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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Estado do Paraná

PROCESSO ADMINISTRATIVO - DG N° 36/2018 

AUTUAÇÃO 

Aos 13 de Julho de 2018, na cidade de Londrina, autuo a
documentação juntada na Fase 1 - Cotação, para contratação do
seguinte objeto: Curso para servidor da controladoria..

tt:661.-se-

Adriana de Andrade Pires
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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Câmara Municipal de Londrina

Estado do Paraná

Comunicação Interna n° 081/2018

Data: 10 de julho de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Encaminha Termo de Referência para contratação de Curso Aberto.

Prezado Gerente,

Estamos encaminhando o Termo de Referência para contratação de Curso
Aberto, tratando-se do Seminário Nacional trata dos "Casos práticos da planilha de custos e
preços de acordo com a IN n° 05/2017 e os principais impactos da reforma trabalhista — Teoria
x prática: estudo de casos e resolução de exercícios e de cálculos da planilha", promovido pela
empresa Zênite Informação e Consultoria S/A.

De acordo.

Atenciosamente,

Silv s P eira
Gere e Controladoria

antos
Controlador



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

CONTROLADORIA

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: 

0 presente termo trata da solicitação para participação em seminário, do servidor
Silvio Palma Meira, matricula 11011, lotado nesta Controladoria, ocupante do cargo de Contador.

O Seminário Nacional trata dos "Casos práticos da planilha de custos e preços de
acordo com a IN n° 05/2017 e os principais impactos da reforma trabalhista — Teoria x pratica:
estudo de casos e resolução de exercícios e de cálculos da planilha".

JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO: 
A Camara Municipal de Londrina realiza constantemente licitações de serviços

continuos, sendo que nessas contratações têm procurado implementar a metodologia inserta nas
Instruções Normativas do Governo Federal, conforme estabelecido na Portaria n.° 105/2017 desta
Casa, que aprovou, no âmbito desta Controladoria o Planejamento de Atividades para o Biênio
2017/2018.

0 item "5" do quadro de metas do Planejamento desta Controladoria, referido
anteriormente, assim estabelece:

Implementar as orientações trazidas pelo Guia de Fiscalização dos Contratos de
Terceirização, constante da Instrução Normativa n.° 2/2008, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, ou outro normativo que a substitua.

A capacitação proposta pelo Seminário visa aprimorar os conhecimentos do servidor
desta Controladoria para auxiliar os departamentos da Casa na aplicação das normativas que
tratam das contratações de serviços continuos, sobretudo os aspectos que envolvem a formação
do preço, análise de propostas e repactuações e processos de fiscalização e gestão dos contratos,
que tem por base a plan ilha de custos da IN n.° 05/2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do
procedimento de contratação de serviços de regime de execução indireta no âmbito da
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.



Camara Municipal de Londrina
Estado do Parana

É de se lembrar que as contratações anteriores desta Casa tiveram por base a planilha
de pregos constante da IN 02/2008, que foi alterada substancialmente pela IN 05/2017, motivo
pelo qual se faz primordial o entendimento das alterações trazidas pela nova legislação.

DA ESCOLHA DA CONTRATADA: 
A escolha da contratação recaiu sobre a empresa ZÊNITE INFORMAÇÃO E

CONSULTORIA S/A., situada A. Av. Sete de Setembro, 4698, 3° e 4° andares — Batel —
Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob n° 86.781.069/0001-15, com mais de 28 anos de atuação,
sendo referência de qualidade em matéria de contratação pública e suporte para a Administração
Pública possuindo em seu quadro uma equipe de profissionais especialistas.

A data da realização do curso (23 a 25/07/18) também condiz com a necessidade
desta Administração uma vez que esta prestes a realizar licitação de serviço continuo para
limpeza e conservação, por ocasião do término do contrato atual que se encerra no final do mês
de AGOSTO/2018.

Além do mais, constata-se que para a capacitação em questão a empresa disponibiliza
os seguintes especialistas:

Professora Anadricea Vicente de Almeida

Advogada. Especialista em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito de Curitiba.
MBA em Gestão Estratégica de Empresas pela ISAE/FGV. Atua na Coordenação e Revisão
Geral da Revista Zênite ILC — Informativo de Licitações e Contratos e na Supervisão do Serviço
de Consultoria Zênite. Vice-Presidente Executiva da Zênite. Autora de diversos artigos jurídicos.
Professora Isis Chamma Doetzer

Mestre pela FAE — Centro Universitário. Pós-graduada pela Academia Paranaense de Estudos
Jurídicos. Advogada. Consultora e instrutora de cursos. Professora da FAE — Centro
Universitário, da Escola Superior de Advocacia, da Pós-graduação da UniCuritiba e da ESIC do
Paraná e de Santa Catarina. Autora de diversos artigos jurídicos.
Professor Reinaldo Luiz Lunelli

Contador formado pela FAE Centro Universitário. Auditor contábil. Consultor de empresas nas
áreas contábil e tributária. Professor universitário de diversas disciplinas da Area contábil. Autor
de vários livros técnicos e de artigos de matérias contábil e tributária. Idealizador do Caderno de

2
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Estado do Parana

Negócios (www.cadernodenegocios.com.br). Membro ativo da redação do Portal Tributário

(www.portaltributario.com.br) e do Portal de Contabilidade (www.portaldecontabilidade.com.br).

DA SINGULARIDADE DO OBJETO E DA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO: 
A Camara Municipal de Londrina não possui uma demanda que justifique a

contratação da presente capacitação por seminário fechado, de acordo com as necessidades
internas da instituição, razão pela qual deve aderir aos cursos já dispostos no mercado, nas
condições previamente estabelecidas pelos realizadores

Ao analisar o procedimento de contratação de cursos para capacitação de servidores
públicos, o renomado doutrinador Jorge Ulisses Jacoby Fernandes ensina que "também inexigível
a licitação para a matricula de servidor em curso de treinamento por, instituição privada, porque
esses eventos são realizados em períodos determinados, mostrando-se inviável a competição."
(FERNANDES, Jacoby J. U., Contratação Direta Sem Licitação. Belo Horizonte: Fórum, 2012,
p. 552).

Mencionado autor continua explicando que a licitação, nesse contexto, é exigível
somente para a realização de seminários fechados, promovidos por quaisquer instituições, pois,
nesses casos, o interesse e a conveniência do treinamento podem ser determinados pela
Administração, ao contrário do caso anterior, em que a oportunidade é ditada pelas instituições.
(FERNANDES, obra supra-citada).

Joel de Menezes Niebuhr, também de renome na area de licitações, afirma que, para a
contratação dos serviços descritos no artigo 13 da Lei n. 8.666/93 sem a respectiva licitação, é
necessário demonstrar sua singularidade e a notória especialização do profissional contratado
(NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. Belo Horizonte:
Fórum, 2012, p. 148).

No mesmo sentido, a Advocacia-Geral da Unido, por meio de sua Orientação
Normativa n° 18, de 01° de abril de 2009, estabeleceu que:

Contrata-se por inexigibilidade de licitação com fundamento no art. 25, inc. II, da
Lei n° 8.666, de 1993, conferencistas para ministrar cursos para treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal, ou a inscrição em cursos abertos, desde que
caracterizada a singularidade do objeto e verificado tratar-se de notório
especialista.
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0 Tribunal de Contas da Unido, na Decisão n° 439/98, publicada no DOU 23/7/1998,
firmou entendimento de que:

... as contratações de professores, conferencistas ou instrutores para ministrar
cursos de treinamento ou aperfeiçoamento de pessoal, bem como a inscrição de
servidores para participação de cursos abertos a terceiros, enquadram-se na
hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no inciso II do art. 25, combinado
com o inciso VI do art. 13 da Lei n° 8.666/93.

Cumpre destacar que a entidade ora referenciada é dotada de notória especialização
em seu campo de atuação tendo em vista a realização, há aproximadamente 28 anos, de grandes
congressos, eventos, treinamentos, cursos abertos e fechados, relacionadas as Licitações e
Contratos Administrativos para a Administração Pública.

Além do mais, os seus capacitadores são pessoas de renome, considerados
notoriamente especializados, em face de sua formação técnica, experiência profissional e
capacidade intelectual no campo de sua especialidade.

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO EVENTO: 
0 evento será realizado no Prodigy Hotels & Resorts, situado à Av. Almirante Silvio

de Noronha, 365, Rio de Janeiro/RJ, nos dias 23,24 e 25 de julho de 2018 (carga horária de 24
horas).

Estão inclusos no preço do evento:

a)

b)

c)

d)

e)

o

03 almoços;

06 coffee breaks;

Obra Lei de licitações e contratos administrativos. Zênite, 2017;
Apostila especifica do Seminário;

Material de Apoio (mochila, estojo com caneta, lapiseira, borracha, caneta marca-texto e
bloco de anotações);

Certificado.
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FORMA DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
0 recebimento do objeto será efetuado logo a realização do evento, mediante a

emissão e entrega da nota fiscal pelo fornecedor, com o ateste do servidor beneficiado pela
capacitação.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: 
0 valor do investimento convencional é de R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e

cinquenta reais) por participante.

0 pagamento ocorrerá após a realização do evento, em até cinco dias úteis após o
ateste na Nota Fiscal.

RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO: 
A responsabilidade da empresa fornecedora será realizar o evento na data e local

estabelecido, com os instrutores preestabelecidos, abordando os temas contidos na programação
que segue anexa.

Londrina, 09 de julho de 2018.

Meira

ontroladoria
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Seminário Nacional

CASOS PRÁTICOS DA PLANILHA DE CUSTOS E
PREÇOS DE ACORDO COM A IN N° 05/2017
E OS PRINCIPAIS IMPACTOS DA REFORMA

TRABALHISTA
Teoria x prática: estudo de casos e resolução de exercícios

e de cálculos da planilha

23 a 25 • JULHO • 2018

SEMINÁRIO

A formação dos custos e do preço dos serviços continuos é tema que gera muitas polêmicas e discussões
em função de sua multidisciplinaridade: regimes de licitações e contratos, trabalhista, previdenciário e
tributário.

