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ATOS DO PODERES EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão Oficial eletrônico do Município de Sertaneja
Lei nº 1527/2011, de 15 de dezembro de 2011

NEUTON DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeito
Neuton de Oliveira
DECRETO Nº 4.361 DE 10 DE OUTUBRO DE 2012

AVENIDA NOSSA SRa. Do Rossio, 233
CEP: : 86340-000
FONE: : (43) 3562-1172
SERTANEJA - PR

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERTANEJA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e embasado na Lei
Municipal 1141/06 de 16 de novembro de 2006.

Email: orgaooficial@sertaneja.pr.gov.br
Site: www.sertaneja.pr.gov.br

CONSIDERANDO a necessidade da regularização do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de

DECRETO

Sertaneja-Pr.

DECRETO Nº.4.360/2012 - DE 10 DE OUTUBRO DE 2012.

DECRETA

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERTANEJA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais,

ART.

1º:

Fica

reestruturado

O

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE,

DECRETA

com

a

seguinte

composição:

06

(seis)

representantes do poder Público local e respectivos suplentes e 06
(seis) representantes da sociedade civil e respectivos suplentes.

Art.º.

1º -

Fica

EXONERADO,

de

oficio,

o

funcionário público municipal JOSÉ ANTÔNIO PIMENTA, portador da
cédula de Identidade R.G.

nº. 7.099.736-3, inscrito no CPF sob

n°.046.782.299-90, ocupante do Cargo de Provimento em Comissão
“DIRETOR

DEPARTAMENTO

DE

MEIO

AMBIENTE”,

de

conformidade com Art. 61, inciso II, alínea “a” da Lei Complementar
001/2004 de 22 de abril de 2004.
Art.º.

2º -

Este Decreto entrará em vigor na data

de sua publicação, surtindo efeito a partir da presente data, revogadas
as disposições em contrário.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA,
Estado do Paraná, em 10 de Outubro de 2012.

I – REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
·

02

(DOIS)

REPRESENTANTE

DA

SECRETARIA

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TITULAR: Rosiene de Carvalho
SUPLENTE: Ana da Silva
TITULAR: Cleuza Dias Dantas
SUPLENTE: Maria Doreti Negri Lido
·

02

(DOIS)

REPRESENTANTE

DA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TITULAR: Cibele Garcia Gonzáles Cristiano
SUPLENTE: Vinícius dos Santos
TITULAR: Priscilla Batista
SUPLENTE: Henrique Tomokazu Nakamura

SECRETARIA
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TITULAR: Luana Sueko Vieira
·

01 (UM) REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL

SUPLENTE: Euclides Henrique de Souza Nogueira

DE SAÚDE
ART. 2º: Fica assim constituída a

TITULAR: Berlydiane Geraldo de Oliveira

Diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

SUPLENTE: Edy Shin-Iti Murai

Adolescente:
- Presidente: Priscila Batista
·

01

(UM)

REPRESENTANTE

DA

-

ADMINISTRAÇÃO

Vice-presidente:

Marilene

Francisca da Fé Andrade

MUNICIPAL

- 1º secretário: Rosiene de Carvalho

TITULAR: Paulo Francisco Oliveira

- 2º secretário: Ana da Silva

SUPLENTE: Ercília Maria Tosini

- Secretaria Executiva: Rosiene de
Carvalho
ART. 3º: A vigência deste mandato é

II – REPRESENTANTES DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS
·

01 (UM) REPRESENTANTES DE MOVIMENTOS OU

da presente data até 09/11/2013.

ENTIDADES COMUNITÁRIAS.
ART. 4º: A partir desta data ficam

TITULAR: Alex da Silva Santos

declarados empossados os representantes do Poder Público e

SUPLENTE: Maria Angélica Souza Guerra da Silva

Diretoria.
·

01

(UM)

REPRESENTANTE

DE

ENTIDADES

OU

ASSOCIAÇÕES DE ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA

ART. 5º: Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

SOCIAL (APMI).

revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº

TITULAR: Marilene Francisca da Fé Andrade

4.183 de 21 de Dezembro de 2011, surtindo efeito a partir da
presente data.

SUPLENTE: Maria das Graças Herrera
·

01 (UM) REPRESENTANTE DE CLUBES DE SERVIÇOS

TITULAR: Antonio Julião

Gabinete do Prefeito Municipal de Sertaneja, Estado do Paraná, em
10 de Outubro de 2012.

SUPLENTE: Yasuyuki Matunaga

·

02 (DOIS) REPRESENTANTE DE IGREJAS CRISTÃS

TITULAR: Arlindo Gabriel

NEUTON DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

SUPLENTE: Roseli Nunes Cardoso Veríssimo
TITULAR: Aparecida Messias Rodrigues Agustine
SUPLENTE: Rita Aparecida dos Santos

·

01 (UM) REPRESENTANTE DOS ADOLESCENTES DE
ENTIDADES OU INSTITUIÇÕES
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Artigo 3º - Onde se lê no quadro constante do ANEXO II da
Lei Municipal nº 1.567/2012 de 05 de julho de 2012, no símbolo do

SÚMULA:
REESTRUTURA

“ALTERA

DISPOSITIVOS

ADMINISTRATIVA

DO

DA

LEI

MUNICÍPIO

DE

cargo de Secretário Municipal de Esporte e Turismo a sigla (CC1),

DE

LEIA-SE: (S1).

SERTANEJA, ESTADO DO PARANÁ, LEI Nº 1.567/2012 DE 05 DE
JULHO DE 2012, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Artigo 4º - O cargo de Diretor Geral do Controle Interno,
constante do ANEXO IV da Lei Municipal nº 1.567/2012 de 05 de julho
de 2012, passa a fazer parte do quadro constante do ANEXO II da

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERTANEJA, ESTADO DO

mesma Lei.

PARANÁ NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART.
69, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SERTANEJA.

Artigo 5º - em virtude da lei municipal nº 1.254/2008 que
anteriormente criou a UNIDADE DE CONTROLE INTERNO, contendo

FAÇO

SABER

QUE

A

CÂMARA

MUNICIPAL

DE

nela

o cargo

de COORDENADOR

GERAL DO

CONTROLE

SERTANEJA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO

INTERNO, fica alterado o quadro constante do ANEXO IV da Lei

MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:

Municipal nº 1.567/2012 de 05 de julho de 2012, passando o referido
quadro a vigorar com adequação de nomenclatura e acrescido da

L E I:

coluna com os vencimentos.

