirgdos oficiais nas operações de zmportação e exportação de mercadorias,
realizando todos os alas necessários e relacionados as referidas operações;
m) realizar quaisquer operações de crédito em name da ZÊNITE;

assumir ou contratar, em nome da ZËNITE. empréstimos ou
financiamentos, conceder avais ou fianças;

§ 2°. Compete ao Diretor Vice-Presidente Executivo as seguintes atribuições:
o) cumprir as disposições do Estatuto da Companhia;
b) atender as determinações e orientações da Assembleia Geral de Acionistas:
c) executar fielmente o planejamento e diretrizes estraiégicas, &ideas e
operacionais da companhia, relacionados com as suas áreas de competéncice
sendo etas: tecnologia da informação. capacita0o e administrativo, produtos.
efinanceiro;
d) autorizar a realização de despesas, pagamentos, assinar os cheques, bern
como realizar as transações online Wm bancos e instituições financeiras.r
sendo-lhe vedado: i) realizar quaisquer operações de crédi . ?A 0 me daft
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ZÈNUE, salvo mediante autorização expressa e especifica da Assembleia
Geral; ii) assumir 0u contratar empréstimos ou financiamentos, conceder
avais ou fianças, salvo mediante autorizaçao expressa e especifica da
Assembleia Geral; iii) tomar por empréstimo recursos ou bens da ZEN! TE.
salvo mediante autorizaçáo expressa e especifica da Assembleia Geral;
e) zelar pela boa situação financeira da Companhia;

firmar contratos, acordos e ajustes com pessoas de direito público e privado,
bem como pessoas físicas e assinar documentos, tais como dec(araOes,
justificativas. propostas comerciais, contrato de trabalho, sua rescisão e
prorrogação. dentre outros documentos trabalhistas e comerciais de interesse
da companhia;
g) adotar as medidas adequadas para tornar a Companhia mais
competitiva. rentável, com maior participação no mercado e menos
dependente do setor palico;
h)assegurar a visão, missão, valores e cultura da Companhia;
i) manter excelente relacionamento corn os clientes, notadamente os
preferenciais;
j) inteirar-se dos acontecimentos internos da Companhia e os externos, de
modo a agir ou propor medidas eficazes;
k) viabilizar e otimitar a lucratividade nos negócios da Companhia;

reconhecer os gestores e colaboradores com desempenho adequado ou
superior ao esperado, motivando-os de forma justa e profissional;
m) identificar e propor novos negócios e oportunidades;
n) administrar a Comparthia na ausência e afastamentos do Diretor-
presidente;
o) praticar os atos necessários ao desempenho átimo de suas funOes;
p) colaborar na gestão du companhia e praticar outras atividades
determinadas pela Presidéncia;

§ 30 Compete ao Diretor Vice-Presidente de Mercado e Recursos Humanos.
a) cumprir as disposições do Estatuto da Companhia;

i 8
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b) atender as determinações e orientações da Assembleia Geral de Acionistas:
e) executar fielmente o planejamento e orientações estrategicas, tatie:zs e
operacionais da companhia, relacionadas com suas áreas de competência,
sendo elas: operação de vendas, marketing e recursos humanos;
d) firmar contratos, acordos e ajustes com pessoas de direito público e
privado, bem como pessoas fisicas e assinar documentos, tais como
declarações. justificativas, propostas comerciais, contratos de trabalho, sua
rescisão e prorrogação, dentre outros documentos trabalhistas e comerciais de
interesse da companhia;
e) adotar as medidas adeguadas para tornar a Companhia mais
competitiva, rent-Cruel, com maior participação no mercado e menos
dependente do setor público;
I) assegurar a visão, missão, valores e cultura da Companhia;
g) manter excelente relacionamento com os clientes. notadamente os
preferenciais;
h) inteirar-se dos acontecimentos internos da Companhia e os externos, de
modo a agir ou propor medidas eficazes:
0 viabilizar e otimizar a lucratividade nos negócios du Companhia,

identificar e propor novos negócios e oportunidades;
k) em relação aos recursos humanos: gerir e acompanhar os processos de
recrutamento e seleção, avatiagdo de desempenho e capacita 'Oa das equipes;
em conjunto coin o Diretor Presidente. gerir a folha de pagamento, propondo
melhorias na remuneração, gerir 05 processos trabalhistas e as relações
sindicais, tudo em conformidade com a legislação vigente;
1) reconhecer os gestores e colaboradores com desempenho adequado ou
superior ao esperado, motivando-os de forma justa e profissional:

praticar os atos necessários ao desempenho ótimo de sues funções:
rt) colaborar na gestão da companhia e praticar outras atividades{
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NCERRAMENTQ: Nada mais havendo a ser tratado, procedeu-se A consoliciaçAo do
Estatuto Social da Companhia, que restou redigido nos seguintes termos.

ZÉNITEE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.
NIRE. 4i300023981

CNPLI n.° 86.781.069/0001-15

CONSOLIDAÇÂODO ESTATUTO SOCIAL

"CAPÍTULO I — DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 10. ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A. é uma sociedade anônima
fechada regida por este estatuto e pela legislação que lhe for aplicável.

Artigo. 20. A Sociedade tem sede e foro na cidade de Curitiba, Estado do Parana, no
32 (terceiro) andar do Edifício Bate) Office Tower, na Av. Sete de Setembro,
469(34698.
Parágrafo único. A Companhia poderá abrir filiais, escritórios, agências ou
sucursais, em qualquer parte do território nacional, ou no exterior, por deliberação da

• Diretoria.

Artigo 30. A Companhia tern por objeto as seguinte atividades!
a) F..labora0o e comercialyzaçao de revistas e informativos sobre Lieitaçaes

Contratos, Direito Administratjvo. Financeiro, Trabalhista, Previdenciário e
demais temas e Areas do Diroito para Órgaos e Entidades Pitblicii,s-e Empresas
Privadas, bem como consultoria e assessoria em assuntos relacionados aosA
mesmos;
Editoração, comercialização e distribuição de livros eperióclicos;

c) Desenvolvimento, distribuição e comercialização de programas de informática J.produtos em meio magnético e digital; 91-1-AuP
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d) Concepção, planejamento e organização de congressos, encontros, seminfirios,
simposios, jornadas, cursos, palestras e eventos em geral:

e) Treinamento e capa.citação de recursos humanos em Areas do conhecimento
técnico, cientifico, cultural e artístico;

O Edição, produção, reprodução e distribuição (onográfica e audiovisualemsera];
e

g) Participação em outras sociedades, empresárias ou simples, nacionais ou
estrangeiras corno sócia ou acionista.

Artigo 40. A Sociedade terá prazo de duração indeterminado.

CANTULO li — CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Artigo 30. 0 capital social é de RS 3.423.447,22 (iris milhões, quatrocentos e %inte e
trés mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos), dividido em
118.936 (canto e dezoito nil!, novecentas e trinta e seis) ações ordinárias nominativas,
de classe única, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas.

MO. A sociedade não emitirá certificados, cautelas ou outros documentos
representativos de ações, provando-se a propriedade das mesmas pela inscrição
do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas.
§20. A sociedade reconhecerá apenas um proprietário para cada ação, sendo os
direitos a ela relativos exercidos por urn so representante, em caso de co-
propriedade.

Artigo 6°. A cada ação ordinária nominativa corresponde um voto nas deliberações
sociais tornados ern assembleias gerais ordinárias ou extraordinárias. 4

Artigo ,°. A transferência ou cessão de ações sera formalizada or termo próprio.
lavrado no Livro de Transferência de Wes Nominativas. que sera assinado pel
cedente e pelo cessionário, ou pot seus representantes.

C o.tit?
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§10. Na transferência ou cessão de ações. os demais acionistas terão direto de
preferincia, na proporção das ações que ji detêm, facultando-se a cessZio do
direito de preferencia entre eles.
§20. 0 acionista que desejar alienar ações clever& antes de iniciar qualquer
negociação ou contato com terceiros, comunicar sua intenção à Diretoria. da
Companhia, com indicação do preço que pretende receber pelas mesmas e coin
a especificação das demais condições.
§30. 0 Diretor que houver recebido a comunicação de que trata o parágrafo
anterior terá o prazo de 5 (cinco) dias para comunicar aos demais acionistas, por
escrito, pare que estes, no prazo de 3o (trinta) dias, possam exercer o seu direito
de preferência, nos termos da proposta de venda.
§4°. Havendo ações não adquiridas no prazo estipulado no parágrafo anterior,
estas poderão ser oferecidas a terceiros.
$50. Preliminarmente a realização da txansferência ou cessão de ações a
terceiros, o acionista que desejar transferir sous valores mobiliários de%e
comunicar sua intenção à Diretoria da Companhia, informando a quantidade de
ações que pretende transferir, o valor que está sendo pelas mesmas oferecido e o
nome e qualificação da pessoa intere-ssada na aquisição.
§60. 0 Diretor que houver recebido a comunicação de que trata o parágrafo
anterior terá o prazo de 5 (cinco) dias para comunicar aos demais acionistas, par
escrito, para que estes, no prazo de 30 (trinta) dias, possam exercer o seu direito
de preferência, nos termos da proposta de compra comunicada pelo acionista
vendedor.
§7°. Havendo saldo de ações não adquiridas por meio do exercício do direito de
preferência. caberá aos acionistas decidir, ern Assembleia Gera1 no prazo de 15
(quinze) dias, a respeito do resgate das ações não adquiridas por meio do
exercido do direito de preferência.
§80. Não havendo deliberação no sentido do resgate de nõeS, ma forma do
parágrafo antecedente, terão as acionistas o prazo de„,15" (quinze) dias para
aquisição do saldo de ações, nas condições descritas/na proposta de compra
comunicada pelo acionista vendedor. de(
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§9°. Se ainda houver saldo não negociado de ações, após o vencimento do Pram
referido no parágrafo anterior, este sera transferido à pessoa indicada oleo
proponente pelo acionista vendedor, na informação de que trata a §5"' deste
artigo.
OA°. Se todos os acionistas manifestarem por escrito seu desinteresse na
aquisição das ações, e a Companhia Geral se manifestar quanta ao desinteresse
no resgate destes valores mobilitirios, a transferência poderá ser ultimada sem a
observância dos prazos descritos nos §§ 3° a 6° deste artigo

Artigo 8°. 0 valor para o reembolso de ações será o valor do património liquido das
ações, apurado com base no último balanço aprovado pela Assembleia Geral

CAPÍTULO — DA ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 90. A Assembleia Geral reunir-se-A ordinária e anualmente dentro dos quatro
primeiros meses após o tit-mina do exercício social e extraordinariamente sempre que
os interesses sociais exigirem.

Parágrafo único. As deliberações tornadas em observincia ao presente
estatuto e à legislação em vigor obrigam a todos os acionistas, ainda que estes
não tenham comparecido à assembleia ou tenham restado vencidos na votação.

Artigo 10. A Assembleia Geral sera convocada por qualquer Diretor, ou ainda por
qualquer dos integrantes do Conselho Fisca1, quando em funcionamento.

Artigo ii. A convocação será feita por meio de publicação de editais, em jornal de
grande circulação publicado na cidade de Curitiba e no Diário Oficial do Estado do
Parana.

Parágrafo único. Independentemente do cumprimento das formalidades de
convocação, serão consideradas válidas as deliberações tordas em Assembleia
a que compareçam todos os acionistas. t4tx.af 1
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Artigo 12. As Assembleias Gerais serão renlizadas na sede da Companhia. ou
excepcionalmente, em outro local, desde que o Órgão responsável pela convooeção
justifique a alteração de local e o indique, de forma clara, nos termos de convocação.

Artigo 13. Para poder participar das Assembleias Gerais. as pessoas presentes deverão

• 
comprovar sua qualidade de acionistas ou de representantes de acionistas, na forma da

lee e, depois de identificadas, assinarão o Livro de Presenças dos Acionistas

CAPITULO — DA ADMINISTRAÇÃO

Artigo 14. A administração da sociedade compete ã Diretoria.

Artigo 15. Os Diretores tomarão posse mediante assinatura de termo no Livro de Atas
deg Reuniões da Diretoria.

Artigo 16. Os administradores cstão sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres,
obrigações e responsabilidades previstos nos arts. i-te a 158 da Lei 6.404/76, ou nas
disposições congineres da Lei que a suceder.

CAPÍTULO V DA DIRETORIA

Artigo 17. A Diretoria é composta por três Diretores, sendo um Diretor Presidente,

um Diretor Vice-Presidente Executivo e um Diretor Vice-Presidente de Mercado e
Recursos Humanos, podendo ser cuinuladas as funções.

§1°. Os Diretores serão eleitos pela Assembleia Gerai.
§20. Os Diretores terão residéncia e domicilio em território
precisam integrar o quadro de acionistas da Companhia.
§3°. 0 prazo de gestão dos Diretores é de 3 (trés) anos, permitidas reeleições.
§4°. Os Diretores permanecerão em seas cargos até a posse de seus sucessorest
salvo DOS CaSOS de destituição ou renOncia.

eacional, e nit,
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§50. EM caso de destituição otz renúncia do cargo d.e Diretor, sera convocada
desde logo reunião extraordinária da Assembleia Geral. para eleição de nova
Diretor, cujo mandato inicial terá a duração do tempo restante do mandato do
Diretor destituído ou renunciante. Enquanto não houver a posse do novo
Diretor, e Diretor remanescente acumulará as funções do Diretor destituído ou
renunciante.
§6°. Após o encerramento de suas funções, seja por ausência de recondução,
por renúncia ou por destituição, veda-se ao ex-Diretor, pelo prazo de o6 (seis)
meses, a atuação, por qualquer forma e sob qualquer vinculo, ern empresa que
por qualquer forma concorra com a Companhia, salvo se houver expressa
liberação do referido prazo pela Assembleia Geral

Artigo 18. Compete aos Diretores, isoladamente:
a) praticar os atos necessários à plena realização do objeto socìl. atendendo as
determinações da Assembleia Gera);
b) planejar e coordenar a contratação de serviços e aquisição de bens
necessários ao desenvolvimento das atividades sociais; e
c) supervisionar e administrar os negócios e atividades da Companhia e
controlar a documentação financeira, comercial e técnica.

§ 10 Compete ao Diretor Presidente as seguintes atribuições:
a) administrar a sociedade com amplos poderes, deliberando e resolvendo todos
os assuntos de interesse social;
b) definir diretrizes e propor metas a serem alcançadas:
c) estabelecer o plano de negócio com os seus respectivos orgamentos.
d) convocar, presidir e instalar as Assembleias Gerais e as reuniões da Diretoria;
e) supervisionar a ação de todos os setores, de maneira a garantir o
funcionamento harmônico e eficiente dos serviços em geral:
O gerir e orientar a area da consultoria:
g) representar a Sociedade, em quaisquer circunstâncias, em juizo ou fora dele,
para administrar, de forma geral, a Sociedade e para todos os at
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 12/05/2016

necessários para as operações do cotidiano da Sociedade, incluindo autorizacio
para outorgar procuração em nome da Sociedade e receber citações;
h) firmar contratos, acordos e ajustes com pessoas de direito público e
privado, bem como pessoas físicas, que tenham por objeto negócios de interesse
da companhia inclusive serviços de auditoria, consultoria, assessoria, dentre
outros;
i) prestar fiança em recurso para instâncias administrativas e fiscais:

autorizar a realização de despesas, pagamentos, assinar os cheques, bem
corno realizar as transações online com bancos e instituições financeiras;
k) representar a Companhia perante o Governo e todos e quaisquer órgãos da
administração pública federal, estadual e municipal, formulando toda classe de
pretensões, impugnações e recursos, seguindo e acompanhando todos os
expedientes e procedimentos administrativos ate seu término, podendo deles
desistir se entender conveniente,
1) Representar a Companhia perante as aduanas e quaisquer outros orgrios
oficiais nas operações de importação e exportação de mercadorias, realizando
todos os atos necessários e relacionados as referidas operações:
m) realizar quaisquer operações de crédito em nome da ZÊNITE;
n) assumir ou contratar, em nome da ZÉNITE, empréstimos ou financarnentos.
conceder avais ou fianças;

§ 20. Compete ao Diretor Vice-Presidente Executivo as seguintes atribuições:
a) cumprir as disposições do Estatuto da Companhia;
b) atender as determinações e orientações da Assembleia Geral de Acionistas;
c) executar fielmente o planejamento e diretrizes estratégicas, táticas e
operacionais da companhia. relaeionados com as suas Areas de competência,
sendo elas: tecnologia da informação, cap acitação e administrativo, produtos, e
financeiro;
d) autorizar a realizaciio de despesas, pagamentos, assinar os cheques, bem
como realizar as transações online com bancos e instit9ições financeiras, sendo-
lhe vedado: i) realizar quaisquer operações de cr,edito em nome Zt.N1TE,
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salvo mediante autorização expressa e especifica da Assembleia Geral; ii)
assumir ou contratar empréstimos ou financiamentos, conceder avais on
fianças, salvo mediante autorização expressa e especifica da Assembleia Gera!:
iii) tomar por empréstimo recursos ou bens da ZÊNITE, salvo mediante
autorização expressa e especifica da Assembleia Geral:
e) zelar pela boa situação financeira da Companhia:
f) firmar contratos, acordos e ajustes com pessoas de direito público e privado,
bem como pessoas fisicas e assinar documentoa, tais como declarações,
justificativas, propostas comerciais contrato de trabalho, sua rescisão e
prorrogação, dentre outros documentos trabalhistas e comerciais de interesse da
companhia;
g) adotar as medidas adequadas para tornar a Companhia mais competitiva.
rentável., corn maior participação no mercado e menos dependente do setor
público;
h) assegurar a visio, missão, valores e cultura da Companhia;
i) manter excelente relacionamento com os clientes, notadamente os
preferenciais;
j) inteirar-se dos acontecimentos internos da Companhia e os externos, de modo
a agir ou propor medidas eficazes;
k) viabilizar e otimizar a lucratividade nos negócios da Companhia;
1) reconhecer os gestores e colaboradores com desempenho adequado ou
superior ao esperado, motivando-os de forma justa e profissional;
in) identificar e propor novos negócios e oportunidades;
n) administrar a Companhia na ausência e afastamentos do Diretor-presidente;
o) praticar os atos necessários ao desempenho timo de suas funções:
p) colaborar na gestão da companhia e praticar outras atividades determinadas
pela Presidência;

§ 30 Compete ao Diretor Vice-Presidente de Mercado e Recursos Humanos: 41-
a) cumprir as disposições do Estatuto da Companhia; 5
b) atender as determinações e orientações da Assembleia Geral de Acionistaa.
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c) executer fielmente o planejamento e orientações estratégicas, adios e
operacionais da companhia, relacionadas com suas Areas de competincia, sendo
elas: operação de vendas, marketing e recursos humanos;
d) firmar contratos, acordos e ajustes corn pessoas de direito público e privado,
bem corno pessoas fisicas e assinar documentos, tais corno declarações,
justificativas, propostas comerciais, contratos de trabalho, sua rescisão e
prorrogação, dentre outros documentos trabalhistas e comerciais de interesse da
companhia;
e) adotar as medidas adequadas para tomar a Companhia mais competitiva,
rentável, corn maior participação no mercado e menos dependente do setor

O assegurar a %-isio, missão, valores e culture da Companhia;
g) manter excelente relacionamento com os clientes, notadamente os
preferenciais;
h) inteirar-se dos acontecimentos internos da Companhia e os externos, de
modo a agir ou propor medidas eficazes;
I) viabilizar e otimizar a lueratividade nos negócios da Companhia;
j) identificar e propor novos negócios e oportunidades;
It) em relação ao$ recursos humanos: gerir e acompanhar os processos de
recrutamento e seleção, avaliação de desempenho e capacitação des equipes; em
conjunto corn o Diretor Presidente, gerir a folha de pagamento, propondo
melhorias na remuneração, gerir os processos trabalhistas e as relações
sindicais, tudo em conformidade coin a legislação vigente;
1) reconhecer os gestores e colaboradores com desempenho adequado ou
superior ao esperado, motivando-os de forma justa e profissional;
rn) praticar os atos necessários ao desempenho ótimo de suas funções;
re) colaborar na gestão da companhia e praticar outras atividades determinadas
pela Presidência.