Diante das alterações da IN n° 05/2017, da nova estrutura da planilha de custos, bem como dos impac-
tos decorrentes da reforma trabalhista, é essencial voltarmos nossa atenção para essa etapa.

Conhecer a lógica, a estrutura, a composição e as polêmicas da formação dos preços dos serviços e da
planilha é fundamental tanto para o planejamento da contratação quanto para o julgamento do pregão
e para a fiscalização e gestão dos contratos.

Destacamos as dúvidas e as situações-problemas mais recorrentes e controvertidas sobre a planilha,
com atenção para as mudanças da IN n°05/2017 e as repercussões da reforma trabalhista. Com uma
metodologia totalmente aplicada, resolveremos casos e exercícios a respeito da elaboração da planilha,
de seu julgamento na licitação e de suas alterações durante a execução do contrato, contextualizando os
assuntos e apresentando a solução e as polêmicas envolvidas.

Abordaremos, ainda, os entendimentos e as recomendações do TCU, dos tribunais superiores e dos
tribunais trabalhistas sobre os casos em discussão.

Este curso é destinado especialmente para quem tem experiência com o tema.

Esperamos por vocês para atualizar e aprofundar os estudos!

X
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Esta capacitação permitirá a você:

• Compreender os aspectos polêmicos e controvertidos da formação da planilha de custos da IN n°
05/2017 e as repercussões da reforma trabalhista referentes à sua elaboração, ao julgamento da
licitação e à fiscalização e gestão dos contratos de serviços continuos com dedicação exclusiva de
mão de obra.

• Discutir e solucionar casos por meio de exercícios e cálculos envolvendo a planilha de custos da IN
n°05/2017.

• Resolver situações-problemas vivenciadas no dia a dia.

• Conhecer os principais entendimentos do TCU, dos tribunais superiores e dos tribunais trabalhistas.

Objetivos:
Capacitar os agentes públicos que atuam no planejamento, no julgamento e na execução e fiscalização
dos contratos de serviços continuos com alocação exclusiva de mão de obra para a resolução de situa-
ções concretas e práticas relacionadas com a planilha de custos da IN n° 05/2017 tais como:
• enquadramento sindical;

• estrutura e cálculo da remuneração e benefícios mensais e diários;

• vale-transporte;

• horas extras eventuais e reembolso de despesa;

• afastamento maternidade;

• estrutura do aviso-prévio trabalhado e indenizado, da multa do FGTS e da contribuição social;
• cálculo da depreciação dos equipamentos;

• encargos tributários;

• saneamento de erros na planilha;

• produtividade nos serviços de limpeza;

• conta vinculada - estrutura de férias e de 13° na planilha;

• custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro período do contrato;
• repactuação e sua preclusão.

Público-alvo:
Pregoeiros, membros de equipes de apoio, servidores dos departamentos de logística, administrativo,
financeiro e serviços gerais, fiscais e gestores do contrato, assessores e procuradores jurídicos, advo-
gados, auditores, profissionais de controles interno e externo e demais agentes públicos envolvidos na
elaboração, no julgamento e na avaliação da planilha de custos e formação de preços da IN n° 05/2017.

O Seminário é especialmente recomendado para quem tem experiência com o tema.

ZENITE 2



Programa

Segunda a quarta-feira

Professora Anadricea Vicente de Almeida
Advogada. Especialista em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito de Curitiba. MBA em Gestão
Estratégica de Empresas pela ISAE/FGV. Atua na Coordenação e Revisão Geral da Revista Zênite ILC - Infor-
mativo de Licitações e Contratos e na Supervisão do Serviço de Consultoria Zénite. Vice-Presidente Executiva
da Zênite Autora de diversos artigos jurídicos.

Professora Isis Chamma Doetzer
Mestre pela FAE - Centro Universitário. Pós-graduada pela Academia Paranaense de Estudos Jurídicos. Ad-
vogada. Consultora e instrutora de cursos. Professora da FAE - Centro Universitário, da Escola Superior de
Advocacia, da Pós-graduação da UniCuntiba e da ESIC do Paraná e de Santa Catarina. Autora de diversos
artigos jurídicos.

Professor Reinaldo Luiz Lunelli
Contador formado pela FAE Centro Universitário. Auditor contábil Consultor de empresas nas areas con-
tábil e tributária. Professor universitário de diversas disciplinas da area contábil. Autor de vários livros téc-
nicos e de artigos de matérias contábil e tributária ldealizador do Caderno de Negócios (www.cadernodene-
gocios.com.br) Membro ativo da redação do Portal Tributário (www.portaltributano.com.br) e do Portal de
Contabilidade (www.portaldecontabilidade.com.br).

METODOLOGIA

Considerações iniciais - 1° dia manhã

x Iniciaremos apresentando a estrutura da formação dos módulos e submódulos da planilha

• 
de acordo com a IN n° 05/2017, contextualizando os principais pontos da reforma traba-
lhista que impactam o novo modelo da planilha.

Casos práticos

x Com base em dúvidas e situações concretas recorrentes analisadas nos eventos e cursos
sobre o tema, no serviço de Consultoria Zênite e nas mais recentes e importantes mani-
festações do TCU e dos tribunais trabalhistas, criamos casos relacionados à elaboração da
planilha, ao seu julgamento e à gestão do contrato.

x Abordaremos o conteúdo por meio de casos práticos, a serem discutidos e resolvidos por
grupos de participantes e depois solucionados com os professores.

ZENITE 3
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TEMAS QUE SERÃO OBJETO DOS CASOS PRÁTICOS:

I. Enquadramento sindical

II. Intervalo intrajornada - Identificação, cálculo e repercussões da reforma trabalhista

III. Estrutura e cálculo do Módulo I - Remuneração e repercussões da reforma trabalhista

IV. Férias - Identificação e cálculo

V. Ampliação de jornada - Horas extras eventuais, diária e reembolso de despesa - Como
planilhar, como pagar e as repercussões da reforma trabalhista

• VI. Estrutura e cálculo do aviso-prévio trabalhado e indenizado, da multa do FGTS e da con-
tribuição social

VII. Custos dos equipamentos - Cálculo da depreciação

VIII. Encargos tributários X Regime tributário

IX. Simples Nacional - Mudanças e forma de apuração

X. Saneamento de erros na planilha

XI. Produtividade nos serviços de limpeza e as novidades da IN n° 05/2017

XII. Conta vinculada e pagamento pelo fato gerador

XIII. Custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro período do contrato - 0 que
deve ser excluído? - Recente entendimento do TCU

XIV. Repactuação Preclusão do direito à repactuação

X
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Período

24 23
horas

Carga horária
8h30 as 12h30

14h às 18h

julho
Credenciamento

7h30 as 8h30

e
Onde será?

PRODIGY HOTELS & _=SO
Av. Almirante Silvio de Noronha, 365 • Rio de Janeiro/RJ

Fone: (21) 3478-4100 / 0800-600-8088

Preços especiais para participantes do evento!
(sujeitos à disponibilidade)

41 Apto. SGUSTD
R$ 289,00* + 5% ISS

(café da manhã incluído)

Apto. DBL/STD
R$ 319,00* -I- 5%155

(café da manhã incluído)

*0 hotel trabalha com tarifas optuantes, o que poderá implicar tarifário
menor na época da realização do Seminário.

Se optar pelo hotel de realização do evento, informe, no ato da reserva,
que é participante do curso da Zênite.

X
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Investimento

• 03 almoços;
• 06 cola. breaks,
• Obra Lei de licitações e contratos administrativos Zênite, 2017;
• Apostila especilca do Seminário;
• Material de apoio (mochila, estojo com caneta, lapiseira, borracha, caneta marca-texto e bloco de anota-

ções);
• Certijcado.*

A cada 4 inscrições neste Seminário, efetuadas pelo mesmo órgão e vinculadas a mesma fonte pagadora,
a Zênite concederá cortesia para uma quinta inscrição.

• 0 percentual da frequência constará no certit cado de acordo com as listas de presença assinadas no
Seminário.

Pagamento
0 pagamento da inscrição devera ser efetuado em nome de ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA
S.A., CNPJ 86.781.069/0001-15, em um dos seguintes bancos credenciados:

Banco do Brasil
Caixa Econômica
Banco Santander
Banco !tail

Ag. 3041-4 • c/c 84229-X
Ag. 1525-3 • c/c 1566-2
Ag. 3837 • c/c 130017258
Ag. 3833 • c/c 63040-7

Informações e inscrições
(41) 2109-8666

evento@zenite.com.br
www.zenite.com.br 

A ZÊNITE reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso,
comprometendo-se a informar antecipadamente os inscritos, o que não caracterizará

infração administrativa ou civil, 1, cando isenta de qualquer sanção, indenização ou
reparação (material e moral).

ZENITE 6
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ZENITE

PROPOSTA COMERCIAL

Seminário Nacional

CASOS PRÁTICOS DA PLANILHA DE CUSTOS E PREÇOS DE ACORDO
COM A IN N2 05/2017 E OS PRINCIPAIS IMPACTOS DA REFORMA

TRABALHISTA
23/07/2018 a 25/07/2018

RIO DE JANEIRO - RJ

CURITIBA, 10 de julho de 2018

Att: SILVIO PALMA MEIRA - Fone: 4333741285
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

LONDRINA - PR

Prezados Senhores,

Encaminhamos proposta para inscrição no Seminário Nacional: "CASOS PRÁTICOS DA PLANILHA DE
CUSTOS E PREÇOS DE ACORDO COM A IN N2 05/2017 E OS PRINCIPAIS IMPACTOS DA REFORMA
TRABALHISTA", a ser realizado em RIO DE JANEIRO, nos dias 23/07/2018 a 25/07/2018, no HOTEL
PRODIGY, carga horária de 24 horas.