Artigo 1º - Fica alterado o quadro constante do artigo 19 da
Lei Municipal nº 1.567/2012 de 05 de julho de 2012, em virtude do
mesmo não conter o reajuste anual ocorrido em abril de 2012,
através da lei municipal nº 1.548/2012, passando o referido quadro a
vigorar com a seguinte alteração:

Artigo 6º - Fica alterado o artigo 23 da Lei Municipal nº
1.567/2012 de 05 de julho de 2012, passando o referido artigo a
vigorar com a seguinte redação:
Artigo 23 - Esta Lei entrará em vigor a partir da data
de sua publicação, revogando as disposições em

Artigo 19...

contrário, especialmente a Lei Municipal nº 726/1993 e

SIMBOLOGIA

VENCIMENTO R$

S1

Subsídio – fixado
em lei

suas alterações, a Lei Complementar Municipal nº
02/2004 naquilo em que esta for incompatível e a
Lei Municipal nº 1.482/2011.

CCA

3.150,00

CG

2.035,57

Artigo 7º - Os anexos II e IV da Lei Municipal nº 1.567/2012

CC1

2.035,57

de 05 de julho de 2012, após as alterações constantes dos artigos 2º,

CC2

1.318,37

3º, 4º e 5º acima descritos, passam a vigorar com as seguintes

CC3

1.117,98

adequações devidamente corrigidas através dos ANEXOS I e II que
são parte integrante desta presente lei.

Artigo 2º - Onde se lê no quadro constante do ANEXO II da
Lei Municipal nº 1.567/2012 de 05 de julho de 2012, no símbolo do
cargo de Chefe de Gabinete a sigla (S1), LEIA-SE: (CG).

Artigo 8º - Permanecem inalterados os demais artigos,
parágrafos, incisos, itens e anexos da Lei Municipal sob o nº
1.567/2012 de 05 de julho de 2012.
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Artigo 9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA,
Estado do Paraná, em 12 de setembro de 2012.

NEUTON DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Sertaneja
LEI 1575/12 – DE 12/09/2012
ANEXO I – ADEQUAÇÃO DO ANEXO II DA LEI 1.567/2012.
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DOS CARGOS COMICIONADADOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SERTANEJA
C.
S

N°

I
DESCRIÇÃO SECRETARIA/ÓRGÃO

NOMENCLATURA DO CARGO

C

O

B

A

R

O

R

Á

L

G

R

O

O

I

S

A

CG

01

40

Assessor de Projetos e Convênios

CC1

01

40

Assessor Executivo Especial

CC3

01

40

S1

01

40

CC1

01

40

Chefe de Gabinete
Gabinete do Prefeito

H

M

Secretaria Mun. de Adm. Finanças e

Secretário Municipal de Adm. Finanças e

Planejamento

Planejamento

Departamento de Administração e Patrimônio

Diretor do Departamento de Administração e

Departamento de Recursos Humanos

Diretor do Departamento de Recursos Humanos
CC1

01

40

Departamento de Compras

Diretor do Departamento de Compras

CC1

01

40

Departamento de Licitação

Diretor do Departamento de Licitação

CC1

01

40

Departamento de Tributação e Fiscalização

Diretor do Departamento de Tributação e
CC1

01

40

Patrimônio

Fiscalização
Departamento de Finanças, Planejamento e

Diretor Departamento de Finanças, Planejamento e
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Contabilidade

Departamento Administrativo do Distrito de

Diretor do Depto administrativo do Distrito de

Paranagi
Unidade de Controle Interno

Nº 35
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CC1

01

40

Paranagi

CC1

01

40

Diretor Geral de Controle interno

CC1

01

40

Assessor jurídico

CCA

01

40

S1

01

40

Procuradoria Geral do Município

Secretaria Municipal de Saúde

Secretário Municipal de Saúde

Departamento de Saúde

Diretor do Departamento de Saúde

CC1

01

40

Depto de Vigilância Sanitária

Diretor do Depto Vigilância Sanitária

CC1

01

40

CC1

01

40

Diretor do Departamento de Odontologia
Departamento de Odontologia
Departamento de Fisioterapia Psicologia e

Diretor do Depto. de Fisioterapia, Psicologia e

Fonoaudiologia

Fonoaudiologia

CC1

01

40

Diretor Geral do Hospital Municipal

CC1

01

40

S1

01

40

CC1

01

40

CC2

01

40

S1

01

40

CC1

01

40

CC3

08

40

Diretor do Departamento de Cultura

CC1

01

40

Diretor da Cozinha Central

CC1

01

40

S1

01

40

Departamento da Unidade Hospital Municipal

Secretaria Municipal de Esporte e Turismo

Secretário Municipal de Esporte e Turismo
Diretor do Departamento de Esporte e Turismo

Departamento de Esporte e Turismo
Chefe de coordenação do Núcleo de Esporte
Comunitário
Secretaria Municipal de Educação e

Secretário Municipal de Educação e Cultura

Cultura
Diretor do Departamento de Educação
Departamento de Educação
Assessor Pedagógico
Departamento de Cultura
Departamento da Cozinha Central

Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretário Municipal de Assistência Social
Diretor do Departamento de Assistência Social
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CC1

01

40

CC2

01

40

CC2

01

40

CC1

01

40

CC2

01

40

Chefe de coordenação do programa de artesanato
social
__________________________

Chefe de coordenação do Programa de assistência
ao idoso
Diretor do Departamento de Programas e Projetos

Departamento de Programas e Projetos

Sociais

Sociais

Chefe de coordenação do Projeto Espaço Infância
– PEI
Chefe de coordenação do Projeto de Integração e
Proteção ao Adolescente - PIPA

01
CC2

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente

40

Secretário Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente

S1

01

40

CC1

01

40

CC1

01

40

S1

01

40

CC1

01

40

Diretor do Departamento de Agricultura
Departamento de Agricultura
Diretor do Departamento de Meio Ambiente
Departamento de Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Obras e Serviços

