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CONTRATO ADMINISTRATIVO No"006/2017

1- PARTES

FUl"DAÇÃO AIUUCÁIHA. pcssoajurídica de direito privado dc utilidade pública - Lei Estadualn"
13180/200 I. inscrita no CNP JIMF sob o nO03.579.617/0001.00. sediada na Av. Comendador Franco.
1341. Jardim Botânico. Curitiba-PRo neste ato reprcsentada pelo seu Presidente. Senhor PAULO
ROBERTO SLUD BROFMAN. brasileiro. R.G. N° 589.331-3 SSI' I'R. CPF 167.864.759-49. e pelo
Diretor de Administração e Finanças. Senhor JOSÉ CARLOS GEHR. brasilciro. R.G. NO1.444.331-2
I'R. CPF nO500.014.429-53. doravante denominada CONTRATANTE.

I.JSF:GRAFF GRAFICA E F:OITORA LTJ>A - ME, pessoa jurídica de direito privado. inscrita no
CNI'J sob o n.o 81.894.172/0001-58. com sede na Rua Henriquc Mchl n.o 428. Bairro Uberaba.
Curitiba. Paraná. CEI' 81.560-140. ncste ato representada na forma de .,scu contrato social. pelo scu
Diretor Cesar Antonio Lisc. CPF 63611309915. RG 3.460.934-9 SESPIPR doravante denominada
CONTRÁ TÁDÁ.

" - DA FUNJ>AMENT AÇÃO LEGAL

Este Contrato Administrativo decorre da Dispensa de Licitação 002/2017. publicado no DIOE n" . pg.
43 em 20 de dezembro de 2017 e será regido pelas nOllnas da citada Licitação. disposiçõcs constantes
da Lei Federal n.O 8. 666/93. com as alterações introduzidas pclas Lcis Fcdcrais n." 8.883/94 e
9.648/98. suas altcraçõcs e demais normas aplicâveis à cspécie. quc rcger-sc-à pelas cláusulas e
condições especificadas a seguir:

CLÁUSULA PRIMF:IRA - no OR./F:TO

O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de Impressão de UMA EDiÇÃO DA
REVISTÁ PÁRÁNÁ FAZ CIÊNCIA nO6 nos termos da presente avença. a qual constitui-se no único
instrumento de regulação de direitos e obrigaçõcs das partcs. ficando rcvogado qualqucr cntcndimento
prévio eventualmente estabelecido. sendo que quaisquer alterações somente serão válidas se
estipuladas mediante termo aditivo. não tendo eficácia qualquer compromisso assumido verbalmentc.
O objeto do presente contrato abrangcrá a prestação dos seguintes serviços pela CONTRÁ TÁDÁ.
constituindo-se suas obrigações:

Paragrafo primeiro: Á revista tera a seguinte configuração técnica: Qt: 1500un. Tamanho
(fechado) 280mm x 21 O mm (altura x largura~:4x4 cores. Capa em Couche fosco LD 170 e
miolo em Couche fosco LD 115 + verniz UV em I dos lados da capa. dobra. corte. relile e 2
grampos.

Panígrafo segundo: Integram c completam o presente Contrato. para todos os fins de direito.
obrigando-se as P3l1CS em todos os seus termos, as condições expressas nos autos da Dispensa de
Licitação 002/2017. juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

O valor do presente contrato é de R$ 6.200.00 (seis mil e duzentos reais).
/

;-
./

I'aral:rafo Único: O valor a!llal foi calculado sobre uma estimativa de trabalho que deverá ser
realizado. Havcndo aumento desproporcional no volume desses serviços ou nos custos durante a '
vigência do contrato. as panes ajustarão novo valor que mantenha a relação de equilíbrio econó,' a- lJrl

tinanceiro. através de termo aditivo. Caso haja mndança de conteúdo após executada a revi!; "oea ~
diagramaçào. esses dois serviços precisarão ser cobrados novamente para refazê-los.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO

o pagamento referente ao presente Contrato será efetuado á vista. observado o prazo de. no mínímo. 5
(cinco) dias corridos. a contar do prfmeiro dia útil seguinte à data da comprovação da entrega.
instalação e montagem d(iS itens solicitados. mediante a apresentação da Nota Fiscal. devidamente
atestada pclo setor competente.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

o presente contrato entrará em vigor na data da sua assinatura se encerrará no dia 31 de janeiro de
2018. quando da entrega definitiva dos serviços contratados. após conferencia e atestado da
CONTRATANTE da adimplêneia do objeto deste contrato. podendo ser prorrogado a critêrio da
contratante.

