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CONTRATO Nº 044/2017 
 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA E 
REDE PARANÁ NOTÍCIAS LTDA 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Av. Visconde de Taunay, n° 950, CEP 84051-900, 
inscrito no CNPJ sob o n° 76.175.884/0001-87, neste ato representado de acordo 
Decreto Municipal n° 7.592, de 22 de julho de 2013, pela Secretaria Municipal de 

Administração e Recursos Humanos, SR. RICARDO LUIZ TORQUATO LINHARES, 
brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 2216437-6 SSP/PR e inscrito no 
CPF/MF nº 355.225.189-87, residente e domiciliado na Rua 15 de novembro, 542, 
CEP 84010-020, nesta cidade e comarca; e, 

  

 
CONTRATADA:       REDE PARANÁ NOTÍCIAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 

na Avenida Dr. Vicente Machado, n°. 721, Centro, na cidade de Ponta Grossa, 
CEP 84.010-000, fone (42) 3220-6262, inscrita no CNPJ sob o n° 

18.826.244/0001-93, representada pelo SR. ELOIR RODRIGUES DA SILVA, 
portador da Cédula de Identidade RG sob nº 7.246.103-7 SSP/PR e do  CPF/MF 
027.390.399-30, residente e domiciliado na cidade de Ponta Grossa/PR, sito à Rua 
Regun Dei, n°. 269, Vila Estrela, CEP 84050-040, pelo presente instrumento e na 
melhor forma de direito, acham-se justos e contratados, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:     

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de 40 (quarenta) assinaturas diárias do Jornal da Manhã, 
em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de 
Licitação nº 21/2017, extrato publicado no dia 22/03/2017, com amparo no artigo 25 da Lei 8.666/93, 
devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº90025/2017 e 
820027/2017, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim 
como pelas condições da referida inexigibilidade, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir 
expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 
  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICAÇÃO 
A CONTRATADA deverá fornecer: consoante descrição no anexo I.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
O preço total para o presente ajuste é de R$ 23.360,00 (vinte três mil trezentos e sessenta reais), 
entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO  
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 
140010412200102188/339039/3390390100 Código Reduzido nº 1477. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
O pagamento do presente contrato será mensal sendo efetuado em 30 (trinta) dias úteis, após a entrega 
dos produtos mediante,requerimento protocolado, com cópia do contrato e visto do fiscal, cópia do 
contrato. 
O pagamento somente será efetuado se a Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura estiver atestada pela 
fiscalização. A nota fiscal deverá ser emitida posteriormente à emissão do empenho, acompanhada dos 
seguintes comprovantes devidamente quitados, já exigíveis, em cópia, respeitada a periodicidade de 
exigência dos documentos: 
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- a guia de recolhimento dos encargos sociais junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
referente ao contrato, devendo constar na mesma o CNPJ do CONTRATANTE e o número, data 
e valor total das Notas Fiscais ou Notas Fiscais Faturas às quais se vinculam;  

- a Certidão Negativa que prove a regularidade com o FGTS. 
- a Certidão Negativa de Débito - CND emitida pelo INSS. 
- a Certidão Negativa de Débito Municipal. 
- A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS 
O prazo para o fornecimento do material do presente contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data do 
recebimento da Ordem de Fornecimento e deverá ser entregue de acordo com a proposta e as cláusulas 
deste instrumento. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com as especificações da proposta, será recebido:  
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; 
e, 
b) definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
1. Dos direitos 
Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da 
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 
 
2. Das obrigações 
 
Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
a) efetuar o pagamento ajustado; e 
b) dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato. 
 
Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) entregar o material de acordo com as especificações no edital de licitação; 
b) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, 
obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais; 
c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
d) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo 
a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; e, 
e) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente 
contrato. 
 

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos 
no art. 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
Este contrato poderá ser rescindido: 
a) por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993; 
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração; e 
c) judicialmente, nos termos da legislação. 
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A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos 
prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela CONTRATANTE na 
forma que a mesma determinar. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
A fiscalização ficará a cargo do servidor  Emanuel Gonsalves Penteado, portador da Cédula de Identidade 
RG sob nº  2.254.790 SSP/PR e CPF/MF 244.290.829-87,  residente e domiciliado na Rua Juvevê nº 243, 
Santa Paula CEP 84061-350, Ponta Grossa – Paraná.  
  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
A CONTRATADA será aplicada multa pelo CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescisão, 
aplicação de demais penalidades previstas na Lei Municipal n° 8393, de 29 de dezembro de 2005 e de 
eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber: 
a) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total do ajuste, e em caso de 

rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA; 
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato, por dia que exceder o prazo 

contratual para o fornecimento; 
c) multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial ou 

qualquer outra irregularidade. 
Na eventual aplicação de multa, o seu “quantum” será  automaticamente descontado do valor a ser pago à 
CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EFICÁCIA 
O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário Oficial do 
Município. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
A comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será através de prepostos. 
Ao preposto da CONTRATANTE caberá, inclusive, fiscalizar a execução do contrato. 
Os empregados da CONTRATADA somente obedecerão a ordens e orientações emanadas pela mesma. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste contrato, perante o foro da 
Comarca de Ponta Grossa. 
Ao firmar este contrato declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos 
demais documentos vinculados ao presente. 
Justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas presentes 
ao ato. 

Ponta Grossa, 23 de março de 2017.  

 
 

CONTRATADA CONTRATANTE 
REDE PARANÁ NOTÍCIAS LTDA MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 

 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
SUZANA MOLINA SUZANA GIOVANETTI 
CPF/MF 411.291.729-53 CPF/MF 882.733.509-91 
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ANEXO I 
CONTRATO Nº 044/2017 
A CONTRATADA deverá fornecer 40 (quarenta) assinaturas diárias do Jornal da Manhã, devendo cada 
exemplar estar etiquetado com a denominação dos destinatários. A contratada deverá distribuir nos 
seguintes locais:  
 

Distribuição jornais dentro do prédio PMPG  

Secretaria Quantidade de exemplares 

Secretaria  Agricultura e Abastecimento 01 

Secretaria  Administração 01 

Procuradoria  Legislativa 03 

Assuntos Comunitários 01 

Cerimonial 02 

Contabilidade 01 

Controladoria 01 

Decom – Departamento de Compras 02 

Deptº de Receita 01 

Divida Ativa 01 

Dop – Deptº de Orçamento e Programação 01 

Secretaria  Educação 01 

Fundação Esportes 01 

Secretaria  Finanças 02 

Gabinete do Prefeito 01 

Gabinete do Vice prefeito 01 

Governo 01 

Imprensa 01 

Secretaria  Indústria e Comércio 01 

ISS 01 

Secretaria  Meio Ambiente 01 

Departamento de Patrimônio 01 

Secretaria  Planejamento 01 

Departamento de Atendimento ao Servidor 01 

Procon 01 

Procuradoria Geral do Município 01 

Recepção  01 

Recursos Humanos 01 

Secretaria  Saúde 01 

Tesouraria 01 

 
Entrega fora do prédio 
 

SMAS – Rua Joaquim Nabuco n° 59 01 

SMOSP – Rua Franco Grilo nº 628 01 

AMTT – Antigo Clube Guaíra  01 

CPS – Visconde de Taunay 01 

AFEPON – Antigo Clube Guaíra sala 07 01 

TV EDUCATIVA – Antigo Clube Guaíra  01 

 