Secretário Municipal de Obras e Serviços

Urbanos

Urbanos

Departamento de Serviços Urbanos

Diretor Depto de Serviços Urbanos

Depto de Obras e Urbanismo

Diretor Depto de Obras e Urbanismo

CC1

01

40

Departamento de Transporte

Diretor do Depto de Transporte

CC1

01

40

Depto de Limpeza Pública

Diretor do Depto de Limpeza Pública

CC1

01

40

Diretor Geral

CC1

01

40

SAMAE - Serviço Autônomo de Água e
Esgoto
ANEXO II – LEI 1575/12 DE 12/09/2012
ANEXO II - ADEQUAÇÃO DO ANEXO IV DA LEI 1.567/2012.
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QUADRO DE COMPOSIÇÃO DOS CARGOS DAS UNIDADES DE NATUREZA AUTÔNOMAS - CONTROLE INTERNO E CONSELHO TUTELAR:

N°
DESCRIÇÃO DAS

CARGO

C

UNIDADES

E

A

SIMBOLO

REQUISITOS

R

CARGA

E

G

HORARIA

ATRIBUIÇÕES

VENCIMENTO

O
S

UNIDADE DE

Coordenador Geral

CONTROLE

do Controle Interno

INTERNO

Atribuições
previstos
01

40

criação,

CGI

CONSELHO

Conselheiro Tutelar

TUTELAR
CT

e
na

Lei

requisitos
lei

de

Municipal

sua

Definido conforme lei de sua criação, Lei
Municipal nº 1.254/2008

nº

1.254/2008.

05

Carga

horária

Atribuições previstas na lei

Remuneração por subsidio fixado por

prevista na lei

de sua criação, Lei Municipal

lei.

de sua criação,

nº 1.141/2006.

Lei Municipal nº
1.141/2006.
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finalidades que deles naturalmente se esperam, conforme determina o
Código de Defesa do Consumidor.

CONTRATO DE FORNECIMENTO
CLÁUSULA SEGUNDA

Nº 1152

DOCUMENTOS INTEGRANTES

CONTRATO Nº 1152
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2012

2.1

PREGÃO Nº 016/2012 – FORMA PRESENCIAL

–

Para

todos

os

efeitos

legais,

para

melhor

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERTANEJA

caracterização dos produtos, bem assim para definir procedimentos e

CONTRATADA: A.S. DE SOUZA DE OLIVEIRA – LIVRARIA E

normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este

PAPELARIA.

Contrato, como se nele estivessem transcritos, todos os documentos
exigidos no ANEXO III – Documentos para Habilitação, do Edital,
sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERTANEJA, Estado
do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede

este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução
do objeto contratado.

administrativa à Avenida Nossa Senhora do Rocio, nº 233, inscrita no
CNPJ

sob

o nº

75.393.082/0001-80,

neste

CLÁUSULA TERCEIRA

ato devidamente

DO PREÇO E REAJUSTE

representado pelo Prefeito NEUTON DE OLIVEIRA, brasileiro,
casado, inscrito no CPF sob o nº 324.210.109-00, portador da cédula

3.1 – O preço para a aquisição dos produtos deste contrato

de identidade RG sob o nº 1.428.503 – SSP-SP, residente e

é o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente

domiciliado nesta cidade.

aprovada pelo CONTRATANTE, sendo que o valor global é de R$
CONTRATADO:

A.S. DE SOUZA DE OLIVEIRA –

LIVRARIA E PAPELARIA, inscrita no CNPJ sob n° 85.475.523/0001-

90.352,00 (noventa mil, trezentos e cinqüenta e dois reais), conforme
descritos na carta-proposta da contratada.

47, neste ato devidamente representado pela Sra. Aparecida Silvana

3.2 – O preço contratado compreende todos os custos

de Souza de Oliveira, residente e domiciliada na cidade de Cambé –

necessários à execução dos serviços, inclusive os referentes às

PR, portadora do R.G. nº 5.250.940-8 do CPF nº 724.558.029-49.

despesas

trabalhistas,

previdenciárias,

impostos,

taxas,

fretes,

emolumentos e quaisquer outras despesas e encargos necessários à
CLÁUSULA PRIMEIRA

sua correta execução, de modo a que nenhuma outra remuneração

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS

seja devida à CONTRATADA além do valor ora estipulado.
3.3 – Os preços propostos serão irreajustáveis.

1.1 – Constitui objeto deste instrumento a AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE EXPEDIENTE, para atendimento da Secretaria

CLÁUSULA QUARTA

Municipal de Assistência Social, conforme descrito no ANEXO I –

DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Termo de Referência que faz parte integrante do Edital e seus
4.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias,

Anexos.
1.2 – Os produtos cotados deverão obedecer às normas e

após entrega dos produtos, contados da data da aceitabilidade

padrões da ABNT, ser de boa qualidade e atender eficazmente às

definitiva dos produtos, através de crédito em conta corrente à vista da
apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor
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responsável pelo recebimento, bem como da CND do INSS e CRF do
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DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

FGTS.
4.2 – É vedado a CONTRATADA negociar com terceiros,
seja a que título for, o crédito decorrente deste Contrato, ainda que

7.1 – O transporte dos materiais, bem como a descarga
ocorrerão por conta e risco da Contratada;

com instituição bancária, permitindo-se, tão somente, cobrança em
carteira simples.

7.2 – Os produtos objeto do Contrato, deverão ser entregues
à contratante, de forma fracionada mediante AF - Autorização de

4.3 – O CONTRATANTE poderá descontar do pagamento

Fornecimento, na Secretaria Municipal de Assistência Social, sito a

importâncias que, a qualquer título, lhes sejam devidas pela

Avenida Nossa Senhora do Rocio, 233 – Centro, nesta cidade, de

CONTRATADA por força deste Contrato.

segunda a sexta-feira, em horário de expediente (08h00m às 11h30m

4.4

–

Quaisquer

pagamentos

não

isentarão

a

e 13h00m às 17h00m.).

CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicarão na
aceitação/concordância da perfeita execução do contrato.

7.3 – A empresa fornecedora deverá disponibilizar o
atendimento em até 05 (cinco) dias úteis, após recebimento da AF –
Autorização de Fornecimento, dados da conta bancária para depósito

CLÁUSULA QUINTA

do pagamento, bem como da CND do INSS e CRF do FGTS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.4 – Os produtos, no ato da entrega deverão estar
acompanhados da Nota fiscal descritiva, constando nº da Autorização

5.1 – As despesas decorrentes da contratação serão
reconhecidas contabilmente com as dotações orçamentárias:

de Fornecimento, dados da conta bancária para depósito do
pagamento.