Detalhes da Proposta

Participantes Pagantes: 001

Valor Unitário (Por Participante): R$ 3950,00

Total de Pagantes: R$ 3.950,00

Total de Participantes: 001

TOTACO'i R$ 3.950,00

A proposta inclui 3 almoços; 6 coffee breaks; a obra LIVRO LEI DE LICITACOES E CONTRATOS 372 EDICAO.
Zênite; apostila especifica do Seminário, material de apoio e certificado.

CORTESIA
A cada 4 inscrições neste seminário, efetuadas pelo mesmo órgão e vinculadas à mesma fonte pagadora, a
Zênite fornecerá cortesia para uma quinta inscrição.

DADOS DO EVENTO
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Para ver a programação completa, o local de hospedagem e o mapa do evento, acesse:
https://static.zenite.com.br/eventos/ea0304/index.html 

EFET NAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
0 pagamento deverá ser efetuado em favor de:

CNPJ: 86.781.069/0001-15
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
AV. SETE DE SETEMBRO, 4698, 32 e 42 ANDAR - BATEL - CURITIBA/PR

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

• A inscrição deverá ser realizada da seguinte forma:

_ Preencher o formulário de inscrição disponível no portal http://www.zenite.com.br
- Enviar por e-mail cópia do documento de autorização de participação:

••

* Nota de empenho; ou
* Autorização de fornecimento; ou
* Documento padrão utilizado para posterior emissão de nota fiscal; ou
* Cópia de comprovante de depósito.

A inscrição será confirmada somente após o recebimento dos documentos acima citados, pelo e-mail
evento@zenite.com.br e desde que não haja pendência de pagamentos em atraso relativos a contratações
anteriores.

Obtenha a documentação da Zênite neste link DADOS CADASTRAIS, com a senha ZNT2109.

A CONTRATADA reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso, o que não
caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação
(material e/ou moral), comprometendo-se a informar antecipadamente à CONTRATANTE.

A Zênite reserva-se o direito de limitar o número de cortesias para determinado evento.

Esta proposta é válida até: 22/07/18

Renato Guglia Miguel
Consultor Comercial de Eventos
renato.miguel@zenite.com.br

ZENITE
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

AV. SETE DE SETEMBRO, 4698, 39 e 49 ANDAR - BATEL - CURITIBA/PR
Fone: (41) 2109-8666
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ZENITE

PROPOSTA COMERCIAL

Seminário Nacional
CASOS PRÁTICOS DA PLANILHA DE CUSTOS E PREÇOS DE ACORDO
COM A IN Ng 05/2017 E OS PRINCIPAIS IMPACTOS DA REFORMA

TRABALHISTA
23/07/2018 a 25/07/2018

RIO DE JANEIRO - RJ

CURITIBA, 10 de julho de 2018

Att: SILVIO PALMA MEIRA - Fone: 4333741285
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

LONDRINA - PR

Prezados Senhores,

Encaminhamos proposta para inscrição no Seminário Nacional: "CASOS PRÁTICOS DA PLANILHA DE
CUSTOS E PREÇOS DE ACORDO COM A IN N9 05/2017 E OS PRINCIPAIS IMPACTOS DA REFORMA
TRABALHISTA", a ser realizado em RIO DE JANEIRO, nos dias 23/07/2018 a 25/07/2018, no HOTEL
PRODIGY, carga horária de 24 horas.

Detalhes da Proposta

Participantes Pagantes: 003

Valor Unitário (Por Participante): R$ 3950,00

Desconto: R$ 850,02

Total de Pagantes: R$ 10.999,97

Total de Participantes: 003

TOTAL: R$ 10.999,97

A proposta inclui 3 almoços; 6 coffee breaks; a obra LIVRO LEI DE LICITACOES E CONTRATOS 372 EDICAO.
Zênite; apostila especifica do Seminário, material de apoio e certificado.

CORTESIA
A cada 4 inscrições neste seminário, efetuadas pelo mesmo cirgão e vinculadas à mesma fonte pagadora, a
Zênite fornecerá cortesia para uma quinta inscrição.
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DADOS DO EVENTO
Para ver a programação completa, o local de hospedagem e o mapa do evento, acesse:
https://static.zenite.com.br/eventos/ea0304/index.html 

EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
0 pagamento deverá ser efetuado em favor de:

CNPJ: 86.781.069/0001-15
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
AV. SETE DE SETEMBRO, 4698, 32 e 42 ANDAR - BATEL - CURITIBA/PR

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

A inscrição deverá ser realizada da seguinte forma:

- Preencher o formulário de inscrição disponível no portal http://www.zenite.com.br
- Enviar por e-mail cópia do documento de autorização de participação:

* Nota de empenho; ou
* Autorização de fornecimento; ou
* Documento padrão utilizado para posterior emissão de nota fiscal; ou
* Cópia de comprovante de depósito.

A inscrição sera confirmada somente após o recebimento dos documentos acima citados, pelo e-mail
evento@zenite.com.br e desde que não haja pendência de pagamentos em atraso relativos a contratações
anteriores.

Obtenha a documentação da Zênite neste link DADOS CADASTRAIS, com a senha ZNT2109,

A CONTRATADA reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso, o que não
caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação
(material e/ou moral), comprometendo-se a informar antecipadamente à CONTRATANTE.

A Zênite reserva-se o direito de limitar o número de cortesias para determinado evento.

Esta proposta é válida até: 22/07/18

Renato Guglia Miguel
Consultor Comercial de Eventos
renato.miguel@zenite.com.br

ZENITE
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

AV. SETE DE SETEMBRO, 4698, 32 e 42 ANDAR - BATEL - CURITIBA/PR
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Estado do Paraná

FORMULÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO

Servidor(a): Silvio Palma Meira. Departamento/Assessoria: Controladoria.
Treinamento: Seminário Nacional: "Casos práticos da planilha de custos e preços de acordo com a
IN n° 05/2017 e os principais impactos da reforma trabalhista — Teoria x prática: estudo de casos e
resolução de exercícios e de cálculos da planilha".
Data e local do evento: 23 a 25 de julho de 2018 (Carga —24 horas) — Prodigy Hotels & Resorts —
Av. Almirante Silvio de Noronha, 365, Rio de Janeiro/RJ.
Valor do Curso: RS 3.950,00.

Justificativa da necessidade: Aprimorar os conhecimentos do servidor desta Controladoria para
auxiliar os departamentos da Casa na aplicação das normativas que tratam das contratações de
serviços continuos, sobretudo os aspectos que envolvem a formação do preço, análise de propostas e
repactuações e processos de fiscalização e gestão dos contratos, que tem por base a planilha de
custos da IN n.° 05/2017.

( x ) 0 treinamento será realizado em horário de expediente.
( ) Haverá compensação de horas.
( x ) Solicita pagamento antecipado.
( ) Solicita o reembolso, conforme a previsão de despesas que segue anexa.
A Comissão de Gestão de Pessoas para manifestar-se so I r a c; relação do curso com

, of
.4 gel di w

as atividades da Camara.

,401P-- b.-era!
A...--.0471111,

Em / / . Comissão de Gestão de Pessoas

Autorização do superior imediato (somente se o treinamento for realilado em horário de expediente e não
houver o desconto em férias):

Autorizo o(a) servidor(a) a participar do treinamento solicitado. .._

( x ) Sim ( )1\1do. Justificativa:

Em 10/07/2018
Hélcio do _ , os - Controlado

Ao Departamento Financeiro para manifestar-se quanto A disponibilidade de recursos orçamentário e informar
o saldo de reembolso do servidor.

,

w74.-wt,o) a 01) • ,A9 lade/ex& 66 Ap 4,07 07.7.Ani.,ewhu j,r, *0 /tirtiO o
38t88Lis, Em It / (97-1 aoi8 -./f -i, —

crente do Départa , ento Financeiro

Com base nas informações acima:
Autorizamos a participação no treina 'e o hordrie : - expediente. ( x ) Sim

Em / / ) -

) Não

eilit#4,°°°1111
Presidente — 4011%;:1fior-Geral



13/07/2018

BRASIL Acesso a informação

Emissão de 28 via de Certidão

Serviços Legislação Canais
.OGN

Receita Federal

•

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, DÍVIDA 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 à 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 esta 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 14:02:20 do dia 13/07/2018 ‹hora e data de Brasília>.
Válida até 09/01/2019.
Código de controle da certidão: DD17.0C10.25BC.A82A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar pagina
para irnpress'a'o

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&N1=86781069000115 1/1



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N°018346784-lo

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 86.781.069/0001-15
Nome: ZEN ITE 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
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Valida até 08/11/2018 - Fornecimento Gratuito

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

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Pública (11/07/2018 18:41:59)
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•

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 1110218 / 2018
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas,
Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário,  Contribuinte e Imobiliário,

• bem como inexiste Divida Ativa, com relação ao abaixo referido:

• ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A
CPF/CNPJ: 86.781.069/0001-15

e
•

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser
constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos
geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: DIREITO (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 13 de julho de 2018

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3° do Decreto N° 640/2015.

Código Validador
5RpcE35310XK

Modelo aprovado pela Portaria N° 002/2015/GAB/SMF

http://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2093 1/1



13/07/2018 SERVIÇOS AO CIDADÃO

CAI A' Para race
poro todos
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A LA

Ajuda

DE DE ATENDIMENTO OUVIDORIA DOWNIOAD MAPA DO VIE

Home I SERVI.„ • -D CIDADÃO FC: Consulta
Regularidade do E nrfzgador I Situação de Regularidade do Empregador

Situação de Regularidade do
Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 86781069/0001-15
Razão Social: ZÊNITE iNFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA
Nome Fantasia: ZENITE EDITORA

Resultado da consulta em 13/07/2018 as 13:54:03

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

ACESSE SUA CONTA °511

SEGURANÇA IMPRENSA
Navegue pela CAIXA

15 Dúvidas mais Freqüentes

O uso destas informações para os fins previstos ern lei deve ser precedido
de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

243

•
•

https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/Crf/FgeCfSConsultaRegularidade.asp 1/1



11/07/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeOFSImprimirPapel.asp G2104
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CAI A
CAIXA ecoN6mIcA 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 / 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: 02/07/2018 a 31/07/2018

Certificação Número: 2018070201102241143154

Informação obtida em 11/07/2018, às 19:04:53.