Artigo 19. A Companhia será representada pot urn de seus diretores isoind
ou por procurador.

R,04,
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§10. As procurações poderão ser outorgadas por qualquer dos diretores. terão
pram determinado e deverão indicar os poderes de forma especifica.
§2°. As procurações para atuação judicial ou extrajudicial de advogados podem
ser outorgadas por prazo indeterminado.

Artigo ao. g vedado aos Diretores, além de outras restrições legais:
a) representando a Companhia, prestar fiança, caução, aval ou endosso de favor

ern negócios alheios ao objeto social;
h) utilizar o nome da Companhia ern operações estranhas ao objeto sociai; e
c) praticar atos de liberalidade ds custas da Companhia, corn a exceção das

atividades de responsabilidade social previstas no artigo 27

Artigo 21. Os Diretores exercerão suas funções independentemente de caução.

Artigo 22. Os Diretores receberão a remuneração fixada pela Assembleia Geral
Paritgrafo Único. Os Diretores serão reembolsados pelas despesas razoáveis e
necessárias que fizerem no exercício de seus respectilos cargos.

CAPÍTULO 17 — DO CONSELHO FISCAL

Artigo 23. 0 Conselho Fiscal terá funcionamento não permanente.

Artigo 24. A Assembleia Geral que instalar o Conselho Fiscal elegera os membros
deste, fixando os respectivos honorários.

Artigo 25. 0 Conselho Fiscal sera composto por 3 (três) membros efetivos e 3 (três)
suplentes, residentes e domiciliados no Brasil, que não precisam integrar o quadro de
acionistas da Companhia.

CAPÍTULO VII — DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 4-

% I.
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Artigo 26. Além da pratica dos atos necessaries a realização das atividades descritas
no objeto social, os Diretores estão autorizados a promoção de ações de
responsabilidade social da empresa, abrangendo apoio a projetos culturais e
assistenciais, a doação de recursos a entidades filantrOpica.s e outras atividades

• 
congéneres.

Pariigrafo Único. Caso as despesas com tais atividades envolvam despesas
superiores a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) em um exercicio social, o
aporte de recursos financeiros adicionais dependerá de autorização da
Assembleia Geral.

CAPITULO VIII ---DO EXERCÍCIO SOCIAL

Artigo 27. 0 exercício social coincide corn o ano civil, encerrando-se ern 31 de
dezembro de cada ano.

Artigo 28. Do resultado do exerdcio serão deduzidos antes de qualquer participação

os prejuizos acumulados e a provisão para o Imposto de Renda e, do resultado
remanescente, serão deduzidas. se for o caso. as participações de que trata o art. 190 da

Lei 00 6.404/76, que deverão ser atribuidas pela assembleia geral nos limites legais.

1110 Artigo 29. 0 lucro líquido verificado após as deduç6'es previstas no artigo anterior e

ajustado na forma legal, terá a destinação que for estabelecida pela Assembleia Geral,

mediante proposta da Diretoria, atentando-se para os seguintes parãmetros de

destinaça-o:
a) 5% (cinco por canto), no minim°, para reserva legal, que Pao excedera de 20%

(vinte por cento) do capital social;
b) 25% (vinte e cinco por cento) no minimo, para pagamento dos dividendos aos

acionistas r4vA.P4 5
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Artigo 30. g facultado à Companhia, a critério da Assembleia Geral, levantar baianços
intermediários, corn ou sem a distribuição de dividendos, que serão declarados e
distribuídos por deliberação da Assembleia Geral e mediante proposta da Diretoria_

CAPITULO VIII — DA ARBITRAGEM

Artigo 31. A Companhia, seus acionistas, administradores e conselheiros fiscais
obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia
que possa surgir antra ales, derivada da aplioção, validade, eficácia ou interpretação
deste Estatuto, ou ainda decorrente da aplicação de disposições constantes da Lei de
Sociedades Anônimas e outras leis aplicáveis à Companhia.

§10. A arbitragem sera instituída e processada de acordo corn o Regulamento de
Arbitragem da Camara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do
Parana, com a ressalva das disposições especiais constantes da presente cláusula
arbitral, em especial as relativas ao processamento de recurs*.
§20. A arbitragem sera sigilosa.
§3°. A arbitragem sari dirigida e julgada por Arbitro único, designado pelo
Presidente da Cárnara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do
Parana, sendo possível a oposição a esta designação no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da comunicação, pela Camara de Arbitragem, do nome do arbitro As
partes_
§4°. A arbitragem sera realizada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, onde
sera proferida a sentença arbitral.
§5°. 0 idioms da arbitragem sera o português.
§60. Q árbitro e o tribunal arbitral recursal estão obrigados a decidir qualquer
litígio observando A estrita aplicação da lei brasileira pertinente, vedando-se o
julgamento por eqüidade.
§7°. A sentença arbitral, monocratica ou recursal, não serf* sujeita
homologação ou a qualquer recurso perante o Poder Judiciário. Corno parte „fr
integrante da sentença, o árbitro, ou o tribupi--arbitral recursal, deve
determinar a condenação da parte vencida nos cattos e bono érios advc•eaticio
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razoáveis.
§8°. A parte vencida na sentença arbitral poderá promover, perante a própria
Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Parana,
procedimento recursal, no prazo dets (quinze) dias a contar (la comunicação da

sentença arbitral.
§90. A parte que provocar o procedimento recursal deverá arcar integralmente

corn as custas do procedimento arbitral recursal
WV'. 0 tribunal arbitral recursal sera composto por 3 (três) arbitros. Cada
parte indicará um arbitro, e estes co-árbitros indicarão o terceiro arbitro, que
atuara como presidente. Caso não haja acordo quanto à indicação do terceiro

arbitro, no prazo dels (quinze) dias a contar da nomeação dos demais árbitros,

a indicação caberá ao Presidente da Camara de Mediação e Arbitragem da

Associação Comercial do Paraná, sendo passive] a oposição a esta designação no

prazo de 5 (cinco) dias a contar da comunicação, pela Camara de Arbitragem, do

nome do arbitro as partes.
§1.16. O procedimento arbitral recursal sera sumario, abrangendo a

apresentação de razões e contra-razões recu.rsais e, critério dos árbitros, outras
manifestações que se tornarem necessárias, sem que, entretanto, seja possível a

renovação das provas já produzidas na primeira fase do procedimento arbitral,

encerrada corn a prolação da sentença monocrática.
§12°. Sem prejuízo da validade desta clausula arbitral, elege-se, cam a exclusão

de qualquer outro, o foro da Comarca de Curitiba, Estado do Parana, quando e

se necessário, para fins exclusivos de obtenção de medidas coercitivas ou
procedimentos acautelato rios de natureza preventiva, provisória ou
permanente, corno garantia ao procedimento arbitral a ser iniciado ou já em

curso antra as Partes e/ou para garantir a existência e a eficácia do
procedi mento arbitral.

Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso,Y

e, coma ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião;
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pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, apbs reaberta a sessào, foi iid

achada conforme, aprovada e por todos os presentes assmada.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
CNPJ: 86.781.069/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se â situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:39:26 do dia 29/01/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2018.
Código de controle da certidão: 1962.2CFA.BF61.7C7D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Seeretana de Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 017836102-30

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 86.781.069/0001-15
Nome: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de

111 natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Valida até 31/07/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fázend.a.pr.gov.br

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Pública (02/04/2018 10:13:42)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S.A

CNPJ: 86.781.069/0001-15

FINALIDADE. CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAÇÃO

É expedida esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS, em nome
do sujeito passivo inscritos ou não em Divida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no
Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto n° 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto
Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e
Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Policia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO N°: 103724/2018

EMITIDA EM: 02/04/2018

VÁLIDA ATE: 30/07/2018

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: EE85.35C6.D59F.4C6E-6.9266.C8BB.8F92.BD33-7

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço
http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dividas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a
periodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.



CAL"A
CAIXA ECONÔMICA FEIDERe-ki_

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86781069/0001-15
Razão Social: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA
Nome FantaSia:ZENITE EDITORA
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO 4698 ANDAR 3 / BATEL / CURITIBA / PR /

80240-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/03/2018 a 27/04/2018

Certificação Número: 2018032901162291726045

Informação obtida em 02/04/2018, às 10:58:11.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.781.069/0001-15
Certidão n°: 144101392/2018
Expedição: 02/02/2018, As 09:16:55
Validade: 31/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ZENITE INFOFNACAO E CONSULTORIA S/A (MnaRIz E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 86.781.069/0001-15, NÃO CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores A data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ
OFICIO DO DiSTRIBU.DOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO

CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
RUA PADRE ANCHIETA. 1287 • FONE/FAX (41) 3027-5253
FORUM CAS VARAS DA FAZENDA RUBUCA • BZORRIK,' • COP 83730000

WWI% idistribuldorturitiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES
CENTRAL DE CERTIDÕES • FONE: (41) 3223-8915 JOSE. BORGES DA CRUZ FILHO
RUA XV DE NOVEMBRO: 362 • V AND • CJ 202 • CEP: 80020923

EDIFICIO DO FORUM CÍVEL TITULAR
Av. 004000 OE ABREU. 535 • TERRE° • CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL *FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS • VARAS DA FAZENDA • VARAS DA FAMILIA• VARAS DE

EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICIRO • REGISTROS PÚBLICOS • TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS • JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CRIMINAL E DA FAZENDA

- „77,a47.7n.1%.1,v- r: . • 30.4,

fls. 1

CERITT::0, pedido de part*
livro 

inte-
Ilk de di. Cr

FAH7.14.:JAS, CONCORDATAS, RECUPERACAO jUDICTAL, E EXTRAjUDMIAL,..........
nest* Cartorio, dos mesmos nao consta qualquer acao contra::

.................................. -41 .' .;1$11FORMAIUNia.WWWWIMAI

CNPa.86.781,069/0001-15. -

EMPREGADOS JURAMENTADOS
MAURI TOLO

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA VVYPYCH

MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
CHRISTIANNE SOARES
KARINA BAVARO ALVES

ISAIAS AGOSTINHO DOS SANTOS SCHNEIDER

r.> co

no periodo de 18 de marco de 196:.; (data da instalocao deste (artorio)
(L.* No.4.677, de 29/12/62), at* a present* data.

0 REFERIDO E VERDADE E DOU FE'.

Curitiba, 19 de marco do 2018.

FERNAND JU9SINI
Escrevente• uramentada

DO*: R$ 31.30
EiFfIDA MR: FEW-MA

1r# t1170?.. DITEFECal J, Cl-M1DO DE ATM - ID *MR - Min CIVIO3 - 80530-906 10I(



Zênite Informação e Consultoria S.A.

Câmara Municipal de Londrina
Londrina — PR

DECLARAÇÃO

X
ZENITE

A ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A, estabelecida à Avenida

Sete de Setembro, 4.698, 32 e 42 andares, Batel, Curitiba, Paraná, inscrita no

CNPJ sob o n2. 86.781.069/0001-15 e inscrição estadual n2 10198056-18, por

intermédio de sua Vice-Presidente de Mercado e de Recursos Humanos, Hilda

Victória Dernys Carrasco Chiaretto, portadora do CPF n2. 032.957.699-23 e RG
n9. 7.778.009-2/PR, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n2 8.666,

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n2 9.854, de 27 de outubro de 1999,

DECLARA, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de

aprendiz.

Curitiba, 04 de abril de 2018

Hilda Victóri v,1 ernys Carrasco Chiaretto
4

Vice-Presidente de Mercado e Recursos Humanos

Av. 7 de setembro, 4698 • 3 0 andar • Batel. • 80240-000 • Curitiba • Parana
www.zenite.com.br • www.zenite.blog.br • 1411 2109-8660
A Zênite nas redes sociais: f izeniteinformacao 9CcDtenitenms o /zen teintormacao in izeniteinformacao



SESCAP
Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis,
e das Empresas de Assessoramento, Pericias,
Informações e Pesquisas no Estado do Parana

ATESTADO

No exercício da competência conferida pelo art. 25, I, da Lei n° 8.666/93, atestamos,
para dos devidos fins e conforme requerimento dirigido a esta entidade sindical, que a
empresa ZÉNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A., inscrita no CNRJ/MF sob o
n° 86.781.069/0001-15, sediada na Av. Sete de Setembro, 4698, 3° e 4° andares, Batel,
Curitiba, Estado do Parana, goza de exclusividade na edição e comercialização, em
todo o território nacional, da "REVISTA ZÉNITE Informativo de Licitações e

110 Contratos — ILC", (versão impressa e versão digitar) nos exatos limites
conferidos pelos documentos apresentados e abaixo indicados, mantendo
registro do titulo da publicação no ISSN8** sob o n° 1980-234X; o registro da 
marca "Revista Zênite" no INPI***, nas classes abaixo especificadas; e a escritura 
pública de declaração**** 

(*) https://vvww.zenite.com .br/produtos/revistazefliteiflfOrmatiVOde-llcltac0es_eC0fltr8t0S1lC

(*") 0 ISSN (International Standard Serial Number), sigla em inglês para Número Internacional
Normalizado para Publicações Seriadas, é o código aceito internacionalmente para individualizar o titulo
de uma publicação seriada. Esse número se torna único e exclusivo do titulo da publicação ao qual foi
atribuído, e seu uso é padronizado pela ISO 3297 (International Standards Organization).

(***)O registro da marca "Revista Zênite" encontra-se vinculada ao processo:
N° 821647881: Classe NCL(8) 16 (especificações: jornais, revistas e periódicos). Registro de marca

em vigor vigência 03/12/2022.

(****) Escritura pública de declaração lavrada sob o n° 01027341, livro 2062-N, folhas 172— 1° Tabelionato

Giovannetti (12/09/2017).

Cientes os responsáveis legais da empresa ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, que caso
não sejam verdadeiras todas as informações prestadas a esta entidade sindical, estarão sujeitos as
penalidades previstas na lei, inclusive, em relação ao contido no art. 299, do Código Penal.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, que tem prazo de validade de 90
(noventa) dias.

Curitiba, 12 de janeiro de 2018.

Mauro esar • inke
Pr sidente

SEDE: RUA MARECHAL DE000R0,500 - 100,11°,130 E 15° ANDARES - CENTRO - FONE/FAX; (41)3222-8183 - CEP 80010-911 - CURITIBA - PR
home page: wynv.sescap-prorg.br sescap-prftsescap-prorg.br

ESCRITÓRIOS REGioNaisi ARAPONGAS: (43) 3274-434 - CASCAVEL : (45) 3224-6350 - FOZ DO IGUAÇU: (45) 3572-3948 - GUARAPUAVA: (42) 3623-2841
MARINGÁ: (44) 3026-6087 - PATO BRANCO: (46) 3225-0992 - TOLEDO: (45) 30545600 - UMUARAmA: (44) 3622-5199

Misski - Promover a Representaçk Sindical Patronal com Excelência e Responsabilidade Social
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Alessandra C
escr

•

Iro de 2018.

ne de faula Silvae jurai0Oada



SESCAP
Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis,
e das Empresas de Assessoramento, Perícias,
Informações e Pesquisas no Estado do Paraná

ATESTADO
No exercício da competência conferida pelo art. 25, I, da Lei n° 8.666/93,
atestamos, para dos devidos fins e conforme requerimento dirigido a esta entidade
sindical, que a empresa ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A., inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 86.781.069/0001-15, sediada na Av. Sete de Setembro,
4698, 30 e 40 andares, Batel, Curitiba, Estado do Parana, goza de exclusividade
na criação, atualização e comercialização, em todo o território nacional, do
acesso A Area exclusiva em website do produto/serviço "WEB LICITAÇÕES E

• 
CONTRATOS — ILC", nos exatos limites conferidos pelos documentos
apresentados e abaixo indicados, mantendo registro do domínio
webzenite.com.br*; e escritura pública de declaração**, porém sem pedido de
registro de marca junto ao INPI.

(*) NIC.BR — Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR.

(**) Eseritura pública de declaração lavrada sob o n° 01027341, livro 2062-N, folhas 172— 10 Tabelionato

Giovannetti (12/09/2017).

Cientes os responsáveis legais da empresa ZÉNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, que caso
não sejam verdadeiras todas as informações prestadas a esta entidade sindical, estarão sujeitos as
penalidades previstas na lei, inclusive, em relação ao contido no art. 299, do Código Penal.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, que tem prazo de validade de 90
(noventa) dias.

Curitiba, 12 de janeiro de 2018.

Lfvfatiro esar inke
Pr idente

SEDE: RUA MARECHAL DEODOR0,500 - 100,110,130 E 150 ANDARES - CENTRO - FONE/FAX: (41)3222-8183 - CEP 80010-911 • CURITIBA - PR
home page: v.ww. sescap-pr. org Or - e. mail: sescap-pr©sescap-prorg.br

ESCRITÓRIOS REGIONAIS: ARAPONGAS: (43) 3274-4394 - CASCAVEL: (45) 3224-6350 FOZ DO IGUAÇU: (45) 3572-3948 - GUARAPUAVA: (42) 3623-2841

MARINGA: (44) 3026-6087 - PATO BRANCO: (46) 3225-0992 - TOLEDO: (45) 3054-5600 - UMUARAMA: (44) 3622-5199

Missão - Promover a Representação Sindical Patronal com Excelência e Responsabilidade Social
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Cur, iba-PR, 15 de a. iro de 2018,

Alessandra Cri ,ne dej'a la Silva
escrev juracettai



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

7%TETJDO DE CAPACIDADE TECNICA

PARANÁ

A Secretaria de Estado da Educaqito, riscrita no
CNPJ sob o n' '76.416.965/0001-2i, stle :;a Avdu Aqua Verde, n'
2.140, Bairro Agua Verde, Cua, Estado do Parana, neste ato

representada por JORGE EDUARDO WEKERLIN, Diretor Geral, designado pela
Reso1uç4o n. ° 334/2j,1 - SEED/GS, atesta para os devidos fins, que a
empresa ztNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A., pessoa jurídica de direito
privado,

Estadual

n° 4.648

presta a

inscrita no CNPJ sob o n° 86.781.069/0001-15 e InscrigAo
sob o n 101.980.56-18, com sede na Avenida Sete de Setembro,

- 3° e 4' andares, Bairro: Batel, na cidade de Curitiba/Parana,

esta Secretaria de Estado da Educaçao, os seguintes serviços:

- Assinatura da Revista Zenite de Licitações e Contratos - ILC;
- Serviços de Orientaqao por escrito em Licitações e Contratos;
- Acesso a Web Regime de Pessoul;

- Acesso a Web Unite de Licitações e Contratos;
- Acesso ;A Lei.Anotada.com QM, Contrataq50 Pública.