0701.082440007.2019-339030 fonte 000 (149)

7.5 – Todos os produtos serão conferidos no momento da

0702.082440007.2020-339030 fonte 000 (157)

entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não

0702.082440007.2021-339030 fonte 000 (162)

corresponder às especificações exigidas, a remessa apresentada será

0702.082440007.2020-339030 fonte 3739 (339)

devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de 48

0702.082440007.2020-339030 fonte 934 (158)

(quarenta e oito) horas, independentemente da aplicação das

0703.082430007.6001-339030 fonte 000 (175)

penalidades cabíveis.

0703.082430007.6004-339030 fonte 3719 (340)

7.6

–

O

faturamento

deverá ser

emitido

conforme

0703.082430007.6004-339030 fonte 935 (185)

respectivas dotações informadas pelo setor contábil no momento da

0703.082430007.6006-339030 fonte 3763 (341)

aquisição conforme dados abaixo:

0703.082430007.6066-339030 fonte 934 (183)

·

0703.082430007.6008-339030 fonte 3768 (342)
0703.082430007.6008-319013 fonte 935 (285)

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

SERTANEJA

–

CNPJ

75.393.082/0001-80;
·

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CNPJ
09.418.639/0001-66;

CLÁUSULA SEXTA
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

·

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE– CNPJ 09.437.507/0001-81;

Todas situadas no Endereço: Avenida Nossa Senhora do Rocio, nº
6.1 – O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze)
meses, contados a partir da data da assinatura do instrumento
contratual.

233 – Centro – CEP 86.340-000 – Sertaneja – PR
7.7 – No caso de devolução de produtos defeituosos e
retirado o equipamento para manutenção fora da área do (município)
dentro do período da garantia, o frete correrá por conta do fornecedor;

CLÁUSULA SÉTIMA
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CLÁUSULA OITAVA

ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem

RESPONSABILIDADE

o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta,
falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de

8.1 – A CONTRATADA é responsável direta e exclusiva

modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal,

pela execução do objeto deste Contrato e, conseqüentemente,

poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem

responde civil, criminal e ambientalmente por todos os danos e

prejuízo da reparação dos danos causados à Administração pelo

prejuízos que, na execução dele, venha direta ou indiretamente,

infrator:

provocar ou causar para o CONTRATANTE ou para terceiros.

a) advertência;

8.2 – A CONTRATADA responderá por todos os encargos e
obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, acidentária,

b) multa;
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a

administrativa, civil e comercial resultantes da correta execução do

Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;

contrato.

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
8.3 – A CONTRATANTE se obriga a efetuar os pagamentos

regularmente, conforme disposto na cláusula quarta.

Administração

Pública

enquanto

perdurarem

os

motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA NONA

10.3 – A importância relativa às multas será descontada do

TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

pagamento, podendo, conforme o caso ser inscrita para constituir
dívida ativa, na forma da lei, caso em que estará sujeita ao

9.1 – A CONTRATADA não poderá transferir o presente

procedimento executivo.

Contrato, no todo ou em parte, sem o expresso consentimento do

10.4 – O prazo para pagamento das multas será de 05

CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisão deste

(cinco) dias úteis a contar da intimação da CONTRATADA. A critério

Contrato.

da Administração e em sendo possível, o valor devido será
descontado da importância que a mesma tenha a receber da
CLÁUSULA DÉCIMA
SANÇÕES

ADMINISTRATIVAS

CONTRATANTE. Não havendo pagamento pela empresa, o valor
PARA

O CASO

DE

será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo.

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

10.5 – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido
processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e

10.1 – A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de
inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou

recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao
processo.

em outros que o complementem, às seguintes multas, sem prejuízo
das sanções legais previstas nos Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

responsabilidades civil e criminal:

DA RESCISÃO

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na
entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a

11.1 – A CONTRATADA reconhece os

direitos da

parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).

CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art.

b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de

77 e seguintes, da Lei nº 8.666/93.

qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
10.2 – Aos proponentes que convocados dentro do prazo de
validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar

11.2 – A CONTRATANTE se reserva no direito de rescindir
o

contrato,

independentemente

de

interpelação

extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:

judicial

ou
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15.1 – Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº
8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

aceita pelo CONTRATANTE, pelo prazo superior a 15 (quinze) dias.
11.3 – Ocorrendo o descumprimento de qualquer cláusula
deste contrato e dos demais termos que o integram, sua rescisão será

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DISPOSIÇÕES FINAIS

automática, independentemente de qualquer aviso ou notificação.
16.1 – Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

deste contrato indica pleno conhecimento dos elementos nele

INTEGRAÇÃO DO EDITAL À PROPOSTA DO VENCEDOR

constantes, bem como de todas as suas condições gerais e
peculiares,

12.1 – Integram o presente contrato, como se aqui

não podendo invocar

seu desconhecimento como

elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste contrato.

estivessem transcritos, o processo licitatório, PREGÃO Nº 016/2012 –

16.2 – São partes integrantes deste contrato a proposta

FORMA PRESENCIAL e seus anexos, aplicando-se no que couber a

apresentada pela CONTRATADA e o edital do Processo Licitatório

Lei nº 8.666/93 e suas alterações e Lei n.º 10.520/2002.

PREGÃO Nº 016/2012 – FORMA PRESENCIAL que o precedeu.
16.3 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

condições contratuais em face da superveniência de normas federais

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

e municipais disciplinando a matéria, bem como, pelo disposto no Art.
65 da Lei nº 8.666/93.

13.1 – O presente Contrato rege-se pelas disposições

16.4 – Fica eleito o foro da Comarca de Cornélio Procópio,

expressas na Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto

Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do

Municipal nº 3.204/2007, de 05 de abril de 2007 e subsidiariamente, a

presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por

Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações

mais privilegiado que seja.

posteriores, pela legislação aplicável e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o
presente instrumento contratual, por seus representantes legais, em
02 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito,

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

na presença das testemunhas abaixo.

