
Código de Conduta Ética

Zênite Informação e Consultoria S.A.



MISSÃO

VALORES

Oferecer, com excelência e 
notoriedade, soluções 
completas e inovadoras 
relacionadas à contratação 
pública, visando contribuir para 
o desenvolvimento do País.

• Ética

• Excelência

• Transparência

• Desenvolvimento e Inovação

• Compromisso social

A

VISÃO

Transcender a atuação baseada 
na informação para atuar a 
partir de uma solução integrada, 
consolidando um novo modelo 
de Gestão da Contratação 
Pública, fundamentado no 
planejamento eficiente e que 
identifique e resolva efetivamente 
a necessidade do cliente.



Prezados Colaboradores, Parceiros e Clientes,

A Zênite sempre pautou suas relações na ética, na transparência, na 
coerência e na integridade. Tenho muito orgulho da trajetória que 
trilhamos e do reconhecimento, por nossos parceiros e clientes, da 
retidão de nossas ações e escolhas.

Com mais de três décadas de atuação, a Zênite consolidou-se como 
referência em qualidade, transcendendo a atuação baseada na informação 
para atuar a partir de soluções integradas. Nosso objetivo é contribuir 
para um novo modelo de gestão da contratação pública, fundamentado 
no planejamento eficiente e que atenda às necessidades da Administração 
Pública e da sociedade brasileira.

Sempre tivemos e reiteramos o firme compromisso de manter uma 
empresa ética e proba. A confiabilidade, a credibilidade e a integridade 
são valores fundamentais de nossa empresa e sempre exigimos que 
nossos colaboradores e parceiros neles pautem sua atuação.

A fim de evidenciar a importância desses princípios básicos que sempre 
praticamos, elaboramos um documento que reúne orientações e 
diretrizes: o “Código de Ética Zênite”. Esse Código é mais um instrumento 
de ações do Programa de Integridade implementado pela Zênite e que 
disponibilizamos a nossos colaboradores para orientar suas decisões 
e seus comportamentos e para que tenham a clareza das condutas 
esperadas, bem como aos nossos parceiros e clientes, a fim de que 
conheçam os valores que norteiam nossa atuação. 

Juntos, somos responsáveis pelo cumprimento deste documento, 
essencial para manter a confiança e a notoriedade já alcançadas, cientes 
de que a ética é fundamental para a existência sustentável da nossa 
empresa ao longo do tempo.

Curitiba, novembro de 2019.

Renato Geraldo Mendes

Diretor-Presidente
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Cláusula Primeira. Este Código de Con-
duta Ética tem por objetivo a fixação de 
princípios e normas que devem ser co-
nhecidos e seguidos por todos os mem-
bros da Zênite, com vistas a estabelecer 
uma cultura e prática corporativa basea-
da na ética para benefício e desenvolvi-
mento da Zênite e do ambiente social em 
que ela atua.

Cláusula Segunda. A realização dos se-
guintes princípios é mandatória:

a) Defesa dos direitos humanos;

b) Proteção dos direitos trabalhistas fun-
damentais, individuais e coletivos;

c) Preservação sustentável do meio am-
biente; 

d) Combate à corrupção;

e) Integridade;

f) Veracidade;

g) Responsabilidade;

h) Respeito aos clientes;

i) Zelo pela confidencialidade; e

j) Transparência.

OBJETIVOS
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Cláusula Terceira. Aplica-se este Códi-
go de Conduta Ética a todos os cola-
boradores da Zênite, internos e exter-
nos, incluindo prestadores de serviços 
terceirizados, fornecedores, membros 
da administração e acionistas, os quais 
passam a ser conjuntamente denomi-
nados apenas de “colaboradores”. 

Parágrafo Primeiro. Este Código de 
Conduta Ética será divulgado e disponi-
bilizado para parceiros e clientes, para 
ciência das diretrizes, dos princípios e 
das orientações que pautam as condu-
tas e as decisões da Zênite.