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/Drf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.781.069/0001-15
Certidão n°: 153680234/2018
Expedição: 11/07/2018, As 18:48:40
Validade: 06/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A (MmaRIz 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 ate 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 A 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 previdenciários, 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.



141\

mprobidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/07/2018 As 19:00) 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.cnAus.br
através do número de controle: 5B46.7DEB.84F3.1411

•

Gerado em: 11/07/2018 as 19:00:11 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1



11/07/2018 Cadastro Impedidos Licitar e Contratar

TCEPR
Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar
.,Fornecedor

Tipo documento CNPJ

Nome

Número documento 86781069000115

Período publicação : de

Data de Início impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

1111NHUM ITEM ENCONTRADO!

•

••

até

até

até

Ptsiutsior

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



•

-O95 
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

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 dias do mês de maio de 2016, às 14:00 horas, ern
primeira convocação, na sede da Companhia, na Avenida Sete de Setembro,
4.690/4.698, 30 andar, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

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: 1) extinguir o cargo de Diretor Vice-Presidente de
Desenvolvimento Humano e Organizacional com o encerramento do mandato da atual
ocupante do cargo; ii) 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, §2° 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 ̀ bY, 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 de/4,0 bro
para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente de Mercado e RecurE2s Hu anos.4s,:2

, -° ,706o
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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 AcioiliStás
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

10 cargo, Sra. Sinara Rossetti Mendes; ii) Criar o cargo de Diretor Vice-Presidente
de Mercado e Recursos Humanos; iii) alterar o art. 18, §10 do Estatuto

11, 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 órgdos.,t,
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 tender
conveniente; 1) Representar a Companhia perante as aduanas e quaisq ér 5o ros
órgãos oficiais nas operações de importação e exportação de mercgdoriazZ.
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ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.

N.I.R.E. 41300023981
n.° 86.781.069/0001-15

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

todos os atos necessários e relacionados As referidas operações; m) realizar quaisq;uei•
operações de crédito em nome da ZÊNITE; n) assumir ou contratar, em nonie 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 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 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
adequadas para tornar a Companhia mais competitiva, rentável, com maior

• participação no mercado e menos dependente do setor público; h) assegurar a visão,

4110 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 t
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-pretdente; 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; O 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
41) 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; 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 atividades determina,1a pela 5
Presidência; vi) alterar os seguintes artigos do Estatuto Social: rn6 firdl\o
da redação do caput do artigo 17, de acordo com as, -6d OT,
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aprovadas, para substituir a menção ao cargo de Diretor Vice-Presidente, de
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
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 economi4/pop)., ar,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa d - ,)ncor ê ci,y,soAt
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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, toitoS
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
fiincionamento harmônico e eficiente dos serviços em geral;
J) gerir e orientar a área da consultoria;
g) representar a Sociedade, em quaisquer circunstâncias, em juizo ou fora dele,
para administrar, de forma geral, a Sociedade e para executar todo os atos
necessários para as operações do cotidiano da Socie ade,
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autorização para outorgar procuração em nome da Sociedade e recbcr
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 instancias 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 areas de competência, z
sendo elas: tecnologia da informação, capacitagdo e administrativo, produtos,4(
e financeiro;
d) autorizar a realização de despesas, pagamentos, assinar os c qzle bem
como realizar as transações online com bancos e instituiçõ e ng
sendo-lhe vedado: i) realizar quaisquer operações de ,a‘d. ,em
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ZÊNITE, salvo mediante autorização expressa e específica da Assemhleia
Geral; ii) assumir ou contratar empréstimos ou financiamentos, conceder
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 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, 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;
I) 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 Companhic
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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 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;

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 capacitageto 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 mais havendo a ser tratado, procedeu-se A consolidação do
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 10. 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, riQ
4.690/4.698.
Parágrafo único. A Companhia poderá abrir filiais, escritórios, agencias 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, Previdenciário e
demais temas e Areas do Direito para Órgãos e Entidades Públicas e Empresas
Privadas, bem como consultoria e assessoria em assuntos relacionados aos4'
mesmos;

b) Editoração, comercialização e distribuição de livros e periódicos; 5
c) Desenvolvimento, distribuição e comercialização de programas de i ori4 ca qr

produtos em meio magnético e digital;
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d) Concepção, planejamento e organização de congressos, encontros, semingrio,S,
simpósios, jornadas, cursos, palestras e eventos em geral;

e) Treinamento e capacitação de recursos humanos em áreas 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 50. 0 capital social é de R$ 3.423.447,22 (três milhões, quatrocentos e vinte e
tees 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.
§20. 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 60. A cada ação ordinária nominativa corresponde um voto nas deliberações
sociais tomadas em assembleias gerais ordinárias ou extraordinárias. -4/

Artigo 70. A transferencia ou cessão de ações será formalizada por termo próprio,
lavrado no Livro de Transferência de Ações Nominativas, que será assina o pel
cedente e pelo cessionário, ou por seus representantes.
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§10. Na transferência ou cessão de ações, os demais acionistas terão direito de
preferência, na proporção das ações que já detem, facultando-se a cesso dt
direito de preferencia entre eles.
§20. 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.
§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, 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.
§50. Preliminarmente A 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
preferencia, 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.
§80. 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
comunicada pelo acionista vendedor.
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§90. Se ainda houver saldo não negociado de ações, após o vencimento do pó
referido no parágrafo anterior, este será transferido à pessoa indicada iorii6
proponente pelo acionista vendedor, na informação de que trata o §50 deste
artigo.
§100. 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 sera o valor do patrimônio liquido das
• ações, apurado com base no último balanço aprovado pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO 1H — 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.

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

Artigo A convocação será feita por meio de publicação de editais, em jornal de
410 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 Asbleia
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 convocp,ção
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

110 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 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.
§10. Os Diretores serão eleitos pela Assembleia Geral.

411 §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 é de 3 (tees) anos, permitidas reeleições.
§40. Os Diretores permanecerão em seus cargos até 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, será conv9c0o
desde logo reunião extraordinária da Assembleia Geral, para eleição de fi)ovo
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.
§60. 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 A 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 circunstâncias, em juizo o ora' ele,
para administrar, de forma geral, a Sociedade e para Teçutár t d os-/

0' /0/to

CAMARA MUNICIPAL CE .
lYPs-nte

coin o original.

07_4 (ISLouth-Ina,

• t:

OdA4027,,

1 0 9L



Li 20k

§ 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 corn as suas Areas de competência,
sendo elas: tecnologia da informação, capacitagdo 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 a ITE,
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necessários para as operações do cotidiano da Sociedade, incluindo autor4a.9:4
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 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 termino, podendo deles
desistir se entender conveniente;
I) 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;

•••••••1.,
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salvo mediante autorização expressa e especifica da Assembleia Gerai;
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:
a) cumprir as disposições do Estatuto da Companhia;
b) atender as determinações e orientações da Assembleia Gral de lod•
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c) executar fielmente o planejamento e orientações estratégicas, tatig:a 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

11/ 

público;
O 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 d 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;

410 
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.
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§1°. As procurações poderão ser outorgadas por qualquer dos diretores, terão
prazo 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 20. E 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

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 RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Artigo 26. Alem da prática dos atos necessários a realização das atividades descritas
no objeto social, os Diretores estão autorizados à 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 atribuídas pela assembleia geral nos limites legais.

e 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
destinação:

111/ 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 A 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

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 A Companhia.

• §1°. A arbitragem será instituída e processada de acordo com o Regulamento de
Arbitragem da Câmara 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.
§4°. A arbitragem será realizada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, 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 sera sujeita A
homologação ou a qualquer recurso perante o Poder Judiciário. Como parte 4,
integrante da sentença, o árbitro, ou o tribunal arbitral recurs,lÇ>4ve
determinar a condenação da parte vencida nos custos e honor  rios a Qp,attk
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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 Paraná,
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 arbitrai recursal.
§io°. 0 tribunal arbitral recursal será 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 à indicação do terceiro
Arbitro, 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 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°. 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 monocrática.
§120. Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, elege-se, com a exclusão
de qualquer outro, o foro da Comarca de Curitiba, Estado d9 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 suspensd er\9. nião;
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pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi tida,
achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

Me

• RI ato
Pre ide

e Acionistas:

Diretores:

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.° 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,
io 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:

110 032.957.699-23, residente e domiciliada na Rua Sao Januário, 931 -
Jardim Botânico, CEP 80.210-300, em Curitiba, Estado do Paraná. • \
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So S/A/I/B/A/M quantos o presente instrumento público de

procuração virem que, aos seis dias do mks 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 conic) 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 - 3° 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: RENAT0
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 sac) 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 6 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
bnam 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

'•ç,ontratos de trabalho, prorrogações de contratos de trabalho, aditivos, anexos,

álteragões, registros em carteiras de trabalho, declarações para funcionários e
laboradores, ordens de compra de materiais, representar perante as Repartições

•O_Oblicas federais, estaduais, distrital, municipais, autarquias, pessoas físicas e
jurídicas, notadamente junto 6 Secretaria da Receita Federal e Estadual, Junta
górnercial, Correios, Departamento Nacional de Trânsito, DETRAN, Instituto Nacional

c,:r1 d Seguro Social — INSS, Prefeituras Municipais e suas Secretarias e Registrais,
'Sindicatos e ali requerer, retirar e assinar documentos e mais informações de interesse

empresa ora indicada. O presente instrumento é válido por 01 (um) ano, a contar
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Procuração bastante que faz: ZENITE INFORMAÇÃO
E CONSULTORIA S/A, em favor de: HILDA VICTORIA
DERNYS CARRASCO CHIARETTO, na forma abaixo:
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Zênite Informação e Consultoria S.A.