TOLERÂNCIA
14.1 – Se qualquer das partes Contratantes, em benefício
da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou
em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de

Sertaneja/Pr, 10 de Outubro de 2012.
Contratante

Contratada

MUNICIPIO DE SERTANEJA A.S. DE SOUZA DE OLIVEIRA – LIVRARIA E PAPELARIA

seus anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer
forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais
permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse
ocorrido.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
CASOS OMISSOS

_____________________
Neuton de Oliveira

Prefeito

_______________________
Aparecida Silvana de Souza de Oliveira

Representante Legal
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DOCUMENTOS INTEGRANTES

Nº 1153
CONTRATO Nº 1153

2.1

–

Para

todos

os

efeitos

legais,

para

melhor

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2012

caracterização dos produtos, bem assim para definir procedimentos e

PREGÃO Nº 016/2012 – FORMA PRESENCIAL

normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERTANEJA

Contrato, como se nele estivessem transcritos, todos os documentos

CONTRATADA: MENON INFORMATICA LTDA.

exigidos no ANEXO III – Documentos para Habilitação, do Edital,
sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a
este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERTANEJA, Estado

do objeto contratado.

do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
administrativa à Avenida Nossa Senhora do Rocio, nº 233, inscrita no

CLÁUSULA TERCEIRA

CNPJ

DO PREÇO E REAJUSTE

sob

o nº

75.393.082/0001-80,

neste

ato devidamente

representado pelo Prefeito NEUTON DE OLIVEIRA, brasileiro,
casado, inscrito no CPF sob o nº 324.210.109-00, portador da cédula

3.1 – O preço para a aquisição dos produtos deste contrato

de identidade RG sob o nº 1.428.503 – SSP-SP, residente e

é o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente

domiciliado nesta cidade.

aprovada pelo CONTRATANTE, sendo que o valor global é de R$
2.840,00 (dois mil, oitocentos e quarenta reais), conforme descritos na
carta-proposta da contratada.

CONTRATADO:

MENON INFORMATICA LTDA, inscrita

3.2 – O preço contratado compreende todos os custos

no CNPJ sob n° 08.751.591/0001-40, neste ato devidamente

necessários à execução dos serviços, inclusive os referentes às

representado pelo Sr. Jonir Antonio Menon, residente e domiciliado na

despesas

cidade de Cornélio Procópio – PR, portador do R.G. nº 1.066.517-5 do

emolumentos e quaisquer outras despesas e encargos necessários à

CPF nº 142.867.699-68.

sua correta execução, de modo a que nenhuma outra remuneração

trabalhistas,

previdenciárias,

impostos,

taxas,

fretes,

seja devida à CONTRATADA além do valor ora estipulado.
CLÁUSULA PRIMEIRA

3.3 – Os preços propostos serão irreajustáveis.

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS
CLÁUSULA QUARTA
1.1 – Constitui objeto deste instrumento a AQUISIÇÃO DE

DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, para atendimento da Secretaria
Municipal de Assistência Social, conforme descrito no ANEXO I –

4.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias,

Termo de Referência que faz parte integrante do Edital e seus

após entrega dos produtos, contados da data da aceitabilidade

Anexos.

definitiva dos produtos, através de crédito em conta corrente à vista da
1.2 – Os produtos cotados deverão obedecer às normas e

apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor

padrões da ABNT, ser de boa qualidade e atender eficazmente às

responsável pelo recebimento, bem como da CND do INSS e CRF do

finalidades que deles naturalmente se esperam, conforme determina o

FGTS.

Código de Defesa do Consumidor.

4.2 – É vedado a CONTRATADA negociar com terceiros,
seja a que título for, o crédito decorrente deste Contrato, ainda que

CLÁUSULA SEGUNDA
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7.2 – Os produtos objeto do Contrato, deverão ser entregues
à contratante, de forma fracionada mediante AF - Autorização de

4.3 – O CONTRATANTE poderá descontar do pagamento

Fornecimento, na Secretaria Municipal de Assistência Social, sito a

importâncias que, a qualquer título, lhes sejam devidas pela

Avenida Nossa Senhora do Rocio, 233 – Centro, nesta cidade, de

CONTRATADA por força deste Contrato.

segunda a sexta-feira, em horário de expediente (08h00m às 11h30m

4.4

–

Quaisquer

pagamentos

não

isentarão

a

e 13h00m às 17h00m.).

CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicarão na
aceitação/concordância da perfeita execução do contrato.

7.3 – A empresa fornecedora deverá disponibilizar o
atendimento em até 05 (cinco) dias úteis, após recebimento da AF –
Autorização de Fornecimento, dados da conta bancária para depósito

CLÁUSULA QUINTA

do pagamento, bem como da CND do INSS e CRF do FGTS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 – As despesas decorrentes da contratação serão
reconhecidas contabilmente com as dotações orçamentárias:
0701.082440007.2019-339030 fonte 000 (149)

7.4 – Os produtos, no ato da entrega deverão estar
acompanhados da Nota fiscal descritiva, constando nº da Autorização
de Fornecimento, dados da conta bancária para depósito do
pagamento.

0702.082440007.2020-339030 fonte 000 (157)

7.5 – Todos os produtos serão conferidos no momento da

0702.082440007.2021-339030 fonte 000 (162)

entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não

0702.082440007.2020-339030 fonte 3739 (339)

corresponder às especificações exigidas, a remessa apresentada será

0702.082440007.2020-339030 fonte 934 (158)

devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de 48

0703.082430007.6001-339030 fonte 000 (175)

(quarenta e oito) horas, independentemente da aplicação das

0703.082430007.6004-339030 fonte 3719 (340)

penalidades cabíveis.

0703.082430007.6004-339030 fonte 935 (185)

7.6

–

O

faturamento

deverá ser

emitido

conforme

0703.082430007.6006-339030 fonte 3763 (341)

respectivas dotações informadas pelo setor contábil no momento da

0703.082430007.6066-339030 fonte 934 (183)

aquisição conforme dados abaixo:

0703.082430007.6008-339030 fonte 3768 (342)

·

0703.082430007.6008-319013 fonte 935 (285)

MUNICIPAL

DE

SERTANEJA

–

CNPJ

75.393.082/0001-80;
·

CLÁUSULA SEXTA
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

PREFEITURA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CNPJ
09.418.639/0001-66;

·

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE– CNPJ 09.437.507/0001-81;

6.1 – O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze)
meses, contados a partir da data da assinatura do instrumento
contratual.