. -I'arágrafo Unico: A CONTRATADA compromete-se a manter equipc apta a atender o objeto deste
instrumento durante todo o período contratual ou até a aprovação final dos itens listados na Cláusula
Primeira. o que ocorrer primeiro

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas c
da CONTRATADA perceber o valor ajustado na fonna e prazo convencionados.

Parágralil Primeiro: Constituem obrigações da CONTRATANTE:

I - Fornccer todo o conteúdo da revista (fotos. textos. imagens. gráficos. etc) à CONTRATADA para
execução dos sel"\'iços ora contratados. A CONTRATADA poderáfornecer até 5 (cinco) imagens para
a CONTRATANTE durante o per iodo contrattial:

11- Manter a CONTRATADA. periodicamente informada. para estar apta a desenvolver os scrviços
descritos contratados: 1 i

I
I

111 - Manter um representante disponível e capacitado para o atendimcnto e contalo com a
CONTRA TADA:

IV- Efetuar o pagamento das faturas apresentadas. observando os prazos e condições estabelccidas no
presente instrumento: •...

V - Garantir o acesso da CONTRATADA a todos os dados e informações existentes e relevantes para
o desenvolvimento dos scniços:

V I - Solucionar. com precisão e dentro do menor espaço de tempo possível. as dúvidas e situações
a(h ersas capazes de comprometer o objeto do presente contraIo:

VII - Assegurar aos empregados ou prepostos da CONTRATADA accsso aos locais dc sua scde cm
que os scn'iços tenham que ser executados:

VIII - Comunicar. em tcmpo hábil. à CONTRATADA a ocorrência de fato impeditivo à execução dos
serviços ora ajustados:

IX) conferir os itens. para fins de verificação de sua compatibilidade com as especiticações pactuadas.
envolvendo a quahdade. quantidade c perfeito funcionamento. resultando no recebimento definitilo no
prazo de 5 (cineo) dias cOITidos de sua entrega. ""Doa lu"
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X) efetuar o pagamento à vista na conta da CONTRATADA. observado o prazo de. no mínim ~,(,l
(cinco) dias corrídos. a contar do primeiro dia útil seguinte à data de comprovação da entrega dos itens
solicitados. e apresentação de Nota Fiscal ou Documento de Cobrança. devidamente atestada pelo
selar competente. Ncnhum pagamento será efetuado à CONTRATA DA. enquanto estiver pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou
inadimplemento. referente ao objeto deste Edital.

Pa"':'grafo Segundo: Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) prestar o I,)fnecimento na forma ajustada:

b) atcnder aos encargos trabalhistas. previdenciários. fiscais. comerciais e seguros. decorrentcs da
cxecução do prcscntc Contrato:

c) mantcr durante toda a execução do Contrato. em compatibilidade ~,om as obrigações assumidas.
todas as condiçõcs dc habilitação e qualificação exigidas na Dispensa de Licitação 002/2017:

d) apresentar. sempre quc solicitado. durante a cxecução do Contrato. documentos que comprovcm
estar cumprindo a Icgislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação. em espccial.
encargos sociais. trabalhistas. previdenciários. tributários. fiscais e comerciais.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA não se responsabilizará por infl)fmações incxatas ou
equivocadas que não tenham sido geradas por sua culpa. especialmente quando os textos e layouts
forem aprovados pela CONTRATANTE e quando forem passadas informações incompletas ou
equivocadas por representantes da CONTRATANTE. A CONTRATADA também não se
rcsponsabilizará por falhas técnicas ou baixa qualidade de impressão e acabamento.