Os serviços sac) prestados desde o ano de 2C11,
sempre de forma satisfatória, de acordo com as condições e prazos

contratados, com atendimento e nossas necessidades.

Outrossim, declara nao ter ontiecimento

mencionada empresa.

TAKLIONATO 34k474 aatal,A
A. Noma Serra At arecida,

IC.. 13 - F 41) 3342-7372 tI Samta - Curitiba - 11 CID itriii4 3.M11)t - MARIO
fr.ir-14 tieI 11P.CE F.DUARtii) eERLIN. An

5:72:411PED-7057.37-g9. *I
Sa.ELRP49-A.

I Es testeswk rd,'
I ., eii d

I -Iqt¡Ett 1.(tr1r".4

de qualquer

Jorge Eduardo Wekerlia
DIY;O.r '.1-Gera'.1
IIResolucAo 1334 01 - SEED/G.S

Delega7A e Cometncia

lato que desabone a



Correios

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa ZÉNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA
S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 86.781.069/0001-15 e Inscrição
Estadual sob o n° 10198056-18, com sede Av: Sete de Setembro, 4.698 — 3° e 40 andares,
Bairro: Batel, Curitiba, Parana, presta a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — Diretoria
Regional do Parana, CNPJ 34.028.316/0020-76, situada na Rua Joao Negrão, 1251, Rebouças,
Curitiba — PR, os serviços abaixo especificados.

• Acesso à Web Zénite Licitações e Contratos
• Orientação por escrito em Licitações e Contratos
• Orientação por telefone em Licitações e Contratos
• Revista Zênite Informativo de Licitações e Contratos
• Acesso a Lei Anotada com - Contratação Pública

Os serviços são prestados desde o ano de 2002, ressalvado o acesso a Orientação por
Escrito, cujo contrato teve inicio no ano de 2003 e Lei Anotada.com em 2012. Sempre de forma
satisfatória, de acordo corn as condições e prazos contratados, com pleno atendimento de nossas
necessidades e expectativas.

Outrossim, declara não ter conhecimento de qualquer fato que desabone a mencionada
empresa.

Curitiba, 05 de Maio de 2015

OSMARIN
E: RENTE

I.

FEIRNANDES
AÇÃO - DR/PR

kmpresa Brasileira cfer,orreios e lelégriTos - Rua João Regrao, 1251 - Rebouças -
Telefones: (41) 3310-2325 - Fax: (41) 3310-2435

(sitio
Rzo2o16 (21`42036
Q99
PAt not MADOIt Of K. ,41

IF



SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO

EVISSA0
EMITENTE
CNBJ
ENCERECO
VUNICIPIO

NOTA DE EMPENHO
PAGINA:

: 31Jull7 NUMERO: 2017NE800387 ESPFCIT: ANULACAO 20 7 7NE800386
: 15408C/I•5277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
: 34792C77/0001-62 FO4E: (095) 3621 - 3123 / 3E21-3115
: AV. ENE GARCES, 2 413 AEPOPORTO
: OK1 - BOA VIS7A UF: RR CEP:

CREDOR : 8678106/0001-15 ZENITE INFORMACAO F CONSULTORIA 57A
ENEEFECO : AV. SETE DE SETEKBRO,4695, 3'74 ANEAR - BAT7T,
YJUNICIPIO : 7535 - CURITIBA UF: P.R8024C,
TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
ANDLAQA0 TOTAL. NE PARA CORREÇÃO DOS INTENS A SEREM EMPENHADOS.
PROCESSO: 23129.006570/2017-19

411 
CLASS : 12364206020RK0014 1C865:3 0250262500 .9",:',39

ARIC MODALIDADE DF LICI7ACAO: :NEX:7,:VFL
-7 :NC:SO: Cr PROCwSSO: :3123'OC67,'7';2CI-

_,_.,,:_:CIAOr:: RR

,ISPENSA: ART251Cr LEI 5666/93 NUM. OF:

6.846,00
OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAISk****'***"* --*'*' - '

* * it k ,* * * * * * * * * * * 4e * , ' • '

SS:RFC:FICA:AO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 01 -ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN
SEQ.: 1 NANTIDADF: I VALOR UNITARIC:

VALOR. DO SEQ. :

,,,,,, , • , ,

AS51NATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS
Aft COOC4243

AS 7-NATURA OE PERÍODICO - FACIL PELO PRAZO DE 12 1,IESES CONFOME PROPOS
TA

 tjj 41%,CLec,c2 c,
,HNILDA

ROENADOR
ALCANTARA

6.846 / 00

,
E
LERK;I:k BARROS DE SOUSA
GESTOR FINANCEIRO



•
: 1666 INC:SO: CP

BENEFICIADO: ER!
OPIGEM DO MATERIAL
REFERENCIA TA DISPENSA: ART25/CP LEI 3666/93 NUM. ORIG.:

E'MPENHO : 10.211,00
-7- ---:NTOS 2 ONE

OACAO DO MATERIAL OU SERVIÇO)

ND: 139039 SURTEM: 01 -ASSINATURAS DE PERJODICOS E AN
7 QUANTIDADE: 1 VALOR C.:NITARIO:

VALOR DO

7_TSINAT0JRA JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS
...004243

FINITE ILC impressa -INF DE LICITACÕES E CONTRATOS

SERVICO PUBLIC() FEDERAL
- ST7EMA IN T77,1.7,,-: 7,7 7EDERAL

CNPJ
ENDERECO :
MUNICIPIO :

PAGINA:

O1Ago17 NUMERO: 2C17NE800390 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
154080/15277 - UNIVERSIDACE FEDERAL DE RORAIMA
34792077/0001-63 FONE: (095) 362: -3621-3115
AV. FNE GARCES, 2413 AEROPORTO
0331 - BOA VISTA UF: RR CEP: 69:31- CO

CREDOR : 86781069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
ENDEREÇO : AV. SETE DE 5ETEMBR0,4698, 3 0,7 4' ANDAR - BATED
MUNICIPIO : 7535 - CURITIBA UR: PR. CEP: 90240-000
TAYA

/ TADE
UiTURAS SOLUçÕES ZENITE.

ORIA DE PLANEJAMENTO
- F0LHA 31 - CC: PROPLAN ?ROC ORIGEM: 2017INOÍ)039

.2364208020RE0014 108650 0250262500 335039 000006 M2ORKNO133N
MODALIDADE DE LICITACAO: INEXIGIVEL

PROCESSO: 23129006570201719

• • ••• ,•• • * * * •t. * *

3365,03
3.365, IC'

3.343,00
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO
PAGINA:

EMISSAO : OlAgo17 NUMERO: 2017NE800390 PROCESSO: 23129006570201719
EMITENTE. : 154080/15277 - UNIVERSIDADE FEDERAI DE RORAIMA ,,
CREDOR : 867810'69/0001-15 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORTA SIA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVTCO

ND: 339039 SUBITEM: 01 -ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN
2 QUANTIDADE: I VALOR 2,1.1TARIO:

VALOR DO

DE JMNAIS, REVISTAS E PERIODICOS

6. "646, 0 ..)

.-, PERIODIC° - 22NITE FACIE PELO PRADO DE 12 MESES COMI os PR ROD

CACtictfift
:LDA M. ALCANTARA

DENADOR

TOTAT.:

GETOP. E2NANCE:RO

10.211,0C



00'
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL NOTA DE EMPENHO

,
Unidade Gestora
150205- SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL- SLU

Número do Documento
2017NE00522

Empenho Original

Data de Emissão
26/06/2017

Gestão
15205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Número do Processo
094.000.344/2017

Credor
86781069000115- ZEN1TE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A

Licitacão
06- Inexigível

Modalidade
3 - Global

Endereço
iRUA GOTTLIEB MULLER N° 170

Cidade
CURITIBA .

UF
PR

CEP
80050250

,. Evento
400091 - EMPENHO DA DESPESA

Referência
Art 26 8666/93

N° Suprimento

Local de Entrega
SCS OD 08 ED.VENÂNCIO 2000 BL. 8-50 6° ANDAR BSB

Contrato Prazo de Entrega,
030 dias

Valor por extenso ,
( dez mil oitocentos e vinte reais)

Transferência Valor
10.820,00

Classificação Orçamentaria
Esfera Unidade Orçamentaria Programa de Trabalho Id. Uso Fonte de Recurso ContraPartida Natureza da Despesa

22214 15122600185179762 0 100000000 99999 339039

Cronograma de Desembolso
Janeiro

0,00

Maio
0.00

Setembro
0,00

Fevereiro Margo
0,00 0,00

I Junho Julho
10.820,00 1 0.;00

Outubro 1i Novembro
0.00 1 0.00

I Abril
0,00

Agosto
0,00

Dezembro
0,00.

Subitens da Despesa
Código Valor Código . Valor Código Valor Código Valor

, Prego Ata Item QTDE Valor Unitário Valor Total .

7-1 Descrição dos Itens '

1 Item Quant. Especificação Unidade Valor Unitário Valor Total
VALOR c,T.JE SE ENCERRA PARA 2.KA'TAA0 DE EMPRESA
ESPECILIZADA EM FORNECIMENTO DE PERIODICOS
ELETRÔNICOS NA AREA DE CQNTRATACOES ROBLICAS,
SUPORTE JURÍDICO, E PE CONTROLE, TENDO COMO
FINALIDADE ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE
LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL.

PRAZO DE PASTO: 3f) (TRINTA
DIAS DA EMISSAO DA NOTA FISCAL.

OE .I,'/ 1,..).b»), , u

Gestor Administrativo lo-r421
369 946.503-91 - CRISTINA E SABO A G. SAN'TOS

Material Recebido/Serviço Executado em

Chefe SOF
j 227.203.911-15 - RITA MARTINS DE MELO

Emitido em. 26/06/2017 14:33:35
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1 NOTA DE EMPENHO 26101.000E17.000981-1

1)01iiciin(1rcamentitria:
11 0:6 2007 9)0ii 319()(X)000 145 4 :

Estaco de Mato Grosso
HPLAN Sistema Integrado de Planejamento Contabilidade e Finanças
SU CRVIMUIA ADJLIN IA DO TISOLIRO STADUAL SAI 1.'/%1 1' AZ

EMP

• vr,i)
\ 1)()1 IHI
I itittatle ( trmoti:tria:

N, ‘,1 •\ Do DL cif NciA,
1\ (

10.#(1.1(ll

I i• tsot‘ ttdinuostrattt ttsi4erai,
di, leitaçiti.):

art 2

t
*3

(
l'ocitleçue i a10111eh :1(1 

1;1iieeit: VII' 4

I ( l'.1 ot,„‘) ow I -15
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ESTADO DE SANTA CATARINA Nota Empenho

Ano Base: 2017

Unidade Gestora Número Data Referência
040001 Ministério Público 2017NE001566 14/06/2017
Gestão Processo Nota Empenho Original
00001 Gestão Geral 2017/009014
Evento Referência Legal Pré-Empenho
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada Lei 8666/93 art.25 2017PE001895
Credor Modalidade Empenho Empenho Centralizado
86.781.069/0001-15 ZENITE INFORMACAO E Ordinário Não

CONSULTORIA S/A
Endereço Credor Valor
AVENIDA SETE DE SETEMBRO 4698 ANDAR 3 - BATEL - 2.756,00 (Dois Mil Setecentos e Cinqüenta e Seis
CURITIBA - PR - 80240000 Reais)
Grupo Programação Financeira Tipo Prestação Contas Tipo Contrato
158 Consultorias Serviços
Modalidade Licitação Transação Obedece Ordem Cronológica
07 Licitação Inexigível 0540 Nota Empenho Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito Contrato Contrato SICOP

Histórico
[2017/009014-01/MP] CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA WEB - LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS - REFERNTE A ASSINATURA DA WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS. VIGÉNCIA: 12 MESES,
CONFORME A.F. 1029/2017 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 13/2017.

Entrega
Data Prazo Limite

Classificação Orçamentária

Esfera Unidade Orçamentária Programa Trabalho
Fiscal 04001 03 122 0910 0115 006763

Função Subfungão
03 Essencial à Justiça 122 Administração Geral

Programa Ação
0910 Gestão Administrativa - Ministério Público 0115 Coordenação e manutenção dos serviços

Subagao KA9iktéa)Yg6
006763 Coordenação e manutenção dos serviços 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro

WiRiNitAgiOesa - RLD

33.90.35.03 Assessoria e Consultoria Técnica ou Juridica
por Peooucj JrtrJt

Cronograma Desembolso
Janeiro Fevereiro Margo
Abril Maio Junho 2.756,00
Julho Agosto Setembro
Outubro DezembroNovembro

Descrição Itens
Item Cod. Material Qtd Especificação Unidade Medida Valor Unitário Valor Total

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Modulo de Acompanhamento da Execução Orçamentaria

Relatório Emitido em 19106/201755 15:05 por JULIANA COELHO CONRADO Regina' 1 de 2



ESTADO DE SANTA CATARINA Nota Empenho

Ano Base: 2017
Unidade Gestora
040001 Ministério Público

Gestão
00001 Gestão Geral
Evento
400013 Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada
Credor
86.781.069/0001-15 ZENITE INFORMACAO E

CONSULTORIA S/A
Endereço Credor
AVENIDA SETE DE SETEMBRO 4698 ANDAR 3- BATEL -
CURITIBA - PR - 80240000

Número
2017NE001566

Processo
2017/009014
Referência Legal
Lei 8666/93 art.25
Modalidade Empenho
Ordinário

Data Referência
14/06/2017

Nota Empenho Original

Pré-Empenho
2017PE001895
Empenho Centralizado
Não

Valor
2.756,00 (Dois Mil Setecentos e Cinqüenta e Seis
Reais)

FERNANDO DA SILVA COMIN

Ordenador Primário

MÁRCIO ABELARDO ROSA

Ordenador Secundário

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Modulo de Acompanhamento da Execução Orçamentária

Relatório Emitido em 19/06/2017 às 15:05 por JULIANA COELHO CONRADO Pagina: 2 de 2
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ZENITE

PROPOSTA COMERCIAL

CURITIBA, 5 de julho de 2017

Att: MARIA LUISA MANSO DE MORAIS - Fone: 2440092284

CAMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

VOLTA REDONDA - RJ

Prezados Senhores,

Com mais de 27 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.

SOLUÇÕES PROPOSTAS
Produto Qtde Unitário Total

ORIENTACAO POR ESCRITO EM LICIT. E CONTRATOS - ATE 005 495,00 2.475,00

ORIENTACAO POR TELEFONE EM LICIT. E CONTRATOS - ATE 003 354,00 1.062,00

WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS 001 2.756,00 2.756,00

REUNIAO TECNICA ZENITE 002 0,00 0,00

Total: R$ 6.293,00

OBSERVAÇÕES
A Reunião Técnica, é um evento exclusivo para assinantes dos produtos e serviços Zênite. Ocorre 01 (uma)
vez ao ano.

Para esta proposta, estão sendo oferecidas duas vagas como cortesias, onde o cliente não pagara pelas
inscrições, 02 (dois) coffee-breaks, material de apoio e certificado.

A previsão de realização é para a 2' semana de outubro, em Curitiba (PR).

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ZNT:001:01:16:20:32:06:5.7.17



2

Orientação por Escrito
EM LICITAÇÕES E CONTRATOS

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 de não apenas responder objetivamente as questões que são encaminhadas, mas também
apresentar soluções que auxiliem na eficiência na gestão pública, de forma fundamentada na legislação,
doutrina e jurisprudência. Para tanto, existe uma equipe técnica especializada e experiente em processos
de contratação pública, e que trabalha de forma coordenada para emissão de orientações assertivas e
seguras.

O número de consultas contratado deverá ser utilizado no período de vigência do contrato, que, como
regra, é de 12 meses. Consultas remanescentes de período anterior não poderão ser utilizadas em um
novo período contratual, tanto decorrentes de prorrogação do prazo, quanto de novo contrato.

Nesse serviço, não esta 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, bem como a realização de cálculos ou revisões de cálculos de planilhas de
formação de pregos.

As orientações tratam de dúvidas objetivas que envolvam os procedimentos de contratação pública
regidos pelas Lei no 8.666/93, Lei n° 10.520/02 (Pregão) e Decretos Regulamentadores, Lei n° 12.462/11
(Regime Diferenciado de Contratações), Lei n° 13.303/16 (Estatuto jurídico da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiaries) 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/permissões de bens públicos). Ainda estão no
escopo do serviço: regime dos convênios e parcerias; regulamentos do Sistema S ou de outras entidades.
Não constituem objeto das orientações perguntas que envolvam concessão de serviços públicos,
infraestrutura e Parcerias Público-Privadas.

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; fica a exclusivo critério da contratante aceitar e adotar as providências sugeridas.

Para aferir o limite contratado, as solicitações formuladas com ate três questionamentos serão
computadas como uma única orientação. As solicitações que tratarem de temas distintos entre si, bem
como aquelas que excederem 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 pacote de serviços,
por envolver temas distintos com mais de três solicitações, previamente a elaboração da resposta, a
Zênite entrará em contato com o cliente para cientifica-lo do desconto e confirmar seu interesse.

Por meio desse serviço, o cliente formula suas dúvidas expondo por escrito situações praticas 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 varies indagações, a Zênite pode ampliar o prazo da resposta, comunicando previamente o
cliente.

A Orientação por escrito está disponível de segunda a quinta-feira, das 8h30min as 12h e das 14h às 18h
e na sexta-feira das 8h30min às 12h. As consultas formuladas na sexta-feira a partir das 12h, bem como

ZNT:001:01:16:20:32:06:5.7.17
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em finais de semana e/ou feriados são consideradas recebidas no primeiro dia OW subsequente ao do
envio.

Não são considerados atraso ou inexecução parcial 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 area exclusiva deixando-a off-line (fora do ar).

Orientação por Telefone
EM LICITAÇOES E CONTRATOS

Durante a licitação, surgem dúvidas que precisam ser esclarecidas para tomar a decisão com mais
rapidez. A Orientação por telefone oferece ao agente público toda a praticidade e segurança de ser
atendido diretamente por um profissional especializado em contratação pública, pronto a auxiliar na análise
da dúvida e do problema, indicando a melhor solução.

0 serviço de orientação por telefone coloca o agente público em contato direto com um especialista, com
experiência em contratação pública e na realidade da Administração. Ao ligar para a Zênite, o cliente tem
sua dúvida respondida, como regra, imediatamente, por um profissional, que propõe uma solução com
base legal e fundamentada na jurisprudência e na doutrina especializada para situações práticas que
exigem rápida resolução.

O número de consultas contratado deverá ser utilizado no período de vigência do contrato, que, como
regra, é de 12 meses. Consultas remanescentes de período anterior não poderão ser utilizadas em um
novo período contratual, tanto decorrentes de prorrogação do prazo, quanto de novo contrato.

Nesse serviço, não esta 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.