Todas situadas no Endereço: Avenida Nossa Senhora do Rocio, nº
233 – Centro – CEP 86.340-000 – Sertaneja – PR
7.7 – No caso de devolução de produtos defeituosos e
retirado o equipamento para manutenção fora da área do (município)

CLÁUSULA SÉTIMA

dentro do período da garantia, o frete correrá por conta do fornecedor;

DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
CLÁUSULA OITAVA
7.1 – O transporte dos materiais, bem como a descarga
ocorrerão por conta e risco da Contratada;

RESPONSABILIDADE
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8.1 – A CONTRATADA é responsável direta e exclusiva

modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal,

pela execução do objeto deste Contrato e, conseqüentemente,

poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem

responde civil, criminal e ambientalmente por todos os danos e

prejuízo da reparação dos danos causados à Administração pelo

prejuízos que, na execução dele, venha direta ou indiretamente,

infrator:

provocar ou causar para o CONTRATANTE ou para terceiros.

a) advertência;

8.2 – A CONTRATADA responderá por todos os encargos e
obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, acidentária,

b) multa;
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a

administrativa, civil e comercial resultantes da correta execução do

Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;

contrato.

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
8.3 – A CONTRATANTE se obriga a efetuar os pagamentos

regularmente, conforme disposto na cláusula quarta.

Administração

Pública

enquanto

perdurarem

os

motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA NONA

10.3 – A importância relativa às multas será descontada do

TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

pagamento, podendo, conforme o caso ser inscrita para constituir
dívida ativa, na forma da lei, caso em que estará sujeita ao

9.1 – A CONTRATADA não poderá transferir o presente

procedimento executivo.

Contrato, no todo ou em parte, sem o expresso consentimento do

10.4 – O prazo para pagamento das multas será de 05

CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisão deste

(cinco) dias úteis a contar da intimação da CONTRATADA. A critério

Contrato.

da Administração e em sendo possível, o valor devido será
descontado da importância que a mesma tenha a receber da
CLÁUSULA DÉCIMA
SANÇÕES

ADMINISTRATIVAS

CONTRATANTE. Não havendo pagamento pela empresa, o valor
PARA

O CASO

DE

será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo.
10.5 – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e
10.1 – A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de
inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou

recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao
processo.

em outros que o complementem, às seguintes multas, sem prejuízo
das sanções legais previstas nos Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

responsabilidades civil e criminal:

DA RESCISÃO

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na
entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a

11.1 – A CONTRATADA reconhece os

direitos da

parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).

CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art.

b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de

77 e seguintes, da Lei nº 8.666/93.

qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
10.2 – Aos proponentes que convocados dentro do prazo de

11.2 – A CONTRATANTE se reserva no direito de rescindir
o

contrato,

independentemente

de

interpelação

judicial

ou

validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar

extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:

ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem

a) Quando a CONTRATADA falir ou for dissolvida;

o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta,

b) Quando houver atraso na entrega dos serviços, sem justificativa

falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de

aceita pelo CONTRATANTE, pelo prazo superior a 15 (quinze) dias.
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11.3 – Ocorrendo o descumprimento de qualquer cláusula
deste contrato e dos demais termos que o integram, sua rescisão será

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

automática, independentemente de qualquer aviso ou notificação.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
INTEGRAÇÃO DO EDITAL À PROPOSTA DO VENCEDOR

16.1 – Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura
deste contrato indica pleno conhecimento dos elementos nele
constantes, bem como de todas as suas condições gerais e

12.1 – Integram o presente contrato, como se aqui
estivessem transcritos, o processo licitatório, PREGÃO Nº 016/2012 –
FORMA PRESENCIAL e seus anexos, aplicando-se no que couber a
Lei nº 8.666/93 e suas alterações e Lei n.º 10.520/2002.

peculiares,

não podendo invocar

seu desconhecimento como

elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste contrato.
16.2 – São partes integrantes deste contrato a proposta
apresentada pela CONTRATADA e o edital do Processo Licitatório
PREGÃO Nº 016/2012 – FORMA PRESENCIAL que o precedeu.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

16.3 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das
condições contratuais em face da superveniência de normas federais
e municipais disciplinando a matéria, bem como, pelo disposto no Art.

13.1 – O presente Contrato rege-se pelas disposições

65 da Lei nº 8.666/93.

expressas na Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto

16.4 – Fica eleito o foro da Comarca de Cornélio Procópio,

Municipal nº 3.204/2007, de 05 de abril de 2007 e subsidiariamente, a

Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do

Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações

presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por

posteriores, pela legislação aplicável e pelos preceitos de direito

mais privilegiado que seja.

público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o
presente instrumento contratual, por seus representantes legais, em

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

02 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito,

TOLERÂNCIA

na presença das testemunhas abaixo.

14.1 – Se qualquer das partes Contratantes, em benefício

Sertaneja/Pr, 10 de Outubro de 2012.

da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou
em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de

Contratante

Contratada

seus anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer

MUNICIPIO DE SERTANEJA

MENON INFORMATICA LTDA

forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais
permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse

__________________________
Neuton de Oliveira

ocorrido.

Prefeito
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
CASOS OMISSOS
15.1 – Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº
8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

_______________________
Jonir Antonio Menon
Representante Legal
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CONTRATO DE FORNECIMENTO
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2.1

–

Para

todos

PÁG. 16

os

efeitos

legais,

para

melhor

Nº 1154

caracterização dos produtos, bem assim para definir procedimentos e

CONTRATO Nº 1154

normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2012

Contrato, como se nele estivessem transcritos, todos os documentos

PREGÃO Nº 016/2012 – FORMA PRESENCIAL

exigidos no ANEXO III – Documentos para Habilitação, do Edital,

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERTANEJA

sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a

CONTRATADA: LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME

este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução
do objeto contratado.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERTANEJA, Estado