Câmara Municipal de Londrina
Londrina — PR

DECLARAÇÃO

ZENITE

1.22

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 Chia retto, 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 Derri/‘ Carrasco Chiaretto

Vice-Presidente de Mercado e Recursos Humanos

CAMARA MUNICIPAL DE LONORIN
,...sente fotDe6pia ccal„. ‘

I1 corn o orkVital.
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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 /zeniteinformacao enitenews fra /zeniteinformacao in /zeniteinformacao



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

EMISSAO
EMITENTE
CNP3
ENDERECO
MUNICIPIO

NOTA DE EMPENHO
PAGINA: 1

287un18 NUMERO: 2018NE001257 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
080012/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIA0
03141166/0001-16 FONE: (41) 3310-7169
AV. VICENTE MACHADO, 147 - CENTRO
7535 - CURITIBA UF: PR CEP: 80420-010

CREDOR : 86781069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
ENDERECO : SETE DE SETEMBRO 4698 ANDAR 3 BATEL
MUNICIPIO : 7535 - CURITIBA
TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE

'SOLICITA PARTICIPA00 DE SERVIDOR EM SEMINARIO DA IN 05/2017
CASOS PRATICOS DA PLANILHA DE CUSTOS E PREÇOS

NDESP ODESP 1084/18

UF: PR CEP: 80240-000

4I/CLASS : 1 15110 02122057142560041 085031 0100000000 339039 000000
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: INEXIGIBILIDADE
AMPARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: \ PR 040/2018
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PR /
ORIGEM DO MATERIAL

1,REFERENCIA: ART25/02 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : N 3.950,00
TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

******************************************************************************
******************************************************************* *********

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 48 -SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO:

VALOR DO SEQ. :
3.950,00
3.950,00

PARTICIPA00 DO SERVIDOR MARCIO DOS SANTOS HIDALGO NO CURSO CASOS PRATICOS

411DA PLANILHA DE CUSTOS E PREÇOS DE ACORDO COM A IN 05/2017 E OS PRINCIPAIS
IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA QUE OCORRERA NO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 23, 24
E 25 DE JULHO DE 2018.

•
PATRICIA A.B. NTO IO
ORDENADOR

TOTAL

64"

3.950,00

K„,, COS/ NTO IO KUGNHARSKI
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO



64k,
PREFEITURA MUNICIPAL NUMERO

000000881

DATA

15/05/2018

PROCESSO

DE BELO HORIZONTE NOTA DE EMPENHO

CÓDIGO
0800

I UNIDADE ORÇAMENTARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ODIGO
1100

UNIDADE ADMINISTRATIVA 
-.

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

CÓDIGO
0800

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO
1100

UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

FICHA
14210

TIPO DE CREDITO
ORCAMENTARIO

PROGRAMA DE TRABALHO
04.122.105.2,900,0001

NATUREZA / ITEM DESPESA
339039 - 03

FONTE RECURSO
0300

GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM
1-00

CÓDIGO
2900

AÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

CÓDIGO
01

SUB-AÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

ESPÉCIE
ORDINARIO

TIPO DE COTA
ADICIONAL

TRIMESTRE DA COTA
SEGUNDO

MODALIDADE LICITAÇÃO
DISPENSA

Lei 8666/93 Art. 24 , Inc. II

No/ANO LICITAÇÃO
18/2018

CCG
072912018

-
CREDOR
102325 - ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A

ENDEREÇO
AV. SETE DE SETEMBRO, 4$90- E N° 4698/30 ANDAR DO EDIFICIO BATEL
OFFICE TOWER - BATEL CURITIBA/PR

CNPJ
86.781.669/0001-15

PROPÓSITO EMPENHO No CARTÃO INSCR. MUNICIPAL INSCR. ESTADUAL
1019815618

TELEFONE
(41) 2109-8660

CEP
60240000

VINCULO DA DESPESA
CONTRATO SUBSTITUIDO POR NE

No I.J. No LI INGRESSO DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO 13.
NÃO

REQUISIÇÃO / PEDIDO

ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA
- ..

PARTICXPAÇAO DOS SERVIDORES ABAIXO RELACIONADOS NO SEMINARIO NACIONAL CASOS PRÁTICOS SOBRE LICITAÇÕES E
CONTRATOS, PROMOVIDO PELA ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A, NOS DIAS 12 A 14/06/2018, EM BELO HORIZONTE/MC -
VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 3.900,00 (TRES MIL E NOVECENTOS REAIS) POR SERVIDOR INSCRITO.

WANESSA FERNANDES MACIEL, BM 99.786.6
WANDER DA SILVA GUEDES, BM 96.973.0

r -,
LOCAL DE ENTREGA:

SALDO ANTERIOR: 9.523.00 SALDO ATUAL: 1,623,00 VALOR TOTAL: 7,900,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E coNEERENCIAS.

OBSERVAÇÃO
PRAZO PARA coxcLUSAo DO SERVIÇO OU ENTREGA DO BEN: CONFORME PROGRAMAÇA0 DO EVENTO. PRAZO PARA pACI.ANENTN: 111 ATE: 3r1 (TR I NTA) 1.,1Ar
CONTADOS A PARTIR DO RECLBIMNT0 DOS CERTIFICADOS EMITIDOS Em NOME DOS SERVIDORES PARTICIPANTES DO E'jENTO. PENALIDADES ['FLO
ATRASO N0 CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS E CRITtRIO DE ATUALIZAÇA0 MONETARIA NA 8IPOTEsE DE ATRASO CO PAGMENTO: A,NFORIB.;
LEG 1 S LW:AO ,.' I GEMS.

EMITIDO POR
PR025539 - ISABELA OE SOUZA
MOREIRA XAVIER,

GERENTE

Autorizado 15/05/2018 16:53:20
359606 - MARISA DA COSTA CHAVES

ORDENADOR DA DESPESA

115025X - JOAO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA J
Emitido ern: 15;05/2018 001001

Para validar acesse https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao e informe:cvgzalp9iuuoovfConforme as disposições da
Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos ng 8.1559/1991 e do Decreto Municipal n° 16.720/17, foi utilizada
Assinatura Digital JOAO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA:15847004672
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE RECIBO DE EMPENHO

N.' 00 PROCESSO ADMINISTRATIVO

01.063207/18.23

1 TERMO DE RECEBIMENTO '

RECEBEMOS 00 MUNIC)P10 DE BELO HORIZONTE / SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
(INDICAR 0 NOME OA SECRETARIA/ DIRGÃO CORRELATO QUE ENVIOU 0 RECIBO)

A(S) NOTA (S) CE EMPENHO(S) DE N..(s)

E ESTAMOS CIENTES QUE 0 DESCUMPRIMENTO

CONVOCATDRIO E OU EDITAL IMPLICARA

881

DAS CONDIDOES ESTIPULADAS NOS IN STRUME NTOS 0 BRIGACIONAIS / NOTA DE EMPENHO; CONTRATO: AJUSTE; ATO

EM PENALIDADES NELES PREVISTOS. SEM PREJUIZO DAQUELAS DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO VI GENTE.

NOME DO FORNECEDOR / PRESTADOR
ZNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL OU PREPOSTO

CATA ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL OU PREPOSTO

CARIMBO COM 0 CNP) CA EMPRESA

2 INSTRUÇÕES PARA PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO

A NOTA FISCAL DEVE.

A) SER EMITIDA EM NOME DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, COM SEDE NA AVENIDA AFONSO PENA, 1 212, CEP.: 30.130-0O3, • CNPJ Ne 18.715.383/0001- AO,
INSCRIÇÃO ESTADUAL. ISENTO,

B) CONTER A DESCRIÇÃO DETALHADA DO BEM (MERCADORIA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PRODUTOS, ETC.) COM INDICAÇÃO CLARA, COMPLETA E ESPECIFICA,
INCLUSIVE A MARCA UNIDADE. QUANTIDADE, VALORES UNITÁRIO E TOTAL, PERIODO E LOCAL.

• NO CASO DE SERVICE) INDICAR COM CLAREZA 0 PERl000 (DIAS, MESES, ANO E /OU HORÁRIO), BO LOCAL EM CUE FOI EFETIVAMENTE PRESTADO:

C)SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A MERCADORIA! MATERIAIS NO LOCAL INDICADO NO INSTRUMENTO OBRIGACIONAL;

O) INDICAR OS DADOS PARA 0 CREDIT() / PAGAMENTO; NOME E N.* DO BANCO; NOME E N", DA AGENCIA; NOME DO CORRENTISTA E N ' DA CONTA CORRENTE;

E) SER APRESENTADA EM VIA ORIGINAL SEM RASURAS OU EMENDAS;

F) OBSERVAR E CUMPRIR COM A LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA VIGENTE, INCLUIDAS AS RETENÇÕES LEGAIS:

G) OBSERVAR A TRANSPARENCIA NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS ASCAIS, EM SITUAÇÕES E VIGENCIA CONFORME DISPÕE A LEI FEDERAL N. 12.74112012,

H) INDICAR NO CAMPO OBSERVAÇÃO 1 CORRELATO: NOME E ENDEREÇO DO ORGÃO / SECRETARIA MUNICIPAL DESTINATÁRIO CUE RECEBERA 0 BEM,

0 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE SOMENTE EFETUA PAGAMENTO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS E APÓS 0 ACEITE DEFINITIVO E DA

VERIFICAÇÃO OBJETIVA DO CUMPRIMENTO DA ceR*Ackp.