As orientações tratam de dúvidas objetivas que envolvam os procedimentos de contratação pública
regidos pelas Lei no 8.666/93, Lei n° 10.520/02 (Pregão) e Decretos Regulamentadores, Lei n° 12.462/11

• (Regime Diferenciado de Contratações), Lei n° 13.303/16 (Estatuto jurídico da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias) 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/permissões de bens públicos). Ainda estão no
escopo do serviço: regime dos convênios e parcerias; regulamentos do Sistema S ou de outras entidades.
Não constituem objeto das orientações perguntas que envolvam concessão de serviços públicos,
infraestrutura e Parcerias Público-Privadas.

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; fica a exclusivo critério da contratante aceitar e adotar as providências sugeridas.

Para aferir o limite contratado, as solicitações formuladas com até três questionamentos serão
computadas como uma única orientação. As solicitações que tratarem de temas distintos entre si, bem
como aquelas que excederem a três questionamentos, serão consideradas individuais e independentes,
computadas cada qual como uma orientação. Quando a questão apresentar maior complexidade técnica
ou constituir várias indagações, a Zênite pode ampliar o prazo da resposta, comunicando diretamente ao
cliente.

A Orientação por telefone está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h30 as 12h e das 14h as 18h,
pelo telefone (41) 2109-8666.

ZNT:001:01:16:20:32:06:5.7.17
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Não são considerados atraso ou inexecução parcial 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 contato do cliente pelo telefone supra indicado, em especial a
interrupção dos serviços de telefonia pelas respectivas operadoras.

web LICITAÇÕES
E CONTRATOS

A Web Licitações e Contratos reúne todo o acervo da Zênite em informações e produção sobre as
licitações e os contratos administrativos em um sistema organizado por artigos doutrinários,
Entendimentos Zênite, Orientações Zênite, Legislações, Jurisprudência, Tribunais de Contas. Tudo sobre
os assuntos que envolvem a contratação pública — do planejamento e julgamento da licitação de obras,
serviços e compras até a execução e a fiscalização do contrato, entre outros temas, como convênios,
termos de parcerias e concessões e permissões de bens públicos.

Tudo isso pode ser encontrado de forma rápida pelo sistema de pesquisa avançada, que permite a busca
por assunto, edição, seção, palavras ou expressões, com atualização continua.

O acesso a Web Licitações e Contratos é feito no portal Zênite www.zenite.com.br, por meio da área
exclusiva, bastando digitar login e senha personalizados.

O acesso ao conteúdo do produto ocorre exclusivamente durante o período da contratação, não gerando
qualquer direito de posse ou propriedade, após o término da assinatura, em relação a informações
acessadas, utilizadas ou disponibilizadas na Web Licitações e Contratos.

O login e a senha são monousuários. Para que o produto possa ser acessado por mais de um usuário
concomitantemente, é necessário adquirir mais acessos para aquele login, caso contrário, um usuário
poderá""derrubar" o outro do sistema.

As páginas da Zênite contam com certificados de segurança, que permitem assegurar que todo o
conteúdo esta protegido e não pode ser interceptado por terceiros. A barra de endereços no navegador
exibe o protocolo "https".

Não são considerados atraso ou inexecução parcial 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 aos produtos/serviços eletrônicos deixando-os off-line (fora
do ar).

A Web Licitações e Contratos foi concebida e desenvolvida pela Zênite e é por esta comercializada com
exclusividade.

ZNT:001:01:16:20:33:06:5.7.17
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A Zênite realizará uma Reunião Técnica a cada exercício, com capacidade de participantes limitado ao
número de vagas de cada edição.

A Reunião terá duração de 8hs. Despesas com hospedagem, passagem e alimentação não estão inclusas
nesta cortesia.

Para usufruir desta cortesia, o cliente deverá manifestar-se por escrito informando do interesse e o nome
dos participantes. A sua inscrição deverá ser realizada com o minimo de 30 dias de antecedência a data
da Realização da Reunião Técnica, estando sempre vinculada a disponibilidade de vagas no encontro. A
Zênite fará a divulgação do local e data da Reunião Técnica através dos endereços de e-mail informados
pelo cliente.

EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

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 celso.eli@zenite.com.br.

CONDIÇÕES GERAIS

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 especifica por tempo determinado.

A disponibilização dos serviços contratados ocorrerá somente após a emissão da nota fiscal.

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" e 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. 0 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 Portfolio 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: PORTFOLIO. 0 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.

0 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.

ZNT:001:01:16:20:33:06:5.7.17
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Esta proposta é válida ate: 31/07/17

Celso Eli da Rocha
Consultor Comercial de Produtos
celso.eli@zenite.com.br
Fone: 4121098666

ZENITE
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

AV. SETE DE SETEMBRO, 4698, 3° e 4° ANDAR - BATEL - 80240.000 - CURITIBA/PR
Fone: (41) 2109-8666

CNP]: 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- I Conta Corrente: 13001725-8
BANCO ITAU: Agência: 3833- I Conta Corrente: 63040-7

•

ZNT:001:01:16:20:33:06:5.7.17
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X
ZENITE

PROPOSTA COMERCIAL

CURITIBA, 10 de abril de 2017

Att: FABIO ALVES - Fone: 6536133914

SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

CUIABA - MT

Prezados Senhores,

Com mais de 27 anos de atuação, o Grupo Zênite consolidou-se como referencia 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.

SOLUÇÕES PROPOSTAS
Produto Qtde Unitário Total

WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS 001 2.756,00 2.756,00

REVISTA ZENITE ILC IMPRESSA - INF. DE LICITACOES E
CONTRATOS 001 3.365,00 3.365,00

Total: R$ 6.121,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

web LICITAÇÕES
E CONTRATOS

A Web Licitações e Contratos reúne todo o acervo da Zênite em informações e produção sobre as
licitações e os contratos administrativos em um sistema organizado por artigos doutrinários,
Entendimentos Zênite, Orientações Zênite, Legislações, Jurisprudência, Tribunais de Contas. Tudo sobre
os assuntos que envolvem a contratação pública — do planejamento e julgamento da licitação de obras,
serviços e compras até a execução e a fiscalização do contrato, entre outros temas, como convênios,
termos de parcerias e concessões e permissões de bens públicos.

Tudo isso pode ser encontrado de forma rápida pelo sistema de pesquisa avançada, que permite a busca
por assunto, edição, seção, palavras ou expressões, com atualização continua.

ZNT:001:01:14:21:53:04:10.4.17
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O acesso a Web Licitações e Contratos é feito no portal Zênite www.zenite.com.br, por meio da area
exclusiva, bastando digitar login e senha personalizados.

O acesso ao conteúdo do produto ocorre exclusivamente durante o período da contratação, não gerando
qualquer direito de posse ou propriedade, após o término da assinatura, em relação a informações
acessadas, utilizadas ou disponibilizadas na Web Licitações e Contratos.

O login e a senha são monousuários. Para que o produto possa ser acessado por mais de um usuário
concomitantemente, é necessário adquirir mais acessos para aquele login, caso contrario, um usuário
poderá "derrubar" o outro do sistema.

As páginas da Zênite contam 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
exibe o protocolo "https".

Não são considerados atraso ou inexecução parcial 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 aos produtos/serviços eletrônicos deixando-os off-line (fora
do ar).

A Web Licitações e Contratos foi concebida e desenvolvida pela Zênite e é por esta comercializada com
exclusividade.

zerrre
ILC INFORMATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A Revista Zênite ILC impressa, de circulação mensal, caracteriza-se pela modernidade da abordagem e da
apresentação gráfica. Planejada para ser a revista da contratação pública, reúne doutrinas, perguntas e
respostas, entendimentos da Zênite, legislações, tribunais de contas e jurisprudência sobre os temas
enfrentados por quem atua no processo de contratação — planejamento, licitação e contrato.

A linha editorial tem enfoques prático e aplicado: são objetos de publicação os temas atuais, polêmicos e
que precisam ser resolvidos no dia a dia das licitações e da fiscalização dos contratos. E todas as matérias
selecionadas, por contarem com uma redação objetiva e clara, proporcionam aoleitor entendimento rápido
sobre o assunto.

Cada edição tem, aproximadamente, 120 páginas, formando o conjunto de informações mais completo
disponível a respeito do assunto.

A assinatura é anual. A Revista ILC é postada até o 50 dia OW do mês da respectiva edição. É uma
publicação editada, comercializada e distribuída com exclusividade pela Zênite Informação e Consultoria
S.A. em todo o território nacional.

Não serão considerados atraso ou inexecução parcial situações excepcionais que impeçam o envio e/ou o
recebimento do exemplar da Revista, originadas de caso fortuito ou força maior, decorrentes de fatos ou
situações imprevisíveis ou inevitáveis, inclusive imputáveis a terceiros, tal como greve da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).

O termo "Revista Zênite ILC - Informativo de Licitações e Contratos", o seu logotipo, todos os elementos
característicos da tecnologia desenvolvida e disponibilizada por meio da ferramenta (sob a forma da
articulação da base 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.

ZNT: 001: 01: 14: 21: 53: 04: 10.4.17
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É vedada a reprodução ou fotocópia da Revista para distribuição sem prévia autorização.

EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

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 celso.eli@zenite.com.br.

CONDIÇÕES GERAIS

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 especifica por tempo determinado.

A disponibilização dos serviços contratados ocorrerá somente após a emissão da nota fiscal.

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" e os
pregos 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. 0 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: PORTFOLIO. 0 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.

0 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.

Esta proposta é válida até: 13106117

Celso Eli da Rocha
Consultor Comercial de Produtos
celso.eli@zenite.com.br
Fone: 4121098666

ZNT: 001:01:14:21:53:04:10.4.17
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ZENITE

ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
AV. SETE DE SETEMBRO, 4698, 3° e 4° 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 I Conta Corrente: 84229-X
CAIXA ECONOMICA FEDERAL: Agencia: 1525-3 I Conta Corrente: 1566-2
BRADESCO: Agência: 2101-6 I Conta Corrente: 1824-4
SANTANDER. Agência: 3837- I Conta Corrente: 13001725-8

ZNT:001:01:14:21:53:04:10.4.17



.751_,NAL ON41. ELEITORAL DO FARANA
SECRETARIA JUDICIARIA

COORD. DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
SEÇÃO DE 61581.1011CA E NIEMORIA INSTITUCIONAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O Tribunal Redional Eleitoral do Parana inscrito no CNN sob n 03.985,113/0001-
81, com sede na Rua „Joao Parolin, 224- Bloco A, Prado Velho, Curitiba, Parana, neste
ato representado por _Roseli Bill, (bibliotccariaana,lista Judiciaria Chefe da Socão do
Biblioteca o Merreiria Insti-tucional do TRE-PR)portador da Carteira de identidade sob

1.437.3179 PR atesta para os devidos fins, quo a empresa ZÉNITE INFORMAÇÃO E
CONSULTORIA S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNN sob o nc'
56-781.06910001-15 e Inscrigéo Estadual sob o 10' .980.56-18, corn soda Av. Sete de
Setembro, 4.598 - 3° e 4c andaras. Batel, Curitiba, Parana, presta. ao Tribunal Re etona I 
Eleitoral do Paraná os seguintes serviÇosi bens:

• Acesso a Web Zénite Licitações o Contrates
-/ Revista Zenito ILC Digital Informative de Licitações e Contratos

Orientação por escrito em Licitações e Contratos
/ Oriented-do por telefone em Licitações e Contratos
• Acesso ao Zénite Pack

Os serviços são prestados desde o ano de 2016, sempre de forma ,mtsfatdria, de
acordo com as condições e prazos contratados, corn pleno atendimento de nossas
necessidades e expectativas.

Outrossim, de
empresa_

ara não tor conhecimento de qualquer fato que desabone a mencionada

Curitiba, 09 de junho do 2017.

ROSELI BILL

CHEFE DA SBIVII DO TREPR

TAIED2 TIE El]
DePdoro,33 .ostro F09.1- 7711
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Rte...‘creleco e &xi ft per
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LiDO INSTITUTO FEDERAL
EIJO PARAig

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IiiInistrk) di Educa5ko

O INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ — IFPR, inscrito no CNPJ sob o n 10.65M79/0001-15,

situado a Avenida Victor Ferreira do Amaral, ng 306, Bairro Tarum5, Curitiba-PR, neste ato

representado por sua Diretora de Contratos, Atas e Serviços, PATRÍCIA DIAS, portadora da

Carteira de identidade sob rig 8.022.760-4 SSP/PR, atesta para os devidos fins, que a empresa

ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob a ng 86.781.069/0001-25 e Inscrição Estadual sob o ng 101.980.56-18, corn sede Av.

sete de Setembro, 4.698 — 3g e 4g andares, Batel, Curitiba, Parana, presta ao Instituto

Federal do Paraná os seguintes servigos/ bens:

Acesso a Web Zênite Licitações e Contratos

1 Orientação por escrito em Licitações e Contratos

1 Orientação por terefone em Licitações e Contratos

1 Acesso à Lei Anotada.com - Contratação Pública

Os serviços são prestados desde o ano de 2014, sempre de forma satisfatória, de acordo com

as condições e prazos contratados, corn pleno atendimento de nossas necessidades e

expectativas.

Outrossim, declara não ter conhecimento de qualquer fato que desabone a mencionada

empresa.

Curitiba, 22 de junho de 2017.

Patrici Dias

Diretora de Contratos, Atas e Serviços

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ I Reitoria
Av Vim!. Pefreira cto ArridiA Tawina, ••PI CEP 62:i30-;,P.-CI
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05/04/2018 Cadastro Impedidos Licitar e Contratar

TCEPR
Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar
laorneceoor

Tipo documento CNPJ

Nome

Número documento 867B1.069000115

Período publicaytio : de

Data de inicio Impedimento: de

Data de Fim Impedimenta: de

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

te

ate

ate

L..

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx 1/1



mprobidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/04/2018 às 14:10) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ n° 86.781.069/0001-15.

•
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5AC6.5870.A761.6208

•

Gerado em: 05/04/2018 as 14:10:08 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1



05/04/2018 Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Inickineas e Suspensas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

'61
-

VocêVocê está em:
Inicio o CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDONEAS E SUSPENSAS (CEIS)

0 Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a
relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a
Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ: I

Nome, Razão Social ou
Nome Fantasia:

Tipo de Sanção: 3

r86781069000115

lOpcional)

Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 Data: 05/04/2018 14:09:51

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 86781069000115

Página 1/1
ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade as sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das
entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos
Sue delas resultem causados a terceiros.

Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Oficio, etc.)

"T Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ
informados. 0 nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no
nome do sancionado ou urna inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao Orgêo sancionador.

.** Não são emitidas certidões negativas do CEIS. Tendo em vista que o Cadastro permite consulta pública e em tempo real, eventuais verificações de restrição do direito de
contratar e licitar com a Administração Pública podem ser realizadas diretamente no Portal da Transparência.

http://www.portaltransparencia.gov.briceis/?cpfCnpj=86781069000115&nome=&tipoSancao= 1/1
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CI n. 078/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Controladoria
Assunto: parecer — Processo Administrativo n° 13/2018.

Londrina, 25 de abril de 2018.

Prezados,

Solicitamos parecer sobre a possibilidade de contratar a assinatura do

periódico Informativo de Licitações e Contrato — ILC e o serviço Web Licitações e Contratos

oferecidos pela empresa Zênite Informação e Consultoria S.A., por meio de inexigibilidade de

licitação, conforme documentação juntada aos autos.

Informo que foram juntados ao Termo de Referência (fls. 3-5) com a

descrição do objeto, justificativa da escolha e do preço e a proposta da empresa Zênite (fls. 6-

9).

A autorização da Diretoria Geral e a consulta acerca da disponibilidade

orçamentária consta na requisição de fl. 2.

Além disso, foram juntados o estatuto social da empresa (fls. 31-53), as

Certidões negativas de débitos federais, previdencidrios, estaduais, municipais, trabalhistas e

relacionadas ao FGTS (fls. 54-58), a declaração negativa de trabalho infanto-juvenil (fl. 60),

atestados de capacidade técnica acerca dos serviços pretendidos (fls. 65,66,84-86), declaração

de exclusividade na criação, atualização, comercialização do serviço Web Licitações e

Contratos (fl. 61-64) e notas demonstrativas dos preços praticados pela empresa para os

mesmos serviços (fls. 67-83) com outras entidades.

Foram procedidas consultas que informam não haver impedimentos de

contratar (TCE-PR), condenações por improbidade (CNJ), declaradas inidõneas ou suspensas

de licitar (CEIS), conforme documentos de fls. 87-89.
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Desse modo, entendemos que o processo está devidamente instruido para

análise da controladoria desta Casa.

I/r o oraes
Departament e Suprimentos e Pat! mônio

Recebi em 25/04/2018, com os autos
do Processo Administrativo 13/2018
até às fls. 89.



UNORMA 

Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parand

Comunicação Interna n.° 048/2018

Data: 18 de maio de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

0921A,

Assunto: Análise Prévia - Proc. Adm. n° 13/2018 - Inexigibilidade - Assinatura do
periódico ILC e o serviço Web Licitações e Contratos, oferecidos pela empresa Zénite.

Prezado Gerente,

Os autos do processo administrativo em referência foi encaminhado para
que esta Controladoria proceda ao controle preventivo (folha ainda não numerada).

Compulsando-se os autos desse processo (fls. 01 a 89), observa-se que,
grande parte da documentação se encontra encartada como cópias.

Assim, anotamos alguns aspectos que passamos a comentar, devendo, na
medida do possível ser regularizado:

1. 0 Estatuto da Empresa (fls. 31/53) apesar de conter no mesmo o carimbo de autenticação
pelo tabelionato, encontra-se encartado como cópia nos autos desse processo, de—vendo esse
documento ser solicitado para a empresa com autenticação original;

2. Certidão do 1° Oficio Distribuidor da Comarca de Curitiba de que nada consta com relação
a falências, concordatas, recuperação judicial e extrajudicial (fl. 59), apenas em cópia,
devendo esse documento ser solicitado para a empresa em original ou, com autenticação
original;

3. Declaração de que a empresa não emprega menores, encontra-se anexado também em
cópia (fl. 60), devendo também ser solicitado para a empresa o documento em original;

4. Proposta da empresa Zênite (fls. 6 a 9) em cópia, devendo a mesma ser obtida em original
ou, pelo menos uma confirmação por escrita, emitida por pessoa autorizada pelo estatuto da
empresa;

5. Celebração de Contrato ou emissão de Nota de Empenho:

Em que pese a possibilidade prevista no art. 62, da Lei 8.666/93, no caso de
vir a ser optado pela emissão da Nota de Empenho em substituição ao contrato,



S

Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

recomendamos que, por não constar no citado Termo de Referência, por cautela, deve constar
no corpo da nota algumas regras salvaguardando a Camara em caso de desatendimento ao
objeto contratado, para tanto se fazendo inserir na Nota de Empenho, a previsão de eventual
aplicação de Multas e Sanções (inciso VII do art. 55, da Lei 8.666/93).

1 _6y Certificado de Regularidade do FGTS — CRF (fl. 57) com validade expirada em
27/04/2018. Obtivemos pela interne uma certidão atualizada com validade até 04/06/2018
que ora anexamos, solicitando para que a mesma seja carreada aos autos.