ABRANGÊNCIA
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Cláusula Quarta. No exercício de qual-
quer função, os colaboradores devem 
pautar sua conduta nos mais altos pa-
drões da ética, observando rigorosamen-
te as diretrizes e as normas deste Código 
de Conduta Ética, sem prejuízo das de-
mais políticas internas da empresa e da 
legislação vigente, atuando para afastar 
riscos de cometimento de infrações e 
desvios de condutas que possam repre-
sentar prejuízo não apenas à Zênite, mas 
também ao mercado e à sociedade.

Parágrafo Primeiro. Aos colaborado-
res é vedada a utilização do cargo, da 
função, de influência e de informações 
privilegiadas para obter vantagens pes-
soais, facilidades ou qualquer forma de 
favorecimento para si ou para outrem.

Parágrafo Segundo. Os colaboradores 
devem ter consciência da importância 
de seus deveres e de suas responsabi-
lidades, de modo a manter a confiança 

dos clientes, dos fornecedores, de seus 
colegas e do público em geral em rela-
ção à Zênite.

Parágrafo Terceiro. Os colaboradores 
devem, de forma clara, prestar as in-
formações necessárias para que os par-
ceiros da Zênite (clientes, fornecedores 
e prestadores de serviços) tomem deci-
sões adequadas.

Parágrafo Quarto. Os colaboradores de-
vem adotar conduta equilibrada e isen-
ta, zelando pela sua dignidade profissio-
nal e pública, bem como pela integridade 
da Zênite, além de contribuir para a ma-
nutenção de um ambiente de trabalho 
equilibrado e respeitoso.

Parágrafo Quinto. Os colaboradores 
devem se manifestar adequada e tem-
pestivamente, de forma a alertar sobre 
qualquer comprometimento indevido 
que possa violar os princípios da legali-
dade e da ética.

ORIENTAÇÕES DE 
CONDUTAS E DECISÕES
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Parágrafo Sexto. Os colaboradores de-
vem resistir a pressões, de qualquer ori-
gem, que visem à obtenção de favores, 
benefícios ou vantagens de qualquer 
natureza, de ordens moral, ética ou le-
gal, sem exceções.

Parágrafo Sétimo. Em caso de dúvida, 
os colaboradores devem consultar os su-
periores diretos e o Comitê de Ética da 
Zênite sobre situações passíveis de violar 
qualquer padrão ético desejável e, por-
tanto, este Código de Conduta Ética, bem 
como outras políticas internas da empre-
sa e a legislação aplicável. 

Parágrafo Oitavo. Os colaboradores de-
vem adotar postura adequada ao am-
biente da Zênite, em consonância com a 
natureza do serviço ou da atribuição do 
cargo ou da função.

Parágrafo Nono. Os colaboradores de-
vem zelar pela reputação e integridade 
da Zênite, identificando e contribuindo 

para corrigir tempestivamente erros e 
omissões, próprios ou de terceiros, es-
pecialmente aqueles que possam com-
prometer a imagem pública e o patrimô-
nio da empresa.

Cláusula Quinta. Toda conduta deverá 
ser baseada em honestidade, moralida-
de, eficiência, dignidade, responsabili-
dade, discrição, disciplina, cortesia, as-
siduidade, pontualidade, transparência 
e boa-fé ́.

Cláusula Sexta:  É vedado utilizar perfis 
em redes sociais, ainda que particulares, 
para publicar mensagens que depre-
ciem a imagem da Zênite e/ou divulgar 
documentos tidos como confidenciais. 

Cláusula Sétima: A utilização de mídia 
e a comunicação em redes sociais que 
envolvam a ZÊNITE devem observar os 
princípios éticos previstos neste Código 
de Conduta, na legislação vigente, bem 
como o Manual do Colaborador.

ORIENTAÇÕES DE 
CONDUTAS E DECISÕES
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Cláusula Oitava. Qualquer prática que 
possa corromper alguém ou algo, espe-
cialmente entidades da Administração 
Pública nacional ou estrangeira, com 
a finalidade de obter vantagens por 
meios considerados ilegais ou ilícitos é 
absolutamente reprovável.