CLÁUSULA TERCEIRA

do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede

DO PREÇO E REAJUSTE

administrativa à Avenida Nossa Senhora do Rocio, nº 233, inscrita no
CNPJ

ato devidamente

3.1 – O preço para a aquisição dos produtos deste contrato

representado pelo Prefeito NEUTON DE OLIVEIRA, brasileiro,

sob

o nº

75.393.082/0001-80,

neste

é o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente

casado, inscrito no CPF sob o nº 324.210.109-00, portador da cédula

aprovada pelo CONTRATANTE, sendo que o valor global é de R$

de identidade RG sob o nº 1.428.503 – SSP-SP, residente e

12.900,00 (doze mil e novecentos reais), conforme descritos na carta-

domiciliado nesta cidade.

proposta da contratada.
3.2 – O preço contratado compreende todos os custos

CONTRATADO:

LUIZ

ROBERTO

RODRIGUES

necessários à execução dos serviços, inclusive os referentes às

PAPELARIA ME, inscrita no CNPJ sob n° 06.006.493/0001-53, neste

despesas

ato devidamente representado pelo Sr. Luiz Roberto Rodrigues,

emolumentos e quaisquer outras despesas e encargos necessários à

trabalhistas,

previdenciárias,

impostos,

taxas,

fretes,

residente e domiciliado na cidade de Londrina – PR, portador do R.G.

sua correta execução, de modo a que nenhuma outra remuneração

nº 1.253.627 do CPF nº 277.076.449-72.

seja devida à CONTRATADA além do valor ora estipulado.
3.3 – Os preços propostos serão irreajustáveis.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS

CLÁUSULA QUARTA
DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

1.1 – Constitui objeto deste instrumento a AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE EXPEDIENTE, para atendimento da Secretaria

4.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias,

Municipal de Assistência Social, conforme descrito no ANEXO I –

após entrega dos produtos, contados da data da aceitabilidade

Termo de Referência que faz parte integrante do Edital e seus

definitiva dos produtos, através de crédito em conta corrente à vista da

Anexos.

apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor
1.2 – Os produtos cotados deverão obedecer às normas e

padrões da ABNT, ser de boa qualidade e atender eficazmente às
finalidades que deles naturalmente se esperam, conforme determina o
Código de Defesa do Consumidor.

responsável pelo recebimento, bem como da CND do INSS e CRF do
FGTS.
4.2 – É vedado a CONTRATADA negociar com terceiros,
seja a que título for, o crédito decorrente deste Contrato, ainda que
com instituição bancária, permitindo-se, tão somente, cobrança em

CLÁUSULA SEGUNDA
DOCUMENTOS INTEGRANTES

carteira simples.
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4.3 – O CONTRATANTE poderá descontar do pagamento

Fornecimento, na Secretaria Municipal de Assistência Social, sito a

importâncias que, a qualquer título, lhes sejam devidas pela

Avenida Nossa Senhora do Rocio, 233 – Centro, nesta cidade, de

CONTRATADA por força deste Contrato.

segunda a sexta-feira, em horário de expediente (08h00m às 11h30m

4.4

–

Quaisquer

pagamentos

não

isentarão

a

e 13h00m às 17h00m.).

CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicarão na
aceitação/concordância da perfeita execução do contrato.

7.3 – A empresa fornecedora deverá disponibilizar o
atendimento em até 05 (cinco) dias úteis, após recebimento da AF –
Autorização de Fornecimento, dados da conta bancária para depósito

CLÁUSULA QUINTA

do pagamento, bem como da CND do INSS e CRF do FGTS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.4 – Os produtos, no ato da entrega deverão estar
acompanhados da Nota fiscal descritiva, constando nº da Autorização

5.1 – As despesas decorrentes da contratação serão
reconhecidas contabilmente com as dotações orçamentárias:

de Fornecimento, dados da conta bancária para depósito do
pagamento.

0701.082440007.2019-339030 fonte 000 (149)

7.5 – Todos os produtos serão conferidos no momento da

0702.082440007.2020-339030 fonte 000 (157)

entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não

0702.082440007.2021-339030 fonte 000 (162)

corresponder às especificações exigidas, a remessa apresentada será

0702.082440007.2020-339030 fonte 3739 (339)

devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de 48

0702.082440007.2020-339030 fonte 934 (158)

(quarenta e oito) horas, independentemente da aplicação das

0703.082430007.6001-339030 fonte 000 (175)

penalidades cabíveis.

0703.082430007.6004-339030 fonte 3719 (340)

7.6

–

O

faturamento

deverá ser

emitido

conforme

0703.082430007.6004-339030 fonte 935 (185)

respectivas dotações informadas pelo setor contábil no momento da

0703.082430007.6006-339030 fonte 3763 (341)

aquisição conforme dados abaixo:

0703.082430007.6066-339030 fonte 934 (183)

·

0703.082430007.6008-339030 fonte 3768 (342)

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

SERTANEJA

–

CNPJ

75.393.082/0001-80;

0703.082430007.6008-319013 fonte 935 (285)

·

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CNPJ

CLÁUSULA SEXTA

·

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

09.418.639/0001-66;
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

ADOLESCENTE– CNPJ 09.437.507/0001-81;
Todas situadas no Endereço: Avenida Nossa Senhora do Rocio, nº

6.1 – O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze)
meses, contados a partir da data da assinatura do instrumento
contratual.

233 – Centro – CEP 86.340-000 – Sertaneja – PR
7.7 – No caso de devolução de produtos defeituosos e
retirado o equipamento para manutenção fora da área do (município)
dentro do período da garantia, o frete correrá por conta do fornecedor;

CLÁUSULA SÉTIMA
DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

CLÁUSULA OITAVA
RESPONSABILIDADE

7.1 – O transporte dos materiais, bem como a descarga
ocorrerão por conta e risco da Contratada;
7.2 – Os produtos objeto do Contrato, deverão ser entregues
à contratante, de forma fracionada mediante AF - Autorização de

8.1 – A CONTRATADA é responsável direta e exclusiva
pela execução do objeto deste Contrato e, conseqüentemente,
responde civil, criminal e ambientalmente por todos os danos e
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prejuízo da reparação dos danos causados à Administração pelo
infrator:

8.2 – A CONTRATADA responderá por todos os encargos e

a) advertência;

obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, acidentária,

b) multa;

administrativa, civil e comercial resultantes da correta execução do

c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a

contrato.

Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;
8.3 – A CONTRATANTE se obriga a efetuar os pagamentos

regularmente, conforme disposto na cláusula quarta.