Por oportuno, recomendamos de uma forma geral que, sempre, antes de a
contratação ser homologada pelo presidente da Casa, que sejam revisadas as validades de
todas as certidões cujos prazos estão inseridos nas mesmas e, com relação as certidões e
declarações nas quais não é assinalado prazo no corpo da mesma, ultrapassando 90 dias, essas
também deverão ser renovadas.

Uma vez providenciada a regularização e tomadas as precauções
recomendadas acima, não obstamos o normal prosseguimento do processo, devendo os autos
ser em seguida enviado para a Assessoria Jurídica da Casa para parecer dessa.

As orientações destacadas neste expediente, deverão ser utilizadas para
aperfeiçoamento dos controles existentes nos departamentos/unidades executoras, que são os
fiéis guardiões da credibilidade do processo administrativo.

Atenciosamente,

De Acordo: 18/05/2018:

Si/yb svi / eira
Gerente roladoria
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IMPRiMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86781069/0001-15

Razão Social: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA

Nome Fantasia:zENITE EDITORA

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO 4698 ANDAR 3 / BATEL I CURITIBA / PR
/ 80240-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, Oa Lei 8.036, de 11 de mato de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado nap servirá _de prova contra •cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/05/2018 a 04/06/2018

Certificação Número: 2018050601505903057088

Informação obtida ern 17/05/2018, às 15:59:30.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

1 de 1 17/05/2018 15:59



ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.
N.I.R.E. 41300023981

C.N.P.J./M.F. n.° 86.781.069/0001-15

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 12/05/2016

o 511.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 dias do mês de maio de 2016, As 14:m horas, em
primeira convocação, na sede da Companhia, na Avenida Sete de Setembro,
4.690/098, 30 andar, na cidade de Curitiba, Estado do Parana.

PRESENÇA: acionistas representando a totalidade do capital social votante,
conforme assinaturas no livro de presenças.

CONVOCAÇÃO: dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas, nos
termos do art. 124, § 40, da Lei 6.404/1976.

MESA: Presidente: Renato Geraldo Mendes. Secretária: Araune Cordeiro de Abreu
Duarte da Silva.

ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Extraordinária: (I) Deliberar e aprovar
modificação do Estatuto Social para: i) extinguir o cargo de Diretor Vice-Presidente de
Desenvolvimento Humano e Organizacional com o encerramento do mandato da atual
ocupante do cargo; criar o cargo de Diretor Vice-Presidente de Mercado e Recursos
Humanos; iii) alterar o art. 18, §i° do Estatuto Social, com a modificação das
atribuições do cargo de Diretor Presidente; iv) alterar o art. 18, §20 do Estatuto Social,
com a modificação das atribuições do cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo; v)
alterar o artigo 18, § 30, do Estatuto Social, para suprimir o cargo de Diretor Vice-
Presidente de Desenvolvimento Humano-Organizacional e suas atribuições e incluir o
cargo de Diretor Vice-Presidente de Mercado e Recursos Humanos e conferir a este
cargo suas atribuições; vi) alterar os seguintes artigos do Estatuto Social: modificação
da redação do caput do artigo 17, de acordo com as modificações aprovadas; exclusão
do item 'br, do artigo 18; e exclusão do artigo 23, com a consequente renumeração dos
demais dispositivos do Estatuto. (II) Deliberar e aprovar a eleição dos membros da
Diretoria para o período de 2016-2019, com a recondução dos membros ocupantes do
cargo de Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente Executivo e eleição d bro
para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente de Mercado e Recur os Hu ai3:4:2,s.
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ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.
N.I.R.E. 41300023981

C.N.P.J./M.F. n.° 86.781.069/0001-15

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 12/05/2016

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Colocadas as matérias em discussão, os Aciohigtás
representando a totalidade do capital social deliberaram e aprovaram, por
unanimidade de votos, as matérias constantes da ordem do dia, sendo: (I) Ficou
aprovada a modificação do Estatuto Social da Sociedade para: i) Extinguir o cargo
de Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento Humano-Organizacional
com o encerramento do mandato e consequente destituição da atual ocupante do
cargo, Sra. Sinara Rossetti Mendes; ii) Criar o cargo de Diretor Vice-Presidente
de Mercado e Recursos Humanos; iii) alterar o art. 18, §1° do Estatuto
Social, para conferir ao cargo de Diretor Presidente as seguintes
atribuições: a) administrar a sociedade com amplos poderes, deliberando e
resolvendo todos os assuntos de interesse social; b) definir diretrizes e propor metas a
serem alcançadas; c) estabelecer o plano de negócio com os seus respectivos
orçamentos; d) convocar, presidir e instalar as Assembleias Gerais e as reuniões da
Diretoria; e) supervisionar a ação de todos os setores, de maneira a garantir o
funcionamento harmônico e eficiente dos serviços em geral; f) gerir e orientar a area da
consultoria; g) representar a Sociedade, ern quaisquer circunstâncias, em juizo ou fora
dele, para administrar, de forma geral, a Sociedade e para executar todos os atos
necessários para as operações do cotidiano da Sociedade, incluindo autorização para
outorgar procuração em nome da Sociedade e receber citações; h) firmar contratos,
acordos e ajustes com pessoas de direito público e privado, bem como pessoas físicas,
que tenham por objeto negócios de interesse da companhia, inclusive serviços de
auditoria, consultoria, assessoria, dentre outros; i) prestar fiança em recurso para
instâncias administrativas e fiscais; j) autorizar a realização de despesas, pagamentos,
assinar os cheques, bem como realizar as transações online com bancos e instituições
financeiras; k) representar a Companhia perante o Governo e todos e quaisquer órgdosit,
da administração pública federal, estadual e municipal, formulando toda classe de
pretensões, impugnações e recursos, seguindo e acompanhando todos os expedientes e
procedimentos administrativos até seu término, podendo deles desistir se e e tender
conveniente; 1) Representar a Companhia perante as aduanas e quaisq r o ros
órgãos oficiais nas operações de importação e exportação de merc dori jraliza
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todos os atos necessários e relacionados As referidas operações; m) realizar quaisquer
operações de crédito em nome da ZÊNITE; n) assumir ou contratar, em nome da
ZÊNITE, empréstimos ou financiamentos, conceder avais ou fianças; iv) alterar o
artigo 18, §20 do Estatuto Social, para conferir ao cargo de Diretor Vice-
Presidente Executivo as seguintes atribuições: a) cumprir as disposições do
Estatuto da Companhia; b) atender as determinações e orientações da Assembleia
Geral de Acionistas; c) executar fielmente o planejamento e diretrizes estratégicas,

• táticas e operacionais da companhia, relacionados com as suas Areas de competência,
sendo elas: tecnologia da informação, capacitação e administrativo, produtos, e
financeiro; d) autorizar a realização de despesas, pagamentos, assinar os cheques, bem
como realizar as transações online com bancos e instituições financeiras, sendo-lhe
vedado: i) realizar quaisquer operações de crédito em nome da ZÊNITE, salvo
mediante autorização expressa e especifica da Assembleia Geral; ii) assumir ou
contratar empréstimos ou financiamentos, conceder avais ou fianças, salvo mediante
autorização expressa e especifica da Assembleia Geral; iii) tomar por empréstimo
recursos ou bens da ZÊNITE, salvo mediante autorização expressa e especifica da
Assembleia Geral; e) zelar pela boa situação financeira da Companhia; f) firmar
contratos, acordos e ajustes com pessoas de direito público e privado, bem como
pessoas físicas e assinar documentos, tais como declarações, justificativas, propostas
comerciais, contrato de trabalho, sua rescisão e prorrogação, dentre outros
documentos trabalhistas e comerciais de interesse da companhia; g) adotar as medidas

410 adequadas para tornar a Companhia mais competitiva, rentável, com maior
participação no mercado e menos dependente do setor público; h) assegurar a visão,
missão, valores e cultura da Companhia; i) manter excelente relacionamento com os
clientes, notadamente os preferenciais; j) inteirar-se dos acontecimentos internos da
Companhia e os externos, de modo a agir ou propor medidas eficazes; k) viabilizar e
otimizar a lucratividade nos negócios da Companhia; 1) reconhecer os gestores e I.
colaboradores com desempenho adequado ou superior ao esperado, motivando-os de s
forma justa e profissional; m) identificar e propor novos negócios e oportunida es; n)
administrar a Companhia na ausência e afastamentos do Diretor-pretente; o rat a
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os atos necessários ao desempenho ótimo de suas funções; p) colaborar na gestão
da companhia e praticar outras atividades determinadas pela Presidência,

v) alterar o artigo 18, § 30, do Estatuto Social, para suprimir o cargo de
Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento Humano-Organizacional e
suas atribuições e incluir o cargo de Diretor Vice-Presidente de Mercado e
Recursos Humanos e conferir a este cargo as seguintes atribuições: a)

• cumprir as disposições do Estatuto da Companhia; b) atender as determinações e
orientações da Assembleia Geral de Acionistas; c) executar fielmente o planejamento e
orientações estratégicas, táticas e operacionais da companhia, relacionadas com suas
áreas de competência, sendo elas: operação de vendas, marketing e recursos humanos;
d) firmar contratos, acordos e ajustes com pessoas de direito público e privado,
bem como pessoas físicas e assinar documentos, tais como declarações, justificativas,
propostas comerciais, contratos de trabalho, sua rescisão e prorrogação, dentre outros
documentos trabalhistas e comerciais de interesse da companhia; e) adotar as medidas
adequadas para tornar a Companhia mais competitiva, rentável, com maior
participação no mercado e menos dependente do setor público; f) assegurar a visão,
missão, valores e cultura da Companhia; g) manter excelente relacionamento com os
clientes, notadamente os preferenciais; h) inteirar-se dos acontecimentos internos da
Companhia e os externos, de modo a agir ou propor medidas eficazes; i) viabilizar e
otimizar a lucratividade nos negócios da Companhia; j) identificar e propor novos

• negócios e oportunidades; k) em relação aos recursos humanos: gerir e acompanhar os
processos de recrutamento e seleção, avaliação de desempenho e capacitação das
equipes; em conjunto com o Diretor Presidente, gerir a folha de pagamento, propondo
melhorias na remuneração, gerir os processos trabalhistas e as relações sindicais, tudo,4,
em conformidade com a legislação vigente; l) reconhecer os gestores e colaboradores
com desempenho adequado ou superior ao esperado, motivando-os de forma justa e
profissional; m) praticar os atos necessários ao desempenho ótimo de suas funções; n)
colaborar na gestão da companhia e praticar outras atividades determina pela
Presidência; vi) alterar os seguintes artigos do Estatuto Social: m si *ifd fio
da redação do caput do artigo 17, de acordo com as,..
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aprovadas, para substituir a menção ao cargo de Diretor Vice-Presidente,
Desenvolvimento Humano-Organizacional pela menção ao cargo de Vice-Presidente de
Mercado e Recursos Humanos; exclusão do item ̀ b)', do artigo 18, para excluir a
atribuição constante na alínea 'b' e por conseguinte renumerar as atribuições das
alíneas 'c' e 'd', do mesmo dispositivo; e exclusão do artigo 23, e por conseguinte
renumerar os artigos subsequentes. (II) Foi aprovada a eleição dos membros da
Diretoria para o período de 2016-2019, como segue: Recondução dos membros da

• Diretoria ocupantes dos cargos de Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente
Executivo para mais um mandato de 03 anos, a contar da assinatura desta ata; bem
como eleição de membro para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente de Mercado e
Recursos Humanos, também com mandato de 3 anos. Foram aprovadas, por
unanimidade de votos dos acionistas presentes, i) a reeleição do Sr. Renato Geraldo
Mendes, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, advogado, portador
da Cédula de Identidade 6.378.812-0 II/ SSP-PR, inscrito no CPF sob o n°
475.956.399-72, residente e domiciliado na Rua Carneiro Lobo, n° 589, apartamento
1001, Batel, em Curitiba, Estado do Paraná, para o cargo de Diretor Presidente, e ii) a
reeleição da Sra. Anadricea Vicente Vieira de Almeida, brasileira, casada,
advogada registrada na OAB/PR sob o n° 26.067, inscrita no CPF sob o n°
909.921.999-72, residente e domiciliada na Rua Bom Jesus, 21, apartamento 701, em
Curitiba, Estado do Paraná, para o cargo de Vice-Presidente Executiva. Foi também
aprovada por unanimidade de votos dos acionistas presentes a eleição, para o primeiro

• mandato, da Sra. Hilda Victoria Dernys Carrasco Chiaretto, casada,
administradora de empresas, CRA/PR 18817, RG: 7.778.009-2, CPF: 032.957.699-23,
residente e domiciliada na Rua São Januário, 931 - Jardim Botânico, CEP: 80.210-300,
em Curitiba, Estado do Parana, para o cargo de Vice-Presidente de Mercado e Recursos 4/
Humanos. DECLARAÇÕES: Os membros da Diretoria declaram, sob as penas da lei,
não estarem impedidos de exercer a administração da companhia, por lei especial ou
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia/pop» ar,S
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa d oncor e cil,,,cofi
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relações de consumo, fé pública, ou propriedade. Em razão das deliberações previstas
nos itens 'i' a 'viii' supra, alteram-se os artigos 17 e 18 e exclui-se o artigo 23, todos
do Estatuto Social, passando a ter a seguinte redação:

Artigo 17. A Diretoria é composta por três Diretores, sendo um Diretor
Presidente, um Diretor Vice-Presidente Executivo e um Diretor Vice-Presidente
de Mercado e Recursos Humanos, podendo ser cumuladas as funções.

Artigo 18. Compete aos Diretores, isoladamente:
a) praticar os atos necessários à plena realização do objeto social, atendendo
as determinações da Assembleia Geral;
b) planejar e coordenar a contratação de serviços e aquisição de bens
necessários ao desenvolvimento das atividades sociais; e
c) supervisionar e administrar os negócios e atividades da Companhia e
controlar a documenta cão financeira, comercial e técnica.

§ 1° Compete ao Diretor Presidente as seguintes atribuições:
a) administrar a sociedade com amplos poderes, deliberando e resolvendo
todos os assuntos de interesse social;
b) definir diretrizes e propor metas a serem alcançadas;
c) estabelecer o plano de negócio com os seus respectivos orçamentos;
d) convocar, presidir e instalar as Assembleias Gerais e as reuniões da
Diretoria;
e) supervisionar a ação de todos os setores, de maneira a garantir o
funcionamento harmônico e eficiente dos serviços em geral;
J) gerir e orientar a área da consultoria;
g) representar a Sociedade, em quaisquer circunstâncias, ern juizo ou fora dele,
para administrar, de forma geral, a Sociedade e para executar todos os atos
necessários para as operações do cotidiano da Sociedade, z indof
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autorização para outorgar procuração em nome da Sociedade e receber
citações;
h) firmar contratos, acordos e ajustes com pessoas de direito público e
privado, bem como pessoas fisicas, que tenham por objeto negócios de
interesse da companhia, inclusive serviços de auditoria, consultoria,
assessoria, dentre outros;
i) prestar fiança em recurso para instâncias administrativas e fiscais;

autorizar a realização de despesas, pagamentos, assinar os cheques,
bem como realizar as transações online com bancos e instituições financeiras;
k) representar a Companhia perante o Governo e todos e quaisquer órgãos da
administração pública federal, estadual e municipal, formulando toda classe
de pretensões, impugnações e recursos, seguindo e acompanhando todos os
expedientes e procedimentos administrativos até seu término, podendo deles
desistir se entender conveniente;
1) Representar a Companhia perante as aduanas e quaisquer outros
órgãos oficiais nas operações de importação e exportação de mercadorias,
realizando todos os atos necessários e relacionados eis referidas operações;
m) realizar quaisquer operações de crédito em nome da ZÊNITE;
n) assumir ou contratar, em nome da ZÊNITE, empréstimos ou
financiamentos, conceder avais ou fianças;

§ 2°. Compete ao Diretor Vice-Presidente Executivo as seguintes atribuições:
a) cumprir as disposições do Estatuto da Companhia;
b) atender as determinações e orientações da Assembleia Geral de Acionistas;
c) executar fielmente o planejamento e diretrizes estratégicas, táticas e
operacionais da companhia, relacionados com as suas áreas de competência, z
sendo elas: tecnologia da informação, capacitagew e administrativo, produtos,4(
e financeiro;
d) autorizar a realização de despesas, pagamentos, assinar os c qrte bem
como realizar as transações online com bancos e institui
sendo-lhe vedado: i) realizar quaisquer operações de Íd em 4 r
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ZÊNITE, salvo mediante autorização expressa e específica da Assembleia
Geral; ii) assumir ou contratar empréstimos ou financiamentos, conce4er
avais ou fianças, salvo mediante autorização expressa e específica da
Assembleia Geral; iii) tomar por empréstimo recursos ou bens da ZÊNITE,
salvo mediante autorização expressa e específica da Assembleia Geral;
e) zelar pela boa situação financeira da Companhia;

• 
j) firmar contratos, acordos e ajustes com pessoas de direito público e privado,
bem como pessoas físicas e assinar documentos, tais como declarações,
justificativas, propostas comerciais, contrato de trabalho, sua rescisão e
prorrogação, dentre outros documentos trabalhistas e comerciais de interesse
da companhia;
g) adotar as medidas adequadas para tornar a Companhia mais
competitiva, rentável, com maior participação no mercado e menos
dependente do setor público;
h) assegurar a visão, missão, valores e cultura da Companhia;
i) manter excelente relacionamento com os clientes, notadamente os
preferenciais;
j) inteirar-se dos acontecimentos internos da Companhia e os externos, de
modo a agir ou propor medidas eficazes;
k) viabilizar e otimizar a lucratividade nos negócios da Companhia;
1) reconhecer os gestores e colaboradores com desempenho adequado ou

• superior ao esperado, motivando-os de forma justa e profissional;
m) identificar e propor novos negócios e oportunidades;
n) administrar a Companhia na ausência e afastamentos do Diretor-
presidente;
o) praticar os atos necessários ao desempenho ótimo de suas funções;

colaborar na gestão da companhia e praticar outras atividades
determinadas pela Presidência;

§ 3° Compete ao Diretor Vice-Presidente de Mercado e Recursos Hum
a) cumprir as disposições do Estatuto da Companhia ;•"/;.,,,-so
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b) atender as determinações e orientações da Assembleia Geral de Acionistos;
c) executar fielmente o planejamento e orientações estratégicas, tátic;.....s e
operacionais da companhia, relacionadas com suas áreas de competência,
sendo elas: operação de vendas, marketing e recursos humanos;
d) firmar contratos, acordos e ajustes com pessoas de direito público e
privado, bem como pessoas fisicas e assinar documentos, tais como
declarações, justificativas, propostas comerciais, contratos de trabalho, sua
rescisão e prorrogação, dentre outros documentos trabalhistas e comerciais de
interesse da companhia;
e) adotar as medidas adequadas para tornar a Companhia mais
competitiva, rentável, com maior participação no mercado e menos
dependente do setor público;
f) assegurar a visão, missão, valores e cultura da Companhia;

manter excelente relacionamento com os clientes, notadamente os
preferenciais;
h) inteirar-se dos acontecimentos internos da Companhia e os externos, de
modo a agir ou propor medidas eficazes;
i) viabilizar e otimizar a lucratividade nos negócios da Companhia; j)

identificar e propor novos negócios e oportunidades;
k) em relação aos recursos humanos: gerir e acompanhar os processos de
recrutamento e seleção, avaliação de desempenho e capacitagtio das equipes;
em conjunto com o Diretor Presidente, gerir a folha de pagamento, propondo
melhorias na remuneração, gerir os processos trabalhistas e as relações
sindicais, tudo em conformidade com a legislação vigente;
1) reconhecer os gestores e colaboradores com desempenho adequado ou
superior ao esperado, motivando-os de forma justa e profissional;
m) praticar os atos necessários ao desempenho ótimo de suas funções;
n) colaborar na gestão da companhia e praticar outras atividader
determinadas pela Presidência."
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ENCERRAMENTO: Nada Nada mais havendo a ser tratado, procedeu-se à consolidação clo
Estatuto Social da Companhia, que restou redigido nos seguintes termos:

ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.
NIRE. 41300023981

CNPJ n.° 86.781.069/0001-15

CONSOLIDAÇÃODO ESTATUTO SOCIAL

"CAPÍTULO I — DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A. é uma sociedade anônima
fechada regida por este estatuto e pela legislação que lhe for aplicável.