2.1 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ATENÇÃO

- ESTE RECIBO, NO ORIGINAL, DEVDAME NT E PREENCHIDO. DATADO E ASSINADO 0 EVERÁ SER DEVOLVIDO E ENTREGUE AO CRGÃo /SECRETARIA QUE ENVIOU A NOTA

DE EMPENHO, PARA SER JUNTADO AO PROCESSO

- EM CASO DE DEVOLUÇÃO DESTE RECIBO POR TRANSMISSÃO (FAX, NO DOCUMENTO DEVE CONSTAR 0 N. DO TELEFONE DO FORNECEDOR 1 PRESTADOR. A DATA E

O HORÁRIO, A FOLHA ORIGINAL DO FAX DEVE SER JUNTADA AO PROCESSO INDEPENDENTE DA JUNTADA DE SUA COPIA AUTENTICADA

27111/2 013 - GEORG



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

TRATOS", QUE OCORRERA DE 12 A 14 DE JUNHO DE

illAUTORIZACOES NOS DOCUMENTOS 13 E 14

ALVARO CELSO B. RESENDE

ORDENADOR

EMISSAO
EMITENTE

CNPJ

ENDERECO

MUNICIPIO

CREDOR

ENDERECO

MUNICIPIO

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

21Mai18 NUMERO: 2018NE000501 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
080024/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A.REGIA0
03458141/0001-40 FONE: 086 2107-3910
RUA 24 DE JANEIR0,181 - NORTE CENTRO
1219 - TERESINA UF: PI CEP: 64000-921

: 86781069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
: SETE DE SETEMBRO 4698 ANDAR 3 BATEL
: 7535 - CURITIBA

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE
PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM SEMINARIO.

UP': PR CEP: 80240-000

CLASS : 1 15123 02122057142560022 085227 0100000000 339039 080052
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: INEXIGIBILIDADE

11 PARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: 449/2018
1 MUNICIPIO BENEFICIADO: PI /
ORIGEM DO MATERIAL

REFERENCIA: ART25/02 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 3.950,00
TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS****************************************ql
******************************************************************************w
******************************************************************************W

******************************************************************************x
H

0ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 48 -SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO:

VALOR DO SEQ. :
3.950,00

3.950,00

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A INSCRICAO DA SERVIDORA ISABEL CRISTINA RIBEI •
RO DA DA SILVA SALES NO SEMINARIO NACIONAL "CASOS PRATICOS SOBRE LICITACOES E CON

—
2018 EM BELO HORIZONTE(MG),CONFOR
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TOTAL 3.950,00

HELVIDIO M. REIS SOBRINHO
GESTOR FINANCEIRO
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MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA
RUA DO ARAXA,
MACAPA
09631981600
procuradoria©mpap.mp.br
34.869.354/0001-99

Crgão 04 - MINISTERIO PUBLICO
Unidade : 101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Função : 03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA
Subfunção: 062- DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO
Programa : 0053 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLV. INSTITUCIONAL
Proj/Ativ : 2364 - GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 101 - RECURSOS DO TESOURO

Reduzido . 9
Licitação : 57/2018
Modalidade de Licitação: 32/2018 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NA° SE APLICA

NOTA DE EMPENHO N°:
DATA DE EMISSÃO:

TIPO:

000240
08/0612018
ORDINARIO

o 
Dados do Credo

N° Credor :2216 GNP.): 86.781.069
Nome : ZENITE INFORMACAO E CONSULT
Endereço : AV SETE DE SETEMBRO, 4698
Município : CURITIBA-PR CEP : 80240000
Telefone : (41) 2109-8666 Fax :

....,c,

, :j__ 1.'"
'r -- cb

PROCESSO DE COMPRA N° 002175

AUTORIZAÇÃO NI 06815 

Valor Orçado 860.000,00

Valor Ernoonnado 3.950.00

SEQ. DO EMPENHO N`V2278

PROC. ADMIN (PA.) 5924/2018

Saldo Anterior 675.340.00

Saldo Atual 671.390,00

OUANT MATERIAL OU SERVIÇO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1
31.3.9.0.39.48,00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
CURSOS PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
(5924/2018. ORIGEM/SOLICITANTE: LABORATORIO CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO.) -
SOLICITAÇÃO: 3164

3.950,00 3.950,00

RESUMO ' Despesa referente a inscrição do servidor deste MP-AP, Max Ferreira Barbosa, para participação no -Seminário

Nacional: casos práticos da planilha de custos e preço de acordo com a IN e 05/2017 e os principais impactos da Reforma

Tre'—'1-, na cidade do Rio de janeiro/RJ, no penado de 23/07 a 25107;2018, conforme Portaria n° 1020/2018 - SGMP- AP e

..er,,,, Justificativa n° 037/2018CPUMP-AP,

lip

DESTINO : 592412018 TOTAL 3.950.00
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO

Inexigibilidade de Licitação Processo Administrativo n° 36/2018-DG

Objeto: Contratação de treinamento para servidor da Controladoria.

Trata-se de solicitação de contratação de curso aberto, denominado "Casos práticos da

planilha de custos e preços de acordo com a IN 05/2017", e os principais impactos na reforma

trabalhista." Para servidor da Camara Municipal de Londrina, lotado na controladoria.

A solicitação foi formalizada As fls. 02-07 dos autos e autorizada pela Diretoria-geral

desta Casa (fl. 19 dos autos), diante do saldo orçamentário informado pelo setor financeiro (fl.

19 dos autos).

Também foram apresentados no respectivo Termo de Referência os motivos que

caracterizam a singularidade do objeto, a notória especialização do instrutor do treinamento e

a razão da escolha do fornecedor, a fim de demonstrar a possibilidade de contratação

mediante processo de inexigibilidade de licitação.

0 Departamento de Suprimentos e Patrimônio, por sua vez, cuidou de juntar aos autos

a seguinte documentação: a)Proposta(R$3.950,00 único participante); b) Certidão negativa da
Receita Municipal (fl.22); Estadual(fl.21); Federal (fl.20); c) Certidão de regularidade do
FGTS e de débitos trabalhistas (fl.24-25) d) Consulta ao cadastro de impedidos de licitar

perante o TCE/PR e CNJ (fl.26-27); e) Declaração de que não emprega menor de idade (f1.55)

salvo nas hipóteses legais.

Ademais, com o escopo de demonstrar a compatibilidade mercadológica do preço

proposto, foram juntadas Notas de Empenho emitidas pela empresa para contratação desta

mesma instituição (fls. 56-60).

Isto posto, encaminha-se à Controladoria para controle preventivo e A Assessoria

Jurídica para parecer. Após, à Presidência para Homologação.

Londrina, 16 de julho de 2018.

tiA.
'Adriana de Andrade Pires

Departamento de suprimentos e Patrimônio

/.?
Luiz Fe ando Moraes at end

Departamento e Suprimentos e Patri ônio
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Câmara Municipal de Londrina

Estado do Paraná

Requisição N°: 2621/ 2018

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Diretoria Geral

Aquisição de: Serviços

Especificação: Contratação de curso para servidor da Controladoria.

Justificativa: Aprimorar os conhecimentos do servidor desta Controladoria para auxiliar os departamentos da
Camara.

3 Em: 16/07/2018

Tramitação 
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:r. Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3
Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Obs: 0 preço é R$ 3.950,00.Ao Departamento Financeiro para informar classificação da dotação orçamentária e existência
de saldo no orçamento de 2018.

Saldo orgamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 0,00
Saldo orgamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 382.913,58

11 Desp. 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)

•Desp.
2.200,00

realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Serviços) 0,00
'Saldo Previsto na LDO? Ism Qtde.: 0 Valor: 10,00

Obs: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001
Natureza da despesa: 3390.394800 - Serviço de seleção e treinamento.

ia Barbeta
es de F,8,-,r. \nance\ny

",.."%t

Em: 16/07/2018 contado

Despesa Autorizada: Aguardando
Obs:

Em: null 6/0 7 e 7-62 /e
; 7 17#

Diretoria Geral
Mark Sandro Sorprezo de Almeida - Matricula 817
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Parana

Comunicação Interna n.° 089/2018

Data: 19 de julho de 2018.

De: Controladoria
Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Processo Administrativo n° 36/2018 — Inexigibilidade de
Licitação — Curso para Servidor.

Prezado Gerente,

Conforme solicitado através do Relatório de Inexigibilidade de Licitação, do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio (fls. 61), efetuamos a análise do processo em
epígrafe (fl. 01/62) e, constatamos que a documentação juntada aos autos se encontra em
ordem, sendo a de praxe para a modalidade de contratação pretendida (Inexigibilidade).

Com relação As Notas de Empenho juntadas aos autos, visando demonstrar a
compatibilidade mercadológica do preço proposto, somente a de fl. 56 se refere ao mesmo
curso, assim, sugerimos que, sejam obtidas pelo menos mais duas notas de empenho ou
extratos, a fim de demonstrar a prática do preço de mercado para esse curso, para atender o
que exige o art. 26, § único, III, da Lei 8.666/1993 (justificativa do preço).

Esta Controladoria obteve através da internet mais dois extratos divulgados
na portal da transparência do governo federal e, no Diário Oficial do Estado do Amapá,
respectivamente, que ora anexamos, recomendando que sejam os mesmos encartados nesse
processo.

No mais, uma vez observada a nossa recomendação de se juntar esses dois
documentos ao processo, em principio, não obstamos o prosseguimento do feito, devendo os
autos ser encaminhado em seguida para parecer da Assessoria Jurídica da Casa.