Cláusula Nona. São também práticas 
absolutamente reprováveis:

a) Subornar qualquer pessoa, em espe-
cial aquelas com as quais a Zênite man-
tém relações comerciais;

b) Atentar contra ou fraudar qualquer 
pessoa, física ou jurídica, em especial a 
Administração Pública, direta e indireta, 
nacional e estrangeira;

c) Receber pagamentos que não corres-
pondam à regular remuneração, excetua-
das as campanhas e premiações aprova-
das em diretoria;

d) Fazer doações ou oferecer presentes 
em nome da Zênite, salvo quando pre-
viamente aprovadas pela Diretoria (a 
Zênite, na realização de eventos abertos 

ao público ou em visitas comerciais, 
pode distribuir brindes simbólicos e pro-
mocionais);

e) Receber presentes cujo valor de mer-
cado supere a importância de R$ 100,00 
(cem reais). O recebimento de presen-
tes deve ser informado ao gestor, inde-
pendentemente do valor. 

f) Realizar, deliberadamente, exposi-
ções nas redes sociais e em mídias alter-
nativas que causem prejuízos à imagem 
institucional da empresa e dos demais 
colaboradores, resguardados o pensa-
mento crítico, a liberdade de expressão 
e a individualidade de cada um. 

g) Aceitar convites ou ingressos para 
atividades de entretenimentos, exceto se:

1. atuar em nome da empresa, em 
eventos institucionais, quando os crité-
rios dos Parágrafos Primeiro e Segundo 
desta Cláusula Sétima forem atendidos;
2. receber os ingressos em razão de 
relação pessoal independente de sua 
condição de colaborador;

COMBATE À CORRUPÇÃO
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3. o ingresso ofertado decorrer de 
laço de amizade ou parentesco an-
terior à eventual relação comercial e 
desde que o custo seja arcado pela 
pessoa física ofertante; e
4. o ingresso atender ao limite deter-
minado na alínea “e” desta Cláusula 
Sétima.

h) Tomar medidas que possam ser consi-
deradas práticas de concorrência desleal 
com os competidores da Zênite, de tal 
modo que as normas referentes à con-
corrência e à propriedade intelectual se-
jam descumpridas.

Parágrafo Primeiro. Quando o assunto a 
ser tratado estiver relacionado com suas 
funções institucionais, os colaboradores 
poderão aceitar convites para jantares, 
almoços, cafés da manhã e atividades 

de natureza similar, custeados por ter-
ceiros, desde que as atividades não 
envolvam itens considerados de luxo, 
como bebidas e alimentos excessiva-
mente caros.

Parágrafo Segundo. Os colaboradores 
deverão sempre informar ao seu supe-
rior hierárquico ou ao Comitê de Ética, 
diretamente ou por meio dos canais 
adequados, sobre a participação em 
atividades de que trata o Parágrafo Pri-
meiro desta Cláusula Sétima, bem como 
sobre as exceções previstas nos itens 1 
a 4 da alínea “g” desta Cláusula Sétima.

Parágrafo Terceiro. As condutas des-
critas nesta Cláusula Sétima são mera-
mente exemplificativas. Qualquer con-
duta moralmente reprovável ou sujeita 
a questionamento com base nos bons 
costumes deve ser evitada.

COMBATE À CORRUPÇÃO
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Cláusula Dez. Se qualquer colaborador 
possuir cônjuge e parentesco em linha 
reta ou colateral e por afinidade, até 3º 
grau com servidores da Administração 
Pública, ocupantes de cargos de direção, 
chefia e assessoramento vinculados à 
área encarregada de possível contrata-
ção com a Zênite, deve revelar à Direto-
ria ou ao Comitê de Ética da Zênite  para 
avaliação da existência ou não de conflito 
de interesses. 

Parágrafo Primeiro. O mesmo se apli-
ca às operações com partes relaciona-
das. Define-se “partes relacionadas” 
as pessoas físicas (de forma direta) ou 
as pessoas jurídicas (em relação a seus 
sócios e administradores) que venham 
a contratar com a Zênite e que tenham 
vínculo de afinidade ou parentesco até 
o 3° grau, com qualquer sócio, diretor, 
gerente, coordenador e supervisor da 
Zênite.