Artigo. 20. A Sociedade tem sede e foro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, no
3Q (terceiro) andar do Edifício Batel Office Tower, na Av. Sete de Setembro, nQ
4.690/4.698.
Parágrafo único. A Companhia poderá abrir filiais, escritórios, agências ou
sucursais, em qualquer parte do território nacional, ou no exterior, por deliberação da
Diretoria.

Artigo 30. A Companhia tem por objeto as seguintes atividades:
a) Elaboração e comercialização de revistas e informativos sobre Licitações e

Contratos, Direito Administrativo, Financeiro, Trabalhista, Previdencidrio e
demais temas e áreas do Direito para Órgãos e Entidades Públicas e Empresas
Privadas, bem como consultoria e assessoria em assuntos relacionados aos(
mesmos;

b) Editoração, comercialização e distribuição de livros e periódicos; 5
c) Desenvolvimento, distribuição e comercialização de programas de i

produtos em meio magnético e digital;

104
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d) Concepção, planejamento e organização de congressos, encontros, seminários,
simpósios, jornadas, cursos, palestras e eventos em geral;

e) Treinamento e capacitação de recursos humanos em Areas do conhecimento
técnico, cientifico, cultural e artístico;

f) Edição, produção, reprodução e distribuição fonográfica e audiovisual em geral;
e

g) Participação em outras sociedades, empresárias ou simples, nacionais ou
• estrangeiras como sócia ou acionista.

•

Artigo 40. A Sociedade terá prazo de duração indeterminado.

CAPÍTULO — CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Artigo 5°. 0 capital social é de R$ 3.423.447,22 (tees milhões, quatrocentos e vinte e
três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos), dividido em
118.936 (cento e dezoito mil, novecentas e trinta e seis) ações ordinárias nominativas,
de classe única, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas.

§10. A sociedade não emitirá certificados, cautelas ou outros documentos
representativos de ações, provando-se a propriedade das mesmas pela inscrição
do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas.
§2°. A sociedade reconhecerá apenas um proprietário para cada ação, sendo os
direitos a ela relativos exercidos por um só representante, em caso de co-
propriedade.

Artigo 6°. A cada ação ordinária nominativa corresponde um voto nas deliberações
sociais tomadas em assembleias gerais ordinárias ou extraordinárias.

Artigo 70. A transferencia ou cessão de ações será formalizada por termo próprio,
lavrado no Livro de Transferencia de Ações Nominativas, que será assina o pel
cedente e pelo cessionário, ou por seus representantes.

)'•
0

o 4,/
o .0,

'914 OZ. 45's.czo•aa o No
0 .9

rt,
OZ)

Cçso

• b°N.'z'
62'



ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.
N.I.R.E. 41300023981

C.N.P.J./M.F. n.° 86.781.069/0001-15

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 12/05/2016

§10. Na transferência ou cessão de ações, os demais acionistas terão direto de
preferência, na proporção das ações que já detem, facultando-se a cessão dk
direito de preferencia entre eles.
§2°. 0 acionista que desejar alienar ações deverá, antes de iniciar qualquer
negociação ou contato com terceiros, comunicar sua intenção a Diretoria da
Companhia, com indicação do prego que pretende receber pelas mesmas e com
a especificação das demais condições.
§3°. 0 Diretor que houver recebido a comunicação de que trata o parágrafo
anterior terá o prazo de 5 (cinco) dias para comunicar aos demais acionistas, por
escrito, para que estes, no prazo de 30 (trinta) dias, possam exercer o seu direito
de preferência, nos termos da proposta de venda.
§40. Havendo ações não adquiridas no prazo estipulado no parágrafo anterior,
estas poderão ser oferecidas a terceiros.
§5°. Preliminarmente à realização da transferencia ou cessão de ações a
terceiros, o acionista que desejar transferir seus valores mobiliários deve
comunicar sua intenção a Diretoria da Companhia, informando a quantidade de
ações que pretende transferir, o valor que está sendo pelas mesmas oferecido e o
nome e qualificação da pessoa interessada na aquisição.
§60. 0 Diretor que houver recebido a comunicação de que trata o parágrafo
anterior terá o prazo de 5 (cinco) dias para comunicar aos demais acionistas, por
escrito, para que estes, no prazo de 30 (trinta) dias, possam exercer o seu direito
de preferência, nos termos da proposta de compra comunicada pelo acionista
vendedor.
§70. Havendo saldo de ações não adquiridas por meio do exercício do direito de
preferência, caberá aos acionistas decidir, em Assembleia Geral, no prazo de 15
(quinze) dias, a respeito do resgate das ações não adquiridas por meio do
exercício do direito de preferencia.
§8°. Não havendo deliberação no sentido do resgate de ações, na forma do
parágrafo antecedente, terão os acionistas o prazo de 15 (quinze) di para
aquisição do saldo de ações, nas condições descritas na proposta •• 0541. a
comunicada pelo acionista vendedor. t4,o' o0
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§90. Se ainda houver saldo não negociado de ações, após o vencimento do prazó
referido no parágrafo anterior, este será transferido à pessoa indicada torii(3
proponente pelo acionista vendedor, na informação de que trata o §50 deste
artigo.
OAP. Se todos os acionistas manifestarem por escrito seu desinteresse na
aquisição das ações, e a Companhia Geral se manifestar quanto ao desinteresse
no resgate destes valores mobiliários, a transferencia poderá ser ultimada sem a
observância dos prazos descritos nos §§ 3° a 6° deste artigo.

Artigo 8°. 0 valor para o reembolso de ações será o valor do patrimônio liquido das
ações, apurado com base no último balanço aprovado pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO HI — DA ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 90. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinária e anualmente dentro dos quatro
primeiros meses após o término do exercício social e extraordinariamente sempre que
os interesses sociais exigirem.

Parágrafo único. As deliberações tomadas em observância ao presente
estatuto e à legislação em vigor obrigam a todos os acionistas, ainda que estes
não tenham comparecido à assembleia ou tenham restado vencidos na votação.

410 Artigo 10. A Assembleia Geral será convocada por qualquer Diretor, ou ainda por
qualquer dos integrantes do Conselho Fiscal, quando em funcionamento.

Artigo 11. A convocação será feita por meio de publicação de editais, em jornal de
grande circulação publicado na cidade de Curitiba e no Diário Oficial do Estado do
Paraná.

Parágrafo único. Independentemente do cumprimento das formalidades de
convocação, serão consideradas válidas as deliberações tomadas em As mbleia
a que compareçam todos os acionistas.
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Artigo 12. As Assembleias Gerais serão realizadas na sede da Companhia, ou
excepcionalmente, em outro local, desde que o órgão responsável pela convocação
justifique a alteração de local e o indique, de forma clara, nos termos de convocação.

Artigo 13. Para poder participar das Assembleias Gerais, as pessoas presentes deverão
comprovar sua qualidade de acionistas ou de representantes de acionistas, na forma da
lei, e, depois de identificadas, assinarão o Livro de Presenças dos Acionistas.

CAPÍTULO IV — DA ADMINISTRAÇÃO

Artigo 14. A administração da sociedade compete à Diretoria.

Artigo 15. Os Diretores tomarão posse mediante assinatura de termo no Livro de Atas
das Reuniões da Diretoria.

Artigo 16. Os administradores estão sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres,
obrigações e responsabilidades previstos nos arts. 145 a 158 da Lei 6.404/76, ou nas
disposições congêneres da Lei que a suceder.

CAPÍTULO V DA DIRETORIA

• 
Artigo 17. A Diretoria e composta por três Diretores, sendo um Diretor Presidente,
um Diretor Vice-Presidente Executivo e um Diretor Vice-Presidente de Mercado e
Recursos Humanos, podendo ser cumuladas as funções.

§10. Os Diretores serão eleitos pela Assembleia Geral.
§20. Os Diretores terão residência e domicilio em território nacional, e não
precisam integrar o quadro de acionistas da Companhia.
§30. 0 prazo de gestão dos Diretores e de 3 (tress) anos, permitidas reeleições.
§40. Os Diretores permanecerão em seus cargos ate a posse de seus suc ssores,
salvo nos casos de destituição ou renúncia.
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§50. Em caso de destituição ou renúncia do cargo de Diretor, sera convqc00
desde logo reunido extraordinária da Assembleia Geral, para eleição de nOvo
Diretor, cujo mandato inicial terá a duração do tempo restante do mandato do
Diretor destituído ou renunciante. Enquanto não houver a posse do novo
Diretor, o Diretor remanescente acumulará as funções do Diretor destituído ou
renunciante.
§6°. Após o encerramento de suas funções, seja por ausência de recondução,
por renúncia ou por destituição, veda-se ao ex-Diretor, pelo prazo de 06 (seis)
meses, a atuação, por qualquer forma e sob qualquer vinculo, em empresa que
por qualquer forma concorra com a Companhia, salvo se houver expressa
liberação do referido prazo pela Assembleia Geral.

Artigo 18. Compete aos Diretores, isoladamente:
a) praticar os atos necessários à plena realização do objeto social, atendendo as
determinações da Assembleia Geral;
b) planejar e coordenar a contratação de serviços e aquisição de bens
necessários ao desenvolvimento das atividades sociais; e
c) supervisionar e administrar os negócios e atividades da Companhia e
controlar a documentação financeira, comercial e técnica.

§ 1° Compete ao Diretor Presidente as seguintes atribuições:
a) administrar a sociedade com amplos poderes, deliberando e resolvendo todos
os assuntos de interesse social;
b) definir diretrizes e propor metas a serem alcançadas;
c) estabelecer o plano de negócio com os seus respectivos orçamentos;
d) convocar, presidir e instalar as Assembleias Gerais e as reuniões da Diretoria;
e) supervisionar a ação de todos os setores, de maneira a garantir o
funcionamento harmônico e eficiente dos serviços em geral;
O gerir e orientar a area da consultoria;
g) representar a Sociedade, em quaisquer circunstancias, em juízo ele,
para administrar, de forma geral, a Sociedade e para pc ar t
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necessários para as operações do cotidiano da Sociedade, incluindo autoriiacdp
para outorgar procuração em nome da Sociedade e receber citações;
h) firmar contratos, acordos e ajustes com pessoas de direito público e
privado, bem como pessoas fisicas, que tenham por objeto negócios de interesse
da companhia, inclusive serviços de auditoria, consultoria, assessoria, dentre
outros;
i) prestar fiança em recurso para instâncias administrativas e fiscais;

autorizar a realização de despesas, pagamentos, assinar os cheques, bem
como realizar as transações online com bancos e instituições financeiras;
k) representar a Companhia perante o Governo e todos e quaisquer órgãos da
administração pública federal, estadual e municipal, formulando toda classe de
pretensões, impugnações e recursos, seguindo e acompanhando todos os
expedientes e procedimentos administrativos até seu término, podendo deles
desistir se entender conveniente;
1) Representar a Companhia perante as aduanas e quaisquer outros órgãos
oficiais nas operações de importação e exportação de mercadorias, realizando
todos os atos necessários e relacionados As referidas operações;
m) realizar quaisquer operações de crédito em nome da ZÊNITE;
n) assumir ou contratar, em nome da ZÊNITE, empréstimos ou financiamentos,
conceder avais ou fianças;

§ 20. Compete ao Diretor Vice-Presidente Executivo as seguintes atribuições:
a) cumprir as disposições do Estatuto da Companhia;
b) atender as determinações e orientações da Assembleia Geral de Acionistas;
c) executar fielmente o planejamento e diretrizes estratégicas, táticas e
operacionais da companhia, relacionados com as suas áreas de competência,
sendo elas: tecnologia da informação, capacitação e administrativo, produtos, e
financeiro;
d) autorizar a realização de despesas, pagamentos, assinar os cheques, bem
como realizar as transações online com bancos e instituições financ r sendo-
lhe vedado: i) realizar quaisquer operações de crédito em no ITE,
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salvo mediante autorização expressa e especifica da Assembleia Geral;
assumir ou contratar empréstimos ou financiamentos, conceder avais ou
fianças, salvo mediante autorização expressa e especifica da Assembleia Geral;
iii) tomar por empréstimo recursos ou bens da ZÊNITE, salvo mediante
autorização expressa e especifica da Assembleia Geral;
e) zelar pela boa situação financeira da Companhia;
O firmar contratos, acordos e ajustes com pessoas de direito público e privado,
bem como pessoas físicas e assinar documentos, tais como declarações,
justificativas, propostas comerciais, contrato de trabalho, sua rescisão e
prorrogação, dentre outros documentos trabalhistas e comerciais de interesse da
companhia;
g) adotar as medidas adequadas para tornar a Companhia mais competitiva,
rentável, com maior participação no mercado e menos dependente do setor
público;
h) assegurar a visão, missão, valores e cultura da Companhia;
i) manter excelente relacionamento com os clientes, notadamente os
preferenciais;
j) inteirar-se dos acontecimentos internos da Companhia e os externos, de modo
a agir ou propor medidas eficazes;
k) viabilizar e otimizar a lucratividade nos negócios da Companhia;
1) reconhecer os gestores e colaboradores com desempenho adequado ou
superior ao esperado, motivando-os de forma justa e profissional;
m) identificar e propor novos negócios e oportunidades;
n) administrar a Companhia na ausência e afastamentos do Diretor-presidente;
o) praticar os atos necessários ao desempenho ótimo de suas funções;
p) colaborar na gestão da companhia e praticar outras atividades determinadas
pela Presidência;

§ 3° Compete ao Diretor Vice-Presidente de Mercado e Recursos Humanos: 4-
a) cumprir as disposições do Estatuto da Companhia; 5
b) atender as determinações e orientações da Assembleia Gral de °Ai
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c) executar fielmente o planejamento e orientações estratégicas, tátig;as, p
operacionais da companhia, relacionadas com suas Areas de competência, sendo
elas: operação de vendas, marketing e recursos humanos;
d) firmar contratos, acordos e ajustes com pessoas de direito público e privado,
bem como pessoas físicas e assinar documentos, tais como declarações,
justificativas, propostas comerciais, contratos de trabalho, sua rescisão e
prorrogação, dentre outros documentos trabalhistas e comerciais de interesse da
companhia;
e) adotar as medidas adequadas para tornar a Companhia mais competitiva,
rentável, com maior participação no mercado e menos dependente do setor
público;
f) assegurar a visão, missão, valores e cultura da Companhia;
g) manter excelente relacionamento corn os clientes, notadamente os
preferenciais;
h) inteirar-se dos acontecimentos internos da Companhia e os externos, de
modo a agir ou propor medidas eficazes;
i) viabilizar e otimizar a lucratividade nos negócios da Companhia;
j) identificar e propor novos negócios e oportunidades;
k) em relação aos recursos humanos: gerir e acompanhar os processos de
recrutamento e seleção, avaliação de desempenho e capacitação das equipes; em
conjunto com 0. Diretor Presidente, gerir a folha de pagamento, propondo
melhorias na remuneração, gerir os processos trabalhistas e as relações
sindicais, tudo em conformidade com a legislação vigente;
I) reconhecer os gestores e colaboradores com desempenho adequado ou
superior ao esperado, motivando-os de forma justa e profissional;
m) praticar os atos necessários ao desempenho ótimo de suas funções;
n) colaborar na gestão da companhia e praticar outras atividades determinadas
pela Presidência.

Artigo 19. A Companhia será representada por um de seus diretores,
ou por procurador.

9gfill° 5.1
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§10. As procurações poderão ser outorgadas por qualquer dos diretores, terão
prazo determinado e deverão indicar os poderes de forma especifica.
§20. As procurações para atuação judicial ou extrajudicial de advogados podem
ser outorgadas por prazo indeterminado.

Artigo 20. É vedado aos Diretores, além de outras restrições legais:
• a) representando a Companhia, prestar fiança, caução, aval ou endosso de favor

em negócios alheios ao objeto social;
b) utilizar o nome da Companhia em operações estranhas ao objeto social; e
c) praticar atos de liberalidade As custas da Companhia, com a exceção das

atividades de responsabilidade social previstas no artigo 27.

Artigo 21. Os Diretores exercerão suas funções independentemente de caução.

Artigo 22. Os Diretores receberão a remuneração fixada pela Assembleia Geral.
Parágrafo Único. Os Diretores serão reembolsados pelas despesas razoáveis e
necessárias que fizerem no exercício de seus respectivos cargos.

CAPÍTULO VI— DO CONSELHO FISCAL

41 Artigo 23. 0 Conselho Fiscal terá funcionamento não permanente.

Artigo 24. A Assembleia Geral que instalar o Conselho Fiscal elegerá os membros
deste, fixando os respectivos honorários.

Artigo 25. 0 Conselho Fiscal será composto por 3 (três) membros efetivos e 3 (três)
suplentes, residentes e domiciliados no Brasil, que não precisam integrar o quadro de
acionistas da Companhia.

CAPÍTULO VII-  DA RESPONSAMLIDADE SOCIAL -14?
// <

(7o -̀'2/-102. 1/e/ • golfo 47?,
<4,0 (es, 02 CO O`• 4? 00 A:, ̂ ff 6.•

e() 6'm
•
 /Zo 4/6 >

/;el14? t4 •,_„, 00, 4,>•„

04:

• r 
0 e•J'

No



ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.
N.I.R.E. 41300023981

C.N.P.J./M.F. n.° 86.781.069/0001-15

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 12/05/2016

Artigo 26. Além da prática dos atos necessários A realização das atividades descritas
no objeto social, os Diretores estão autorizados A promoção de ações de
responsabilidade social da empresa, abrangendo apoio a projetos culturais e
assistenciais, a doação de recursos a entidades filantrópicas e outras atividades
congêneres.

Parágrafo Único. Caso as despesas com tais atividades envolvam despesas
superiores a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) em um exercício social, o
aporte de recursos financeiros adicionais dependerá de autorização da
Assembleia Geral.

CAPÍTULO VIII — DO EXERCÍCIO SOCIAL

Artigo 27. 0 exercício social coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de
dezembro de cada ano.