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,

Vast: racio
Co dor

1
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Detalhamento d- Licitação

Qrgao supeno

Modalidade
NE/0.0,.BLIDAIDE DE LICITAÇÂO

õrgao I entidade vinculada
30907 • FUNDO PENITENCARIO NACIONAL

Data de decIaraçao de dispensa

Unidade gestora responsável
20022Z DEPARTAME.N70 PE NaINOARIO
NACIONAL

Situaçáo
ENCERRADO

Objeto Quantidade de itens
OBJETO, CONTRATAÇAD OE EM MESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇA0 DE SERVIÇO DE CAPACITAÇEE2 ZENITE licitados

FORMAÇÃO E CONSULTORIA SA., C1110 OBJETO CONSISTE EM ,MIMSTRARSEMINARIO NACIONAL CASOS
PRÁTICOS DA PLAN1LHÁ DE CUSTOS E PREÇOS DA N N 05/(7-, -TEORIA X PRATICA: ESTUDO DE CASOS,
RESOLUO0 DE EXERCIDOS E DE CALCULUS DA PLAN ILHA • DE ACORDO COM A PLANI LA±A DA IN N05.17 E A
REFORMA TRABALH1STA.VISANDO A CAPACITÁVJD DE 2 (DOE) SERVIDORES,

TENS UCITADOS

•
EL PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO

IE CONTRATOS RELACIONADOS À LICITAÇÃO

EMPENHOS E DOCUMENTOS RELACIONADOS

NEL41110 PDOIMENTO DMA EMI4S;10

20/02/2.018

Número da licitaçáo
OCOna,m a

Processo
0201501(A35221755

Contato no twOoientidade
responsevel
RENATO FE,. -‘1

VAU1k (RS) C1

VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REAL IZACAO DO IISEMINARIO RS 7.555,05
NACIONAL - CASOS PRÁTICOS DA PLAN/IF/ 4 DE CUSTOS E PRECOS
DA IN N 05/17" CONFORME DESPACHO N1 /10/2018/SEDECIDIPLI
-/COCLUCGLOG-DEPEN/DIREX/DEPEN PROC 08015.012935/2017-50
PROC ORIG

PT VI

•



Antônio Waldez Góes da Silva
Governador

Joao Bosco Papaléo Paes
vice -G over nad or

Arr Net,

Macapd-Amapa.
11 de Junho de 2018 - Segunda-feira
Circulação: 12.06.2018 às 17:30h
Exemplar com 52 páginas

N° 6696

Estado do Amapá

PODER EXECUTIVO

DECRETOS
DECRETO N° 2075 DE 11 DE JUNHO DE 2018

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições
que the sac conferidas pelo artigo 119, iTteiSON VIII e XXII, da Constituição do
Estado do Amapa., c/c a Lei n 0949, de 23 de dezembro de 2005, tendo em
vista o teor do Processo - Protocolo Geral n° 164.304613/2017, e

Considerando as informações prestadas pela Secretaria de Estado
da Educação, bem como no Parecer do Conselho Permanente de Valorização

o Profissional da Educação Básica - CPVPEB,

RESOLVE:

Art. 1° Conceder Promoção Funcional ao servidor ocupante do
cargo de Professor, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado do
Amapa, conforme o Anexo deste Decreto, na forma estabelecida nos arts. 32 e
34, da Lei n° 0949, de 23 de dezembro de 2005, com efeitos financeiros a
contar de 1° de maio de 2018.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua public:ação.

ANTÔNIO WALOEZ GÓES DA SILVA
Governador

SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administraçáo

Decreto n° 2075 de 11 de Junho de 2018 ...

ANEXO

1) Servidor: Elivaldo Serra° Custódio
N" do Processo: 164.304613/2017
Curso: Doutorado cm Teologia
Cargo: Professor
Cadastro: 0088238-0-01
Promoção: Classe E para F

DECRETO N° 2076 DE 11 DE JUNHO DE 2018

o GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições
que the são conferidas pelo artigo 119, incisos VIII e XXII, da Constituição do
Estado do Amapa., c/c a Lci n" 0949, de 23 de dezembro de 2005, tendo ern
vista o teor dos Processos - Protocolo Geral n°s 314.71325/2018 e
164.89391/2016, e

Considerando as informações prestadas pela Secretaria de Estado
da Educação, de acordo com a decisão judicial exarada no Processo n°
0008121-60.2017.8.03.0002, da 2' Vara Civel de Santana,

RESOLVE:

Art. 1° Conceder Promoção Funcional à servidora ocupante do
cargo de Professor, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado do
Amapa, conforme o Anexo deste Decreto, na forma estabelecida nos arts. 32 e
34, da Lei ri.° 0949, de 23 de dezembro de 2005, com efeitos financeiros
con forme decisão judicial.

Art. 20 Este Decreto entra em vigor no data de sua publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador

SUELEM AMORAS T ¡VORA FURTADO
Secretário de Estado do Administracio

Decreto a° 2076 de 11 de junho de 2018

ANEXO

01) Servidor: Mara Valdene Silva Libo
Ist" do Processo: 314.71325/2018 e 164.89391/2016
Corso: Licenciatura ern Letras - Português e Francês
Cargo: Professor
Cadastro: 0032222-9-01
Promoção: Classe A para C

Cf.d. witcado, 02310125. Cod CRC. 240325
Cougnento 29:041A0 eietameemente por ANTONIO WALDEZ GOES DA SLVA, GOVERNADOR e SUELEM
AMORAS SAVORS FURTADO, SECRETARLA OE ADMINISTRAÇAC), contortne clocreto n°052952018. A
utentictlede do docvnenlo pocle oe, conlenda no stte nteps.findocAp.gov.briautenitsOot

DECRETO N° 2077 DE 11 DE JUNHO DE 2018



Macapa 11 06 2018 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 52
Interno e Externo na
Administração Pública" e "Curso
de Execução Orçamentária,
Financeira e Contabil de forma
integrada na Administração
Pública".

VALOR TOTAL : RS 5.880,00 (cinco mil e
oitocentos e oitenta reais).

RECURSO : Programa 03.062.0053.2.364 -
Gestão de Pessoas e Qualidade
de Vida, Elemento de Despesa
3390.39 • Outros Serviços de
Terceiros - PJ, Fonte 101
Recursos do Tesouro
consignado no orçamento deste
Ministério Publico.

Senhor Secretario-Geral,

Justifica-se a presente despesa em favor da
empresa CONSULTRE CONSULTORIA E
TREINAMENTO LTDA EPP, no valor acima, referente a
inscrição de servidor do MP-AP nos cursos "Curso de
Auditoria Governamental e Controles Inferno e Externo na
Administração Pública", a ser realizado na cidade de
Recife/PE, no período de 24/10 a 26/10/2018, e, "Curso
de Execução Orçamentária, Financeira e Contabil de
forma integrada na Administração Publica", a ser
realizado na cidade de Recife/PE, no período de 11/06 a
14/06/2018. Considerando que a licitação não é possivel
porque o evento so poderia ser ministrado, no período
determinado, conforme consta nos autos através da
referida empresa, encontrando amparo legal no Art. 25,
Inciso II, c/c Art. 13, Inciso VI, da Lei 8.666/93 e

erações posteriores, caracterizando INEXIGIBILIDADE
E LICITAÇÃO.

Desta forma dando-se cumprimento ao que
dispõe o Art. 26 da Lei de Licitações e sues alterações.
submetemos a presente justificative a Vossa Excelência.
para fins de homologação e posterior publicação

Macapá-AP, 06 de junho de 2018.

44F
Aline. Andre de Araújo

Presidente da CPUMP-AP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL
PORTARIA N° 0146/2018-PGJ/MP-AP

TERMO DE JUSTIFICATIVA N°, 036/2018

Homologo na • ma da Lei n° 8.666/93 e alterações
posteriores, o base ri 'as n° 246/20
GAB/PGJ aril 0 3/20 7/0612

r

JO E CANTU IVA BARR
OMOTOR DE JUST! A

SECRETÁRIO-GERAL, EM EXERCÍCIO

Ref Processo n° : 000575412018-MP-AP

SSUNTO INEXIGIBILIDADE DE
' LICITAÇÃO

JNDAMENTO : Art 25, Inciso II, cic Art. 13,
Inciso VI. da Lei 8.666/93
ABOV - ASSOCIACAO

: BRASILEIRA DE QUALIDADE
DE VIDA.

: Inscrição de servidor do MP-AP
no "XVII Congresso Brasileiro de
Qualidade de Vida".

VALOR TOTAL : R$ 2.750,00 (bois mil e
setecentos e cinquenta reels).

RECURSO : Programa 03.062.0053.2.364 -
Gestão de Pessoas e Qualidade
Ce Vida, Elemento de Despesa
3390.39 - Outros Serviços de
Terceiros - PJ, Fonte 101 -
Recursos do Tesouro
consignado no orçamento deste
Ministério Público.

Senhor Secretario-Geral,

Justifica-se a presente despesa em favor da
empresa ABOV • ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
QUALIDADE DE VIDA, no valor acima, referente
inscrição de servidor do MP-AP no "XVII Congresso
Brasileiro de Qualidade de Vida", realizado na cidade deSao Paulo/SP, no perlodo de 20/05 a 22/05/2018.
Considerando que a licitação não e possível porque o
evento só poderia ser ministrado, no período determinado,
conforme consta nos autos, através da referida empresa,
encontrando amparo legal no Art. 25, Inciso II, c/c Art.
13, Inciso VI, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,
caracterizando INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

Desta forma, dando-se cumprimento ao qua
dispõe o Art 26 da Lei de Licitações e sues alterações,
submetemos a presente justificative a Vossa Excelência,
pare fins de homologação e posterior publicação.

Macapá-AP, 07 de junho de 2018.
ti

FAVORECIDO

OBJETO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL
PORTARIA N° 0146/2018-PGJ/MP-AP

TERMO DE JUSTIFICATIVA N°. 037/2018

Homologo na to ma da Lei n°8.666/93 e alterações
posteriores, c base nas Portarias n° 246/2001-
GABIPGJ e n0,0 3/201 PGJ e 7/06/2018.

JO CANTU BARRETO
°MOTOR OE JUSTIÇA

SECRETÁRIO-GERAL, EM EXERCÍCIO

Ref. Processo n°

ASSUNTO

FUNDAMENTO

FAVORECIDO

OBJETO

VALOR TOTAL

RECURSO

0005924/2018-MP-AP

INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
Art 25, Inciso II, c/c Art. 13,
Inciso VI, da Lei 8.666/93.
ZENITE INFORMAÇÃO E
CONSULTORIA SIA.