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração

Pública

enquanto

perdurarem

os

motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA NONA
TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

10.3 – A importância relativa às multas será descontada do
pagamento, podendo, conforme o caso ser inscrita para constituir

9.1 – A CONTRATADA não poderá transferir o presente
Contrato, no todo ou em parte, sem o expresso consentimento do

dívida ativa, na forma da lei, caso em que estará sujeita ao
procedimento executivo.

CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisão deste
Contrato.

10.4 – O prazo para pagamento das multas será de 05
(cinco) dias úteis a contar da intimação da CONTRATADA. A critério
da Administração e em sendo possível, o valor devido será

CLÁUSULA DÉCIMA
SANÇÕES

ADMINISTRATIVAS

descontado da importância que a mesma tenha a receber da
PARA

O CASO

DE

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

CONTRATANTE. Não havendo pagamento pela empresa, o valor
será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo.
10.5 – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido

10.1 – A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de

processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e

inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou

recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao

em outros que o complementem, às seguintes multas, sem prejuízo

processo.

das sanções legais previstas nos Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e
responsabilidades civil e criminal:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na

DA RESCISÃO

entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a
parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).

11.1 – A CONTRATADA reconhece os

direitos da

b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de

CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art.

qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

77 e seguintes, da Lei nº 8.666/93.

10.2 – Aos proponentes que convocados dentro do prazo de

11.2 – A CONTRATANTE se reserva no direito de rescindir
de

interpelação

judicial

ou

o

ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem

extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:

o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta,

a) Quando a CONTRATADA falir ou for dissolvida;

falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de

b) Quando houver atraso na entrega dos serviços, sem justificativa

modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal,

aceita pelo CONTRATANTE, pelo prazo superior a 15 (quinze) dias.

poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem

contrato,

independentemente

validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar
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11.3 – Ocorrendo o descumprimento de qualquer cláusula
deste contrato e dos demais termos que o integram, sua rescisão será

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

automática, independentemente de qualquer aviso ou notificação.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
INTEGRAÇÃO DO EDITAL À PROPOSTA DO VENCEDOR

16.1 – Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura
deste contrato indica pleno conhecimento dos elementos nele
constantes, bem como de todas as suas condições gerais e

12.1 – Integram o presente contrato, como se aqui
estivessem transcritos, o processo licitatório, PREGÃO Nº 016/2012 –
FORMA PRESENCIAL e seus anexos, aplicando-se no que couber a
Lei nº 8.666/93 e suas alterações e Lei n.º 10.520/2002.

peculiares,

não podendo invocar

seu desconhecimento como

elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste contrato.
16.2 – São partes integrantes deste contrato a proposta
apresentada pela CONTRATADA e o edital do Processo Licitatório
PREGÃO Nº 016/2012 – FORMA PRESENCIAL que o precedeu.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

16.3 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das
condições contratuais em face da superveniência de normas federais
e municipais disciplinando a matéria, bem como, pelo disposto no Art.

13.1 – O presente Contrato rege-se pelas disposições

65 da Lei nº 8.666/93.

expressas na Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto

16.4 – Fica eleito o foro da Comarca de Cornélio Procópio,

Municipal nº 3.204/2007, de 05 de abril de 2007 e subsidiariamente, a

Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do

Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações

presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por

posteriores, pela legislação aplicável e pelos preceitos de direito

mais privilegiado que seja.

público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o
presente instrumento contratual, por seus representantes legais, em

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

02 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito,

TOLERÂNCIA

na presença das testemunhas abaixo.

14.1 – Se qualquer das partes Contratantes, em benefício
da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou

Sertaneja/Pr, 10 de Outubro de 2012.

em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de
seus anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer

Contratante

forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais

MUNICIPIO DE SERTANEJA LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME

Contratada

permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse
__________________________

ocorrido.

Neuton de Oliveira
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
CASOS OMISSOS
15.1 – Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº
8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

Prefeito

_______________________
Luiz Roberto Rodrigues
Representante Legal

ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO
MUNICÍPIO DE SERTANEJA
LEI Nº 1527/2011, de 15 de dezembro de 2011
ÓRGÃO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE
A Prefeitura Municipal de Sertaneja dá garantia da autenticidade deste documento,
desde que visualizado através do site
www.sertaneja.pr.gov.br ou www.cmsertaneja.pr.gov.br ou
www.diariooficialdoparana.com.br
SERTANEJA, segunda-feira, 15 de outubro de 2012

ANO I

CONVITE
II-TERMO ADITIVO DE CONTRATO
CONVITE Nº 010/11
CONTRATO Nº 1064
Contratação de Empresa para realização de Serviços
Impressos/Gráficos, para atendimento às diversas secretarias do
município, com Recursos Próprios Municipais e/ ou vinculados, que
entre si celebram o Município de Sertaneja e a empresa Gráfica Uraí
Ltda , na forma abaixo:
CONTRATANTE:

Município

de Sertaneja,

estado do

Paraná, pessoa jurídica de direito publico interno, com sede à Avenida
Nossa

Senhora

do

Rocio,

233,

inscrito

no

CNPJ

sob

n.º

75.393.082/0001-80, neste ato devidamente representado pelo
Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr.
Neuton de Oliveira, residente e domiciliado nesta cidade, portador da
Cédula de Identidade RG n.º 1.428.503 SSP/SP e do CPF/MF sob o
n.º 324.210.109-00, e
CONTRATADA: Gráfica Uraí Ltda, pessoa jurídica, inscrito
no CNPJ 78.304.292/0001-43, neste ato devidamente representado
pelo senhor Lázaro Pires Cardoso, residente e domiciliado na cidade
de Urai– Pr., portador do R.G. nº 1.136.822- SSP-PR, CPF nº
089.998.569-68.
O prazo de Vigência e Execução sofrerá um acréscimo de
02 (dois) meses, ficando estipulada a data de 18 de dezembro de
2012, como data final para o término da execução dos serviços já
contratados, de acordo com a Cláusula quinta e sexta e Décima
Segunda do contrato e item 14, subitem 14.2, 14.3 e 14.7 do Convite,
de que trata o Termo Aditivo e as especificações da Lei 8.666/93,
permanecendo inalteradas as demais cláusulas já contratadas.
Sertaneja, Pr, 10 de outubro de 2012.
Município de Sertaneja
Contratante

Gráfica Uraí Ltda
Contratada
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