Artigo 28. Do resultado do exercício serão deduzidos antes de qualquer participação
os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de Renda e, do resultado
remanescente, serão deduzidas, se for o caso, as participações de que trata o art. 190 da
Lei n° 6.404/76, que deverão ser atribuidas pela assembleia geral nos limites legais.

41, Artigo 29. 0 lucro liquido verificado após as deduções previstas no artigo anterior e
ajustado na forma legal, terá a destinação que for estabelecida pela Assembleia Geral,
mediante proposta da Diretoria, atentando-se para os seguintes parâmetros de
destinagão:

a) 5% (cinco por cento), no mínimo, para reserva legal, que não excederá de 20%
(vinte por cento) do capital social;

b) 25% (vinte e cinco por cento) no mínimo, para pagamento dos dividendos aos
acionistas.
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Artigo 30. É facultado à Companhia, a critério da Assembleia Geral, levantar balanços
intermediários, com ou sem a distribuição de dividendos, que serão declarados e
distribuídos por deliberação da Assembleia Geral e mediante proposta da Diretoria.

CAPITULO VIII— DA ARBITRAGEM

O Artigo 31. A Companhia, seus acionistas, administradores e conselheiros fiscais
obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia
que possa surgir entre eles, derivada da aplicação, validade, eficácia ou interpretação
deste Estatuto, ou ainda decorrente da aplicação de disposições constantes da Lei de
Sociedades Anônimas e outras leis aplicáveis à Companhia.

§1°. A arbitragem será instituída e processada de acordo com o Regulamento de
Arbitragem da Camara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do
Paraná, com a ressalva das disposições especiais constantes da presente cláusula
arbitral, em especial as relativas ao processamento de recurso.
§2°. A arbitragem será sigilosa.
§3°. A arbitragem será dirigida e julgada por árbitro único, designado pelo
Presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do
Paraná, sendo possível a oposição a esta designação no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da comunicação, pela Camara de Arbitragem, do nome do árbitro As
partes.

11) §4 A arbitragem será realizada na Cidade de Curitiba, Estado do Parana, onde
será proferida a sentença arbitral.
§5°. 0 idioma da arbitragem será o português.
§6°. 0 árbitro e o tribunal arbitral recursal estão obrigados a decidir qualquer
litígio observando A estrita aplicação da lei brasileira pertinente, vedando-se o
julgamento por eqüidade.
§70. A sentença arbitral, monocrática ou recursal, não será sujeita A
homologação ou a qualquer recurso perante o Poder Judiciário. Como parte
integrante da sentença, o árbitro, ou o tribunal arbitral recurs ,
determinar a condenação da parte vencida nos custos e honorrios a 04cait,,,
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razoáveis.
§80. A parte vencida na sentença arbitral poderá promover, perante a própria
Camara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Parana,
procedimento recursal, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da comunicação da
sentença arbitral.
§90. A parte que provocar o procedimento recursal deverá arcar integralmente
com as custas do procedimento arbitral recursal.
§10°. 0 tribunal arbitral recursal sera composto por 3 (três) árbitros. Cada
parte indicará um arbitro, e estes co-árbitros indicarão o terceiro árbitro, que
atuará como presidente. Caso não haja acordo quanto a indicação do terceiro
árbitro, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da nomeação dos demais árbitros,
a indicação caberá ao Presidente da Camara de Mediação e Arbitragem da
Associação Comercial do Parana, sendo possível a oposição a esta designação no
prazo de 5 (cinco) dias a contar da comunicação, pela Camara de Arbitragem, do
nome do arbitro as partes.
§11°. 0 procedimento arbitral recursal sera sumário, abrangendo a
apresentação de razões e contra-razões recursais e, critério dos árbitros, outras
manifestações que se tornarem necessárias, sem que, entretanto, seja possível a
renovação das provas já produzidas na primeira fase do procedimento arbitral,
encerrada com a prolação da sentença monocratica.
§12°. Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, elege-se, com a exclusão
de qualquer outro, o foro da Comarca de Curitiba, Estado do Parana, quando e
se necessário, para fins exclusivos de obtenção de medidas coercitivas ou
procedimentos acautelatórios de natureza preventiva, provisória ou
permanente, como garantia ao procedimento arbitral a ser iniciado ou já em
curso entre as Partes e/ou para garantir a existência e a eficácia do
procedimento arbitral."

Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso4(
e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspen a'rr9, nido;
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pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida,
achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

Curitiba, 12 de maio de 2016.
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ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.
N.I.R.E. 41300023981

C.N.P.J./M.F. n.o 86.781.069/0001-15

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA DA
ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A

GESTÃO 2016 - 2019 

De conformidade com o resultado da eleição ocorrida na Assembleia
Geral da Empresa Zênite Informação e Consultoria S.A realizada no dia
12/05/2016, tomam posse os membros eleitos da Diretoria Executiva,

• para um mandato de 3 (três) anos, a partir de 12/05/2016 até 12/05/2019
conforme relacionados abaixo:

•

DIRETOR-PRESIDENTE: RENATO GERALDO MENDES, brasileiro,
casado em regime de separação total de bens, advogado, portador da
Cédula de Identidade 6.378.812-0 II/SSP-PR, inscrito no CPF sob o n°
475.956.399-72, residente e domiciliado na Rua Carneiro Lobo, n° 589,
apartamento 1001, Batel, em Curitiba, Estado do Paraná.

VICE-PRESIDENTE EXECUTIVA: ANADRICEA VICENTE VIEIRA
DE ALMEIDA, brasileira, casada, advogada registrada na OAB/PR sob o
n° 26.067, inscrita no CPF sob o n° 909.921.999-72, residente e
domiciliada na Rua Bom Jesus, 21, apartamento 701, em Curitiba, Estado
do Paraná.

VICE-PRESIDENTE DE MERCADO E RECURSOS HUMANOS:
HILDA VICTORIA DERNYS CARRASCO CHIARETTO, casada,
administradora de empresas, CPA/PR 18817, RG: 7.778.009-2, CPF:
032.957.699-23, residente e domiciliada na Rua São Januário, 931 -
Jardim Botânico, CEP 80.210-300, em Curitiba, Estado do Paraná. v.
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ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.
N.I.R.E. 41300023981

C.N.P.J./M.F. n.° 86.781.069/0001-15
,))

Os Diretores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de, : )
exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos de condenação a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; o,
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou propriedade.

Curitiba, 12 de maio de 2016.

ea‘l•
Hilda Victoria e s Carrasco Chiare%0
Vice-Presidente de ercado curs. • " n

41,
I cea Vic ieira de Alm ida

Vice-Presidente Executiva 
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CONTR. INTERN°

0396/18

RUB

Procuração bastante que faz: ZÊNITE INFORMAÇÃO
E CONSULTORIA SIA, em favor de: HILDA VICTORIA
DERNYS CARRASCO CHIARETTO, na forma abaixo:

o
So" S/NI/B/A/M quantos o presente instrumento 'Alpha) de

procuração virem que, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito
(06/03/2018), nesta Cidade de Curitiba - Estado do Paraná, em Cartório, perante mim
Empregada do Tabelião, compareceu como outorgante: ZÊNITE INFORMAÇÃO E
CONSULTORIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de
Curitiba - Estado do Paraná, na Avenida Sete de Setembro n° 4698 - 30 Andar, Batel,
inscrita no CNPJ sob n° 86.781.069/0001-15, registrada na JUCEPAR sob NIRE n°
4130002398-1, neste ato representada por seu Diretor Presidente: RENATO
GERALDO MENDES, brasileiro, casado, maior e capaz, advogado, portador da
Cédula de Identidade RG n° 6.378.812-0/SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n°
475.956.399-72, residente e domiciliado na Rua Carneiro Lobo n° 589 - Apartamento
n° 1001, Batel, na cidade de Curitiba - Estado do Paraná, conforme Estatuto Social,
Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 12/05/2016, registrada na
JUCEPAR sob n° 20162590598 e Certidão Simplificada, emitida aos 16/02/2018, que
me foram apresentadas e que ficam arquivadas nestas notas sob n° 41, em pasta
própria n° 132. 0 presente é reconhecido pelos documentos apresentados, do que dou
fé. E, por este público instrumento e nos melhores termos de direito, a outorgante na
forma acima representada, nomeia e constitui sua bastante procuradora: HILDA
VICTORIA DERNYS CARRASCO CHIARETTO, brasileira, casada, maior e capaz,
diretora, portadora da Cédula de Identidade RG n° 7.778.009-2/SSP/PR, inscrita no
CPF/MF sob n° 032.957.699-23, residente e domiciliada na Rua Sao Januário n° 931,
Centro, na cidade de Curitiba - Estado do Paraná, ao qual confere poderes
Específicos para assinatura de documentos e declarações da Empresa ZÊNITE
INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
86.781.069/0001-15, situada nesta Capital, na Avenida Sete de Setembro, n° 4.698 -
3° Andar, bairro Batel, relacionados com a representação da empresa aqui indicada,
podendo assinar documentos e declarações inerentes à habilitação em processos de
contratação com os órgãos ou entidades integrantes da Administração Pública direta
ou indireta, federal, distrital, estadual ou municipal, assinar propostas comerciais,
assinar contratos e termos aditivos a contratos firmados entre a empresa representada
e seus clientes, sempre de acordo e em observância As estritas condições e padrões
definidos e praticados pela empresa, assinar recibos para clientes desde que não
envolvam quitação, requerimento para pagamentos de clientes, cartas de correção de
notas fiscais da empresa acima indicada, assinar justificativas de preços dos produtos
e serviços comercializados pela empresa, assinar contratos de trabalho, rescisão de

contratos de trabalho, prorrogações de contratos de trabalho, aditivos, anexos,

alterações, registros em carteiras de trabalho, declarações para funcionários e
colaboradores, ordens de compra de materiais, representar perante as Repartições
Públicas federais, estaduais, distrital, municipais, autarquias, pessoas físicas e
jurídicas, notadamente junto A Secretaria da Receita Federal e Estadual, Junta
Comercial, Correios, Departamento Nacional de Trânsito, DETRAN, Instituto Nacional
do Seguro Social — INSS, Prefeituras Municipais e suas Secretarias e Registrais,
Sindicatos e ali requerer, retirar e assinar documentos e mais informações de interesse
da empresa ora indicada. 0 presente instrumento é válido por 01 (um) ano, a contar
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da presente data. (Lavrada sob minuta apresentada). Emitida a G
sob n° 14000000003382796-1, no valor de R$ 18,56 (dezoito rem
seis centavos), recolhido em data de 07/03/2018. Pr ado
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Zênite Informação e Consultoria S.A.

Câmara Municipal de Londrina
Londrina — PR

DECLARAÇÃO

ZENITE

A ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A, estabelecida à Avenida

Sete de Setembro, 4.698, 32 e 42 andares, Batel, Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ

• sob o n2. 86.781.069/0001-15 e inscrição estadual n2 10198056-18, por

intermédio de sua Vice-Presidente de Mercado e de Recursos Humanos, Hilda

Victória Dernys Carrasco Chiaretto, portadora do CPF n2. 032.957.699-23 e RG n2.

7.778.009-2/PR, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n2 8.666, de 21

de junho de 1993, acrescido pela Lei n9 9.854, de 27 de outubro de 1999,

DECLARA, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

•
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de

aprendiz

Curitiba, 23 de maio de 2018

Hilda Victória De s Carrasco Chiaretto

Vice-Presidente de Mercado e Recursos Humanos

Av. 7 de setembro, 4698 • 3 0 andar • Batel • 80240-000 • Curitiba • Parana
www.zenite.com.br • www.zenite.btog.br •1411 2109-8660

A Zênite nas redes sociais: f Aeniteinformacao @zenitenews lzeniteinformacao in heniteinformacao
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ZENITE

PROPOSTA COMERCIAL

CURITIBA, 23 de maio de 2018

Aft: LUIZ FERNANDO MORAES MARENDAZ - Fone: 4333741265

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

LONDRINA - PR

Prezados Senhores,

Com mais de 28 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.

SOLUÇÕES PROPOSTAS

Produto Qtde Unitário Total

REVISTA ZENITE ILC IMPRESSA — INF. DE LICITACOES E
CONTRATOS

WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS

001

001

3.365,00

2.756,00

3.365,00

2.756,00

Total: R$ 6.121,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

gzeniTe
IL( • INFORMATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A Revista Zênite ILC impressa, de circulação mensal, caracteriza-se pela modernidade da abordagem e da
apresentação gráfica. Planejada para ser a revista da contratação pública, reúne doutrinas, perguntas e
respostas, entendimentos da Zênite, legislações, tribunais de contas e jurisprudência sobre os temas
enfrentados por quem atua no processo de contratação — planejamento, licitação e contrato.

A linha editorial tem enfoques prático e aplicado: são objetos de publicação os temas atuais, polêmicos e
que precisam ser resolvidos no dia a dia das licitações e da fiscalização dos contratos. E todas as matérias
selecionadas, por contarem com uma redação objetiva e clara, proporcionam ao leitor entendimento rápido
sobre o assunto.

ZNT:001:01:11:20:24:04:23.5.18
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Cada edição tem, aproximadamente, 120 páginas, formando o conjunto de informações mais completo
disponível a respeito do assunto.

A assinatura 6 anual. A Revista ILC 6 postada até o 5° dia OW do mês da respectiva edição. É uma
publicação editada, comercializada e distribuída com exclusividade pela Zênite Informação e Consultoria
S.A. em todo o território nacional.

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 postada a primeira edição das 12
contratadas. 0 pagamento deverá acontecer em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal, salvo
prazo diverso acordado entre as partes.

Não serão considerados atraso ou inexecução parcial situações excepcionais que impeçam o envio e/ou o
recebimento do exemplar da Revista, originadas de caso fortuito ou força maior, decorrentes de fatos ou
situações imprevisíveis ou inevitáveis, inclusive imputáveis a terceiros, tal como greve da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).

O termo "Revista Zênite ILC - Informativo de Licitações e Contratos", o seu logotipo, todos os elementos
característicos da tecnologia desenvolvida e disponibilizada por meio da ferramenta (sob a forma da

411 articulação da base 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.

É vedada a reprodução ou fotocópia da Revista para distribuição sem prévia autorização.

web LICITAÇÕES
E CONTRATOS

A Web Licitações e Contratos reúne todo o acervo da Zênite em informações e produção sobre as
• licitações e os contratos administrativos em um sistema organizado por artigos doutrinários,

Entendimentos Zênite, Orientações Zênite, Legislações, Jurisprudência, Tribunais de Contas. Tudo sobre
os assuntos que envolvem a contratação pública — do planejamento e julgamento da licitação de obras,
serviços e compras até a execução e a fiscalização do contrato, entre outros temas, como convênios,
termos de parcerias e concessões e permissões de bens públicos.

Tudo isso pode ser encontrado de forma rápida pelo sistema de pesquisa avançada, que permite a busca
por assunto, edição, seção, palavras ou expressões, com atualização continua.

O acesso á Web Licitações e Contratos é feito no portal Zênite www.zenite.com.br, por meio da área
exclusiva, bastando digitar login e senha personalizados.

O acesso ao conteúdo do produto ocorre exclusivamente durante o período da contratação, não gerando
qualquer direito de posse ou propriedade, após o término da assinatura, em relação a informações
acessadas, utilizadas ou disponibilizadas na Web Licitações e Contratos.

O login e a senha são nnonousuários. Para que o produto possa ser acessado por mais de um usuário
concomitantemente, 6 necessário adquirir mais acessos para aquele login, caso contrário, um usuário
poderá "derrubar" o outro do sistema.

A formalização da contratação se dará por instrumento de contrato ou seu substitutivo nos termos legais,

ZNT:001:01:11:20:24:04:23.5.18
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sendo, na sequência, emitida a Nota Fiscal correspondente e disponibilizado o acesso aos serviços por
meio de login e senha. 0 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.

Não são considerados atraso ou inexecução parcial 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 aos produtos/serviços eletrônicos deixando-os off-line (fora
do ar).

A Web Licitações e Contratos foi concebida e desenvolvida pela Zênite e 6 por esta comercializada com
exclusividade.

EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

• Para confirmar a contratação das soluções Zênite, 6 necessário enviar um documento oficial do árgão ou
da empresa que represente uma autorização (nota de empenho, autorização de fornecimento ou
contratação de serviços/compras), devidamente assinado para o e-mail mila.goncalves@zenite.com.br.

CONDIÇÕES GERAIS

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 especifica 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. 0 pagamento deverá acontecer em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota
fiscal, salvo prazo diverso acordado entre as partes.

No caso da Revista Zênite Informativo de Licitações e Contratos (impressa) a disponibilização se da com a
postagem da primeira edição das doze contratadas, sendo o pagamento efetuado integralmente, em até

• 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal, salvo prazo diverso acordado entre as partes.

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" e os
pregos 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/á quantidade de licenças adquiridas pelo cliente. 0 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: PORTFÓL10. 0 referido documento contém a

ZNT:001:01:11:20:24:04:23.5.18



descrição de todas as soluções ofertadas pela Zênite, mas somente as soluções indicadas nesta proposta é
que devem ser consideradas para essa proposta/contratação.

0 envio da presente proposta não significa a concordância a condições de termo de referencia 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.

Esta proposta é valida até: 30/05/18

Mila Gonçalves Silva
Consultora Comercial de Produtos
mila.goncalves@zenite.com.br
Fone: 4121098666

X
ZENITE

Hilda V. . C. Chiaretto
Diretora Presidente de

Mercado e» ursot Humanot5

ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
AV. SETE DE SETEMBRO, 4698, 3° e 40 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 I Conta Corrente: 84229-X
CAIXA ECONOMICA FEDERAL: Agência: 1525-3 I Conta Corrente: 1566-2
SANTANDER: Agência: 3837- I Conta Corrente: 13001725-8
BANCO !TAU: Agência: 3833- I Conta Corrente: 63040-7

ZNT:001:01:11:20:24:04:23.5.18
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ZENITE

PROPOSTA COMERCIAL

CURITIBA, 23 de maio de 2018

Att: LUIZ FERNANDO MORAES MARENDAZ - Fone: 4333741265

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

LONDRINA - PR

Prezados Senhores,

Com mais de 28 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.

SOLUÇÕES PROPOSTAS

Produto Qtde Unitário Total

REVISTA ZENITE ILC IMPRESSA — INF. DE LICITACOES E
CONTRATOS 001 3.534,00 3.534,00

WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS 001 2.894,00 2.894,00

Total: R$ 6.428,00

DESCRICÃO DO PRODUTO

izeniTe
ILC. INFORMATIVO DE LICITAÇÕES ECONTRATOS

A Revista Zênite ILC impressa, de circulação mensal, caracteriza-se pela modernidade da abordagem e da
apresentação gráfica. Planejada para ser a revista da contratação pública, reúne doutrinas, perguntas e
respostas, entendimentos da Zênite, legislações, tribunais de contas e jurisprudência sobre os temas
enfrentados por quem atua no processo de contratação — planejamento, licitação e contrato.

A linha editorial tem enfoques prático e aplicado: são objetos de publicação os temas atuais, polêmicos e
que precisam ser resolvidos no dia a dia das licitações e da fiscalização dos contratos. E todas as matérias
selecionadas, por contarem com uma redação objetiva e clara, proporcionam ao leitor entendimento rápido
sobre o assunto.