: Inscrição de servidor do MP-AP
no "Seminerio Nacional: casos
práticos da planilha de custos e
preço de acordo com a IN n°
005/2017 e os principals
impactos da Reforma
Trabalhista"

: RS 3 4000 (três mil e
novecentos e cinquenta reais).

: Programa 03.062.0053.2.364 -
Gestão de Pessoas e Qualidade
de Vida, Elemento de Despesa
3390.39 - Outros Serviços de
Terceiros - PJ. Fonte 101 -
Recursos do Tesouro
consignado no orçamento deste
Ministério Público,

Senhor Secreterio-Geral,

Justifica-se a presente despesa em favor da
empresa ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SIA.
no valor anima, referente à inscrição de servidor do MP-
AP no "Seminario Nacional: casos práticos da planilha de
custos e prego de acordo Goal a IN n° 005/2017 e os
principais impactos da Reforma Trabalhista", a ser
realizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de
23/07 a 25/07/2018. Considerando que a licitação não 6
possível porque o evento so poderia ser ministrado, no
período determinado, conforme consta nos autos, através
da referida empresa, encontrando amparo legal no Art.
25, Inciso II, c/c Art. 13, Inciso VI, da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, caracterizando INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO.

Desta forma, dando-se cumprimento ao que
dispõe o Art. 26 da Lei de Licitações e suas alterações,
submetemos a presente justificative a Vossa Excelência,
pars fins de homologação e posterior publicação.

Macapá-AP, 07 de junho de 2018.

ssits'
.Alirio Andre de Araújo

Presidente da CPUMP-AP

Publicação Diversas

AVISO!
O proprietário da oficina Auto Mecanica Lopes (Sr.
Roberto) localizada na Rua Hugo Alves Pinto, 435
Bairro do Perpetuo Socorro, avisa seus clientes que
tenham alguns motores na sua oficina, que tern o
prazo de 60 dias, para a retirada dos mesmos a partir
da data desta publicação sob pena de perde-los.

J & J EMPREENDIMENTOS S/S LTDA, CNPJ
no. 01.460.858/0001-00 Torna público que
requereu junto ao IMAP a renovação da
Licença de Operação(LO) para a atividade de
armazenamento e distribuição interna de
combustível aos geradores de energia elétrica,
localizado a Rua Leopoldo Machado, n°. 2334,
Bairro Trem, Macape-AP.

Prefeituras, Câmaras
e Órgãos Municipais
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE

Extrato do CONTRATO N° 003/2018
SEMSAJPMFG

REFERENCIA INEXIGIBILIDADE 003/2018
CEL/SEMSA/RMFG - Processo 178/2018
SEMSA/PMFG

CONTRATANTE Fundo Municipal de Saúde de
Ferreira Gomes.

REPRESENTANTE. Pedro do S Dalmácio
Rodrigues.

OBJETO. CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA
ANUAL DE ACESSO A FERRAMENTA DE
PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOS PELA
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, COM SISTEMA DE
PESQUISAS BASEADO EM RESULTADOS DE
LICITAÇÕES ADJUDICADAS E
HOMOLOGADAS

DATA DA ASSINATURA: 21/05/2018,

CONTRATADO: NP CAPACITAÇÁO E
SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA. CNPJ:
07.797.967/0001-95. Rua Lourenço Pinto, n° 196,
3° andar - Centro da Cidade de Curitiba - Parana.

VALOR DO CONTRATO: R$ 5.990,00 (CINCO
MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS).

VIGENCIA: 19/05/2019.

BASE LEGAL: Art. 25 da Lei Federal n°8.666 de 21
de junho de 1993.

Ferreira Gomes, 21 ;le matt) de 2018

PEDRO p,o.SyDAL-Mika0 RODRIGUES
Secretario Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Secretario Municipal de Saúde de Ferreira
Gomes, no uso de suas atribuições legais.
regimentais e com fundamento na Lei
8.666/93, e conforme o que consta no
Processo Administrativo n° 178/2018 e
Termo de Inexigibilidade 003/2018 -
CEL/SEMSA.
RESOLVE:
HOMOLOGAR a decisão do Presidente
Jonatas Firmino dos Santos referente a
Inexigibilidade de Licitação n° 003/2018
para CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA
ANUAL DE ACESSO A FERRAMENTA DE
PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOS
PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, COM
SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO EM
RESULTADOS DE LICITAÇÕES
ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS, cujo
preço final ficou definido como segue abaixo:
ADJUDICADO: NP CAPACITAÇÁO E
SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.
CNPJ . 07.797.967/0001-95, Rua Lourenço
Pinto, n° 196, 3° andar - Centro da Cidade
de Curitiba - Parana.
VALOR FINAL: R$ 5.990,00 (CINCO MIL,
NOVECENTOS E NOVENTA REAIS).
Fica convocada a proponente, para
recebimento da note de empenho e
assinatura do contrato, nos termos do art. 64
da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos.

Publique-se.

Ferreira Gomes - AP, 21 ge majo-de3,018.
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CI n° 155/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Parecer jurídico em Inexigibilidade de licitação — objeto: Curso para Controladoria.

Londrina, 19 julho de 2018.

Prezados,

Encaminhamos o processo administrativo n°. 36/2018, de Inexigibilidade de

licitação para parecer jurídico.

Ressaltamos que as sugestões dirigidas ao Departamento de Suprimentos e

Patrimônio foram atendidas concomitantemente à elaboração do controle interno, conforme se

pode verificar nas fls.63-66.

Atenciosamente,

Adriana de Andrade Pires.
Departamento de Suprimentos e Patrimônio



Gilliam Municipal de Londrina
Estado do Parana

ASSESSORIA JURÍDICA

0 Departamento de Suprimentos e Patrimônio encaminha-nos pedido

de parecer no presente processo administrativo em que pretende a contratação de curso
para treinamento de servidor lotado na Controladoria. De acordo com a documentação,
trata-se de participação em seminário nacional que trata de "casos práticos da planilha
de custo e pregos de acordo com a IN n° 5/2017 e os principais impactos da reforma

trabalhista — teoria x prática: estudo de casos e resolução de exercício e de cálculos da

planilha".

Segundo o Departamento pretende-se o encaminhamento do servidor

Silvio Palma Meira para a realização desse curso, cuja contratação, nesse caso, deverá
ser por inexigibilidade.

Antes de ser encaminhado à Assessoria Jurídica, o processo foi

remetido à Controladoria de Casa, que, além de constatar a regularidade do

procedimento, anexou ainda dois extratos de publicação de despesa idêntica feita por
órgãos públicos (Ministério da Justiça e Segurança Pública; e Governo do Estado do
Amapá).

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

adequado que o assessor jurídico, no manejo de sua competência técnica especifica,

pretenda aventurar-se em outras searas, expondo motivos pertinentes A expertise do

objeto da licitação ou quanto A 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."

MOREIRA, Egon Bockman. GUIMARÃES, 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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Estado do Paraná

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.

No entanto, cursos abertos para treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal são considerados pelo artigo 13, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 (Lei de Licitações
e Contratos Administrativos), como serviços técnicos profissionais especializados, para
cuja contratação será inexigível a licitação, nos termos do artigo 25, inciso II, do mesmo
diploma legal:

"Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em
especial:

(• • .)
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;"

"Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais
especializados os trabalhos relativos a:

(• • .)
VI — treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;"

Essas condições legais para a contratação direta foram praticamente
reproduzidas pela Súmula n° 252 do Tribunal de Contas da Unido:

"A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que alude
o inciso II do art. 25 da Lei n° 8.666/1993, decorre da presença simultânea de três
requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida
lei, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado."

No caso, o termo de referência explicita que a CML realiza
constantemente licitações de serviços continuos e necessita implementar metodologia
inserta em instruções normativas do Governo Federal. A escolha da contratação da
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Parana

empresa Zênite decorre de ser ela referência em qualidade nessa matéria, preenchendo,
destarte, o requisito da notória especialização.

Note-se que quando a administração pretende inscrever servidores em

cursos abertos, deve demonstrar que o tema, o conteúdo, o período, o local e o
palestrante são aqueles que melhor atendem o interesse público. Não se requer
necessariamente a presença de um único que possa atender a administração. 0 que se
pretende é a escolha do mais conveniente para atender seus interesses.

Com a demonstração dessa adequação as necessidades da
administração, a inviabilidade de competição estará efetivamente comprovada e a
singularidade do objeto explicitada.

3. Portanto, analisada a documentação acostada, vemos que está em
conformidade com as exigências da Lei 8.666/93.

É o parecer.

Paulo Anchieta da Silva

OAB 19.285-PR.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação n° 07/2018

Processo Administrativo n° 36/2018 — DG

Homologo a presente Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no

art. 25 da Lei 8.666/93, para a contratação do curso para servidor da Casa intitulado "Casos

práticos da planilha de custos e preços de acordo com a IN n 05/2017e os principais impactos

da reforma trabalhista - Teoria x prática: estudo de casos e resolução de exercícios e de

cálculos da planilha" pelo valor total de R$ 3.950,00 (três mil novecentos e cinquenta reais),

junto à empresa ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A, inscrita no CNPJ

86.781.069/0001-15.

Ailton Nantes

Presidente

Londrina, 20 de julho de 2018.



Jornal Oficial n° 3571

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°07/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 36/2018 — DG

Pág. 14 Segunda-feira, 23 de julho de 2018

TERMO

Homologo a presente Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. 25 da Lei 8.666/93, para a contratação do curso para servidor da Casa
intitulado "Casos práticos da planilha de custos e preços de acordo com a IN n 05/2017e os principais impactos da reforma trabalhista - Teoria x
prática: estudo de casos e resolução de exercicios e de cálculos da planilha" pelo valor total de R$ 3.950,00 (três mil novecentos e cinquenta reais),
junto à empresa ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A, inscrita no CNPJ 86.781.069/0001-15.

Londrina, 20 de julho de 2018. Ailton Nantes - Presidente
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