Parágrafo Segundo. Todo colaborador 
deve informar à diretoria da Zênite se 
possui relação de parentesco em linha 
reta ou colateral e por afinidade até o 3º 
grau, inclusive, com servidores da admi-
nistração pública direta, autárquica, fun-
dacional e estatais.

Cláusula Onze. Os colaboradores devem 
utilizar os recursos da Zênite exclusiva-
mente em atividades voltadas aos obje-
tivos da empresa e dedicar suas horas 
de trabalho também a esses objetivos, 
abstendo-se de realizar atividades de 
seu interesse privado enquanto em ser-
viço.

Parágrafo Único. Os recursos devem ser 
zelados inclusive quando os colaborado-
res estiverem realizando diligências que 
exijam deslocamento.

CONFLITO DE INTERESSES
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Cláusula Doze. Todos os colaboradores 
devem agir com discrição e guardar com 
absoluto sigilo quaisquer informações 
de negócio e comerciais ou estratégicas 
a que tenham acesso ou conhecimento 
no exercício de suas atividades.

Parágrafo Primeiro. O termo “informa-
ções de negócio e comerciais” compre-
ende os dados transmitidos por docu-
mentos e as informações de qualquer 
espécie relativas às partes que mantêm 
relações comerciais com a Zênite, em es-
pecial as informações dos clientes arma-
zenadas no banco de dados eletrônico da 
empresa, consoante determina o Marco 
Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014). 

Parágrafo Segundo. O termo “informa-
ções estratégicas” envolve toda e qual-
quer informação relativa a planejamento, 
desenvolvimento e aprimoramento de 
produtos, soluções ou projetos. 

Parágrafo Terceiro. Para fins de esclare-
cimento, desde que não seja de acesso 
público, qualquer informação de ordens 

técnica, comercial, negocial, mercadoló-
gica, jurídica ou financeira, sob qualquer 
forma, escrita ou não, reconhecível por 
máquinas, gravadas, em gráfico ou outras 
formas tangíveis e intangíveis, será presu-
mida como confidencial e sigilosa, inde-
pendentemente de estar expressamente 
designada como tal. A título exemplifica-
tivo, incluem-se como confidenciais: lista 
de clientes; documentos internos; docu-
mentos disponibilizados em treinamen-
tos;  logins e senhas de acesso aos serviços 
(pago ou cortesia); lista de fornecedores; 
informações e dados extraídas do banco 
de dados/sistemas e soluções Zênite; en-
tre outros.

Parágrafo Quarto. Os colaboradores da 
Zênite:

a) Devem manter sigilo sobre as referi-
das informações confidenciais e prote-
gê-las, no mínimo, com o mesmo crité-
rio utilizado para proteger suas próprias 
informações confidenciais ou segredos 
comerciais de natureza similar;

CONFIDENCIALIDADE



 |  CÓ D I G O  D E  CO N D U TA É T I CAZ Ê N I T E 13

b) Devem utilizar referidas informações 
confidenciais para o exclusivo fim de 
cumprir com suas obrigações e apenas 
na medida necessária para tanto; e

c) Não devem divulgar as informações 
confidenciais a qualquer terceiro (inclu-
sive, entre outros, por meio de qualquer 
declaração, pública ou privada), sem 
que haja a aprovação prévia da Zênite 
por escrito. 

Parágrafo Quinto. Resta caracterizada 
a violação à confidencialidade, dentre 
outros: imprimir para si ou para outrem, 
fotografar, enviar por e-mail (pessoal ou 
de terceiro) alheio à relação negocial 
ou empresarial informações tidas como 
confidenciais.

Parágrafo Sexto. Todos os colaborado-
res devem primar pela segurança da 
informação, especialmente quanto aos 

dados pessoais. A Zênite adota boas 
práticas de governança de dados, orien-
tando-se pela Lei Geral de Proteção de 
Dados -  Lei nº 13.709/2018.

CONFIDENCIALIDADE
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Cláusula Treze. Os colaboradores devem 
participar de todos os treinamentos 
sobre ética, conduta e outros 
promovidos pela Zênite, bem como 
devem continuamente revisar este 
Código de Conduta Ética, as respectivas 
atualizações e as demais políticas 
internas vigentes na empresa. 