ZNT:001:01:10:36:12:04:23.5.18



1282
Cada edição tem, aproximadamente, 120 páginas, formando o conjunto de informações mais completo
disponível a respeito do assunto.

A assinatura é anual. A Revista ILC é postada até o 5° dia útil do mês da respectiva edição. É uma
publicação editada, comercializada e distribuída com exclusividade pela Zênite Informação e Consultoria
S.A. em todo o território nacional.

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 postada a primeira edição das 12
contratadas. 0 pagamento deverá acontecer em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal, salvo
prazo diverso acordado entre as partes.

Não serão considerados atraso ou inexecução parcial situações excepcionais que impeçam o envio e/ou o
recebimento do exemplar da Revista, originadas de caso fortuito ou força maior, decorrentes de fatos ou
situações imprevisíveis ou inevitáveis, inclusive imputáveis a terceiros, tal como greve da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).

O termo "Revista Zênite ILC - Informativo de Licitações e Contratos", o seu logotipo, todos os elementos
característicos da tecnologia desenvolvida e disponibilizada por meio da ferramenta (sob a forma da
articulação da base 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.

É vedada a reprodução ou fotocópia da Revista para distribuição sem prévia autorização.

web LICITAÇÕES
E CONTRATOS

A Web Licitações e Contratos reúne todo o acervo da Zênite em informações e produção sobre as
licitações e os contratos administrativos em um sistema organizado por artigos doutrinários,
Entendimentos Zênite, Orientações Zênite, Legislações, Jurisprudência, Tribunais de Contas. Tudo sobre
os assuntos que envolvem a contratação pública — do planejamento e julgamento da licitação de obras,
serviços e compras até a execução e a fiscalização do contrato, entre outros temas, como convênios,
termos de parcerias e concessões e permissões de bens públicos.

Tudo isso pode ser encontrado de forma rápida pelo sistema de pesquisa avançada, que permite a busca
por assunto, edição, seção, palavras ou expressões, com atualização continua.

O acesso à Web Licitações e Contratos 6 feito no portal Zênite www.zenite.com.br, por meio da área
exclusiva, bastando digitar login e senha personalizados.

O acesso ao conteúdo do produto ocorre exclusivamente durante o período da contratação, não gerando
qualquer direito de posse ou propriedade, após o término da assinatura, em relação a informações
acessadas, utilizadas ou disponibilizadas na Web Licitações e Contratos.

O login e a senha são monousuários. Para que o produto possa ser acessado por mais de um usuário
concomitantemente, é necessário adquirir mais acessos para aquele login, caso contrário, um usuário
poderá "derrubar" o outro do sistema.

A formalização da contratação se dará por instrumento de contrato ou seu substitutivo nos termos legais,
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sendo, na sequência, emitida a Nota Fiscal correspondente e disponibilizado o acesso aos serviços por
meio de login e senha. 0 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.

Não são considerados atraso ou inexecução parcial 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 aos produtos/serviços eletrônicos deixando-os off-line (fora
do ar).

A Web Licitações e Contratos foi concebida e desenvolvida pela Zênite e é por esta comercializada com
exclusividade.

EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

• 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 mila.goncalves@zenite.com.br.

CONDIÇÕES GERAIS

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 especifica 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. 0 pagamento deverá acontecer ern até 30 (trinta) dias do recebimento da nota
fiscal, salvo prazo diverso acordado entre as partes.

No caso da Revista Zênite Informativo de Licitações e Contratos (impressa) a disponibilização se da com a
postagem da primeira edição das doze contratadas, sendo o pagamento efetuado integralmente, em até

• 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal, salvo prazo diverso acordado entre as partes.

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" e os
pregos 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/6 quantidade de licenças adquiridas pelo cliente. 0 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: PORTFÓL10. 0 referido documento contém a
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descrição de todas as soluções ofertadas pela Zênite, mas somente as soluções indicadas nesta proposta é
que devem ser consideradas para essa proposta/contratação.

0 envio da presente proposta não significa a concordância a condições de termo de referencia 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.

Esta proposta é valida até: 25/06/18

Mile Gonçalves Silva
Consultora Comercial de Produtos
mila.goncalves@zenite.com.br
Fone: 4121098666

nuda Via*. C Chiarette
Diretora V' Presidente de

X mercadLo, rsos Humanos

ZENITE
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

AV. SETE DE SETEMBRO, 4698, 3° e 4° ANDAR - BATEL - 80240.000 - CURITIBA/PR
Fone: (41) 2109-8666

CNN: 86.781.069/0001-15 - Inscrição Estadual: 1019805618

Dados Bancários:

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

ZNT:001:01:10:36:13:04:23.5.18
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131
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A, DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
CNPJ: 86.781.069/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se A situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada A verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://wmv.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014.
Emitida As 17:57:22 do dia 24/05/2018 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 20/11/2018.
Código de controle da certidão: 4A11.42B0.A08E.5D3C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

•
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04/06/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp

TAR 132k,
C ltA

IX EcoNi:,w PEDERAi

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Endereço:

86781069/0001-15
ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA
ZENITE EDITORA
AV SETE DE SETEMBRO 4698 ANDAR 3 / BATEL / CURITIBA / PR / 80240-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de
1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições
e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/05/2018 a 23/06/2018

Certificação Número: 2018052501332118653970

Informação obtida em 04/06/2018, às 15:04:47.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade
no site da Caixa: www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 1/1



04/06/2018 Cadastro Impedidos Licitar e Contratar

1 3 3L
TCEPR

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar
irornecedor

Tipo documento CNPJ

Nome

• Número documento 8678106900011.5

Período publicação : de

Data de Inicio Impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

ate

ale

a t.6

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx 1/1
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mprobidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/06/2018 às 15:09) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ n°86.781.069/0001-15.

•

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www cnj.justr
através do número de controle: 5B15.804E.CF39.8758

•

Gerado em: 04/06/2018 as 15:09:18 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1



04/06/2018 Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Inideineas e Suspensas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br 135L
Você está em:
Inicio e CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDDNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

0 Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a
relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a
Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:

Nome, Razão Social ou
Nome Fantasia:

Tipo de Sanção:

86781069000115

I(Opcional)

Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 Data: 04/06/2018 15:10:20

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNP.)/CPF: 86781069000115

Página 1/1
ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade as sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das
entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos

40 que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Oficio, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ
informados. 0 nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no
nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

*** Não são emitidas certidões negativas do CEIS. Tendo em vista que o Cadastro permite consulta pública e em tempo real, eventuais verificações de restrição do direito de
contratar e licitar com a Administração Pública podem ser realizadas diretamente no Portal da Transparência.

•

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis?cpfCnpj=86781069000115&nome=&tipoSancao= 1/1
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CI n° 113/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Atendimento das sugestões do controle interno prévio e pedido de parecer jurídico

Londrina, 05 de junho de 2018.

Prezados,

Diante da C.I. n°. 048/2018, informamos que:

1. o item 1 foi atendido com ajuntada dos atos constitutivos autenticados nas fls. 95-121;

2. o item 2 não foi atendido, pois não é usualmente exigido em dispensas de licitação,

trata-se de documento que costuma ser dispensado, conforme autoriza o art. 32, §1°,

Lei 8.666/93 e Acórdão 2616/2008 do Plenário do TCU;

3. o item 3 foi atendido com ajuntada da declaração na fl. 122;

4. o item 4 foi atendido com a juntada da proposta nas fls. 127-130 (a proposta de fls.

123-126 tem valor menor, mas somente era válida até 30/05/2018);

5. o item 5 será respeitado pelo Departamento de Suprimentos e Patrimônio no momento

do pedido da Nota de Empenho;

6. o item 7 foi atendido com a revisão das certidões nas fls. 131-135.

Portanto, solicitamos parecer jurídico.

Atenciosamente,

ill'ir

AA

,00gor
'''.. 4130 - '..ttre Abe

Dep.- .me e Suprimentos e Patrimônio



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

ASSESSORIA JURÍDICA

0 Departamento de Suprimentos e Patrimônio consulta-nos a respeito

da configuração da inexigibilidade de licitação para contratação de assinatura do

periódico ILC e o serviço Web Licitações e Contratos, oferecidos pela empresa Zenite

Informação e Consultoria S.A.

Antes de ser encaminhado à Assessoria Jurídica, o processo foi

remetido à. Controladoria de Casa, que efetuou diversos apontamentos. Sobre esses

pontos abordados pela Controladoria, o Departamento esclarece o seguinte:

a) já foi feita ajuntada de cópias autenticadas dos atos constitutivos (fls. 95 a 121);

b) não foi procedida a juntada de documentação relativa à habilitação em razão de não

ser ela usualmente exigida em dispensas de licitação, conforme autorizado pelo art. 32,

§ 10, da Lei 8.666/93 e respaldado pela orientação do TCU no acórdão 2616/2008;

c) a via original da declaração de que a empresa não emprega menores já se encontra

anexada na fl. 122;

d) a via original da proposta da empresa encontra-se anexada As fls. 127-130. A

proposta de fls. 123-126 tem valor menor, mas somente era válida até 30/5/2018;

e) a previsão de eventual aplicação de multas e sanções constará na nota de empenho

por ocasião de sua confecção;

f) as certidões com prazo de validade vencido foram regularizadas com a sua revisão

nas fls. 131-135.

1. Este parecer limita-se à análise da regularidade do procedimento

sob a ótica jurídica, não se imiscuindo no juizo de conveniência e oportunidade da

contratação. Nesse sentido a lição doutrinária':

"0 exame a ser procedido pela assessoria deve ser jurídico stricto sensu. Não é

adequado que o assessor jurídico, no manejo de sua competência técnica especifica,

pretenda aventurar-se em outras searas, expondo motivos pertinentes à expertise do

MOREIRA, Egon Bockman. GUIMARÀES, Fernando Vernalha. 2 ed. A Lei Geral de Licitação — LGL
e o Regime Diferenciado de Contratação — RDC. São Paulo: Método, 2015. p. 262.
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Parana

objeto da licitação ou quanto à conveniência e oportunidade dela, ou mesmo, quanto

a critérios técnicos de composição dos custos e execução do contrato. 0 jurista só

pode analisar os aspectos jurídicos do instrumento convocatório."

2. Como regra, as aquisições feitas pelo Poder Público devem se

submeter ao devido processo licitatório, em atenção ao disposto na Constituição Federal

(art. 37, XXI) e na Lei 8.666/93, permitindo que os fornecedores interessados

concorram em igualdade de condições, visando realizar a contratação que seja mais

benéfica à Administração Pública.

Todavia, em algumas ocasiões não há como ocorrer o procedimento

licitatório visto que a própria realidade fática determina a inviabilidade da competição.

Para tanto, assim dispõe a Lei de Licitações:

"Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em

especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a

preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de

atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a

licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação

Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

(...)

Não se pode negar que a assinatura de revista especializada é um

instrumento eficaz para os órgãos de orientação da gestão pública, sobretudo em uma

realidade onde o manuseio correto do intenso fluxo de informações é uma exigência que
decorre do principio da eficiência.

Embora na administração pública a regra da contratação seja a

licitação, como modo de privilegiar o principio da isonomia e meio de permitir que se

obtenha a melhor proposta, em algumas ocasiões não há como ocorrer o procedimento
licitatório visto que a própria realidade fática determina a inviabilidade da competição.

138 itk-
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Estado do Paraná

De acordo com a orientação dos Tribunais de Contas, a assinatura de

revistas e periódicos é um dos exemplos mais significativos da inviabilidade de

competição, em que a opção pelo objeto mais adequado ao usuário da informação

admite algum grau de subjetividade. É isso o que se vê no Informativo de Licitações e

Contratos n° 89/2011, disponibilizado pelo Tribunal de Contas da União, cuja ementa

tem o seguinte teor:

"É licita a aquisição direta de livros, por inexigibilidade de licitação, quando
feita junto a editoras que possuam contratos de exclusividade com os autores
para editoração e comercialização das obras, o que, porém, não isenta o
gestor de justificar os preços contratados."

Por conta disso, para dispêndios com assinaturas de revistas e

periódicos, será inexigível a licitação, com fundamento no caput do art. 25 da Lei

8.666/93, quando adquiridas diretamente das editoras responsáveis pela publicação
(Tribunal de Contas da Unido, Decisão 589/1996 — Plenário).

Ressalte-se que nesses casos, apesar de existirem diversas publicações

de revistas sobre o mesmo tipo de conteúdo, cada uma possui suas próprias
características e peculiaridades, como seus articulistas e corpo editorial, doutrinadores e

abordagem dos assuntos.

0 que se exige é que a Administração justifique sua escolha de modo
a demonstrar que, pelas suas características (conteúdo, periodicidade, etc), o produto é o
mais adequado ao usuário.

Com a demonstração dessa adequação às necessidades da
administração, a inviabilidade de competição estará efetivamente comprovada e a
singularidade do objeto explicitada.

3. Por fim, analisada a documentação acostada, vemos que está em
conformidade com as exigências da Lei 8.666/93.
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o paredr.

Lon /2018.

lo nchieta da Silva

OAB 19.285-PR.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 05/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13/2018.

OBJETO: ASSINATURA DOS SERVIÇOS WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS E ILC

INFORMATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS COM A EMPRESA ZÊNITE INFORMAÇÃO E

CONSULTORIA S.A.

Homologo o procedimento administrativo em epígrafe, de acordo com o

exposto no relatório (fl. 90-91), no controle interno prévio (fl. 92-93) e parecer jurídico (fl.

137-140), para finalidade de contratar os serviços "Web Licitações e Contratos" e "ILC

Informativo de Licitações e Contratos" com a empresa Zénite Informação e Consultoria S.A.,

pelo preço total de R$ 6.428,00 (seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais).

Londrina, 12 de junho de

Ai1ton Nantes

Presidente



Jornal Oficial n" 3546 Pág. 14 Terça-feira, 19 de junho de 2018

0 presente resultado esta sendo publicado no Diário Oficial do Município de Londrina, em cumprimento ao item 6.2 do Edital, conforme registrado
na ata de abertura e julgamento datada de 07/06/2018, ficando os interessados devidamente intimados para cumprimento do disposto no item 6, do
Edital. Publique-se.

Londrina, 19 de junho de 2018. Flávia Maria Souza - Presidente da Comissão Especial de Licitação

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A

EXTRATO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 014/2016; PROCESSO ADMINISTRATIVO N°014/2016;

Partes: Sercomtel Iluminação S.A. e Editora e Gráfica Parana Press S.A.,

Objeto: Constitui objeto deste instrumento, a prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 (doze) meses, com inicio em 23/06/2018 e término
em 22/06/2019.

Prazo/ Vigência: Prevalecem e permanecem em vigor todas as clausulas e condições constantes do contrato primitivo, desde que não conflitem
com as disposições estabelecidas neste Instrumento.

Data e Assinaturas: Londrina, 11/06/2018; Luciano Kühl e Luiz Shiroma (Sercomtel), José Nicolas Murta Melia e Alessandra Andrade Vieira Mejia
(Parana Press). Publique-se;

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

TERMO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

IN EXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°05/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°13/2018.

Objeto: assinatura dos serviços Web Licitagóes e Contratos e ILC Informativo de Licitações e Contratos com a empresa Zênite Informação e
Consultoria S.A.

Homologo o procedimento administrativo em epígrafe, de acordo com o exposto no relatório (fl. 90-91), no controle interno prévio (fl. 92-93) e
parecer jurídico (fl. 137-140), para finalidade de contratar os serviços "Web Licitações e Contratos" e "ILC Informativo de Licitações e Contratos"
com a empresa Zénite Informação e Consultoria S.A., pelo preço total de R$ 6.428,00 (seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais).

Londrina, 12 de junho de 2018. AiIton Nantes - Presidente (em exercício)

ENTIDADES

FUNDAÇÃO CULTURA ARTÍSTICA DE LONDRINA -
FUNCART

RELATÓRIO
FUNDAÇÃO CULTURA ARTÍSTICA DE LONDRINA - FUNCART
CNPJ — 81.884.439/0001-26 INSC. ESTADUAL — ISENTO

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM REAIS (R$) 31/12/2017 31/12/2016

ATIVO
CIRCULANTE

DISPON1VEL
CAIXA 1.944,04 2.783,96

BANCOS CONTA MOVIMENTO 312,45 2.164,67

BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO 22.235,77 4.235,38

BANCOS CONTA APLICAÇÕES 36.981,05 60.121,09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
It NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e.,....-I, --

RPS na 18132, Série: 2; emitido em 26/06/2018, conversao em
26/06/2018

Número da Nota

18132
Dab e Hora de Emissio
26/06/2018 00:.0000

Codigo de VerificacSo

FXLTB109

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razgo Social: ZENITE INIFORM.AC.A0 E CONSULTORIA S/A

X
ZENITE CPF / CNPJ: 86.781.069/0001-15 Inscriçào Municipal: 17 01 0287652-2

Endereço: SETE DE SETEMBRO, 004698 SL 301 - BAIRRO: BATEL - Tel.: 41 - 21098666
CEP: 50240000

Municipio: CURITIBA UF: PR Email: financeiroCezenite.rom.bi-

TOMADOR DE SERVIÇOS
Norne/Razio Social: cAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

CPF / CNPJ: 78.316.064/0001-93 IMU: Outro Doc.:
Endereço: RUA GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 145 - BAIRRO: 3D CAICARAS - CEP: 86015903
Município: Londrina UF: PP, Email: luiz.fernando@cml.pr.gov.br,josebalera@cml.p

r.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REVISTAZENITE ILCIMPRESSA - INF. DE LICITACO ES E CO NTRATOSVigencia: 26!0 '2018a
Empenho: 527;2.018 Procasso:512018 Terrno de Referencia
Val. Aprox. Tributos 1.390.71 Forde: I BPT
WEB LICITACO ES ECONTRATOS Vigencia: 26.i'0612018 a25405201-9
O pagamentopodera sercreditado nas oonta:s:

BANCO DO BRASIL AG: 3041-4 • C/C: 54229-X
CAIXAECONONIICA AG:1.525-3 - C/C: 1566-2
BANCO SANTANDER AG: 3837 - CC: 13091725-8
BANCO ITAU AG: 3833- C/C: 63040-7

FAVOR ENJVIARCOMPROVANTE DE PAGAMENTO NO E-MAIL:admin@zenite.cornfr

Valor Liquidoda Nota Fiscal .. RS 6.331,5B

IR - R$ 96,42

25 2:01.9 Edicao 00292a000303

. .... .

Fte.cz•bfrio 6:,'' ,r,oliferid•O IDOM Cis.

D IA:a dI!.) P.;OCIeabir.)ento 02 / C29 1 I.......... .... .... . ........
lq 'Dille: • - II I 14

Matricuia: (Ii

Assinatura G*. Anderson R De

VALOR TOTAL DA NOTA -R$6.428,00
Cádigoda Atividade
17 - 01 -Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, no contida em outros itens desta lista; analise, exame,
pesquisa; coleta, compilacàoe fornecimento de dadose inFormageles de qualquer natureza,inclusive cadastro e similares.

Valor Total das DectugPes (RS) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do 1SS (R$) Credit° p/ Abatimento do IPTU

0,00 6.428„00 5,00 321,40 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 7312009.
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