TREINAMENTOS
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Cláusula Quatorze. A Zênite envidará 
todos os esforços para a proteção dos 
direitos trabalhistas individuais e co-
letivos. Os colaboradores devem atuar 
com consciência ambiental, visando ao 
uso sustentável de recursos naturais e 
preservando o meio ambiente. Devem 
também respeitar as opções individu-
ais de todos à sua volta, tratando-os de 
forma justa e igualitária, não fazendo 
qualquer discriminação relativa a raça, 
origem, gênero, orientação sexual, cren-
ça religiosa, convicções políticas e ideo-
lógicas e outras questões pessoais.

Parágrafo Primeiro. Os colaboradores 
devem tratar uns aos outros com urba-
nidade, cortesia, respeito, educação e 
consideração, inclusive quanto às possí-
veis limitações pessoais, evitando com-
portamentos que possam criar atmosfera 
de hostilidade ou intimidação, coibindo 

atos, práticas e comentários que possam 
caracterizar assédio moral e/ou sexual.

Parágrafo Segundo. Os colaboradores 
devem pautar a execução de suas atri-
buições pela observância de normas, 
planos, programas, projetos e ações, o 
que implica não apenas seu acatamen-
to formal, mas também o compromisso 
com sua efetividade.

Parágrafo Terceiro. Os colaboradores 
não devem atribuir a outrem erro pró-
prio, tampouco apresentar como suas as 
ideias ou os trabalhos de outrem.

Parágrafo Quarto. O tratamento respei-
toso e cortês deve ser observado em 
todos os meios (comunicações escritas 
- e-mails, ofícios, requerimentos, mensa-
gens, whatsapp - e orais - telefone, men-
sagens de voz, conversas, reuniões, etc)

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
E DE UM AMBIENTE DE TRABALHO 
RESPEITOSO E ESTIMULANTE
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Cláusula Quinze. Toda e qualquer de-
núncia de infrações cometidas contra 
este Código de Conduta Ética pode ser 
feita ao Comitê de Ética da Zênite, por 
meio do canal de denúncias disponibi-
lizado pela Zênite.

Cláusula Dezesseis. A Zênite conta com 
um Comitê de Ética composto por 3 
(três) membros, aos quais competem:

a) Analisar e deliberar a respeito de opera-
ções em que exista conflito de interesses 
ou realizadas entre partes relacionadas;

b) Analisar e deliberar a respeito de in-
frações a quaisquer dispositivos deste 
Código de Conduta Ética; e

CANAIS DE DENÚNCIA E  
COMITÊ DE ÉTICA

c) Analisar e responder a dúvi-
das, consultas e denúncias a 
respeito da aplicabilidade deste 
Código de Conduta Ética.
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Cláusula Dezessete. Ao buscar os melho- 
res padrões de ética, conduta e gover- 
nança, a empresa baseia-se fundamen- 
talmente nas seguintes normas: Lei 
nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção),  
Lei nº 8.666/1993 (Lei Geral de Licita-
ções) e Lei nº 13.303/2016 (Lei das Es-
tatais).

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
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Cláusula Dezoito. As ações que possam, 
de qualquer maneira, desvirtuar ou ferir 
os preceitos e as normas estabelecidos 
neste Código de Conduta Ética devem 
ser imediatamente reportadas aos su-
periores ou ao Comitê de Ética da Zênite 
e, em tempo, reprimidas.

Cláusula Dezenove. O desrespeito a 
qualquer preceito ou norma estabele-
cido por este Código de Conduta Ética, 
inclusive no que se refere à necessida-
de de reporte ou a qualquer outra po-
lítica interna similar vigente, implicará 
medidas cabíveis ao caso, podendo até 
mesmo ensejar demissão por justa cau-
sa assim como ação trabalhista, cível ou  
criminal.

PENALIDADES



Essas são as regras para exercer a 
ética profissional. Nada que já não 
esteja incorporado na nossa forma 
de atuar.

Todos somos responsáveis por uma 
atuação ética na construção de 
uma sociedade mais digna e de um 
ambiente  de trabalho íntegro.

Zênite Informação e 
Consultoria S.A.

CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA
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