CL.ÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLE:\IENTO CONTRATUAL

No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto constante da Cláusula Quarta. será
aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 0.2% (zero vírgula dois por
cento) sobre o valor total da quantidade do objeto solicitado pela CONTRATANTE por dia útil
excedente ao respectivo prazo.

Par:ígrafo Primeiro: Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá.
garantida a pré"ia dcfesa. aplicar à CONTRATAQA as sanções prcvistas no a,1. 87 da Lei nO8.666/93
e multa correspondcnte a 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato. dc conformidade com o
disposto nos arts. 408 • .j IO e 412 do Código Civil.

CL.ÁUSULA SÉTIMA - DA RF:SCISÃO

o presente Contrato dcvcrá ser rescindido caso ocorram quaisquer fatos indicados no art. 78 da Lei n°
8.666/93.

Parágrafo Único: A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE. em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nO8.666i93.

/
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CL.\lJSULA OITA VA - DA LF:GISLAÇÃO APLIC.Á VEL

o presente instnJJllcnto contratual rege-se pelas disposições expressas na legislação abaixo e outras
pertincntes ao objeto. ainda que não explicitadas:

http://www,FondacaoAraocan8.orgbr.
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a) Lei Federal nO8.666/93 c suas posteriores alterações;

----
~

ol Código Civil Brasileiro e. ainda. pelos preceitos de direito púolieo e pelos principios da Teoria
Geral dos Contratos:

c) Lei Estadual nO15.608. de 16 de agosto de 2007.

CLAuSULA NONA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Curitioa-PR para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presentc
Cnnlrato.

E. por estarem justas e contratadas. as panes tinllam o presente termo
eOJ1lratual.por si e seus sucessores. em 02 (duas) vias iguais e ruoricadas. para todos os fins de direito.
na presença de duas testemunhas. .

Curitiba. 18 de dezemoro de 2017

CONTRA TANTE : FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA

, I,
I'aulo Roberto Slud Brofman

Presidente
.José Carlos Gehr

Diretor

CONTRATADA: L1SF.GRAFF GRAFICA E F.DITORA LTDA -!\IF.

~
Cesar Antonio f'e

Diretor

Testemunhas:

sôtiõ oJI,Jil

(b~ v/C'
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Siqueira Campos
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'1lJ~ICI ••1O UE SIQUEIRA C..t
Aviso de abertura de bClIªcâo - TQma(

OBJETO: Contratação de empresa as
engentlafla para Recapeamenlo aslállico
D'5InIO da Alemoa. tolalizando 6.601,57
l03W38-13/201]'MTUR lNFRAESTRUn
Prazo de execução: 04 (quatro) meses;
ABI:HTUAA. 24 de Janeiro de 2018 - Hora: O9hOOmin.
LOCAL DE ABERTURA: Prefeitura MUl1lcipal. Rua Marechal
Deodoro n; 1837. Centro,
INFORMAÇÕES: Prefellura MuniCIpal- Tel' (43) 3571-1122.
tOIT AL COMPlE TO- www.doc.siguelracamoos.pr.cov.br.

Siqueira Campos, 29 de dezembro de 2017.
Robson da Silva Reis

Presidente da Comissao de Licita ão

I

12835712017

I Sulina

AVISO ERRATA 00 EDITAL DE LICITAÇÃO -PREGA0
ELETRONICO n° 118/2017.

O MunicíPIo de Sulma torna publico aos mteressados, a errata do e(MaI
de hOlaç:.O relalJvO ao procedimento bCltatono Pregão 8elrÔnlCO n°
11812017. deVido à normas do CQMPRASNET, ficando RETIFICADO o
Anexo I. na Editai do Pregão Eletrônico nO 118/2017. nos sl!:9uinles
lermos Ouanlldade do item 03 339.30 toneladas passa a ser 340
toneladas, majorando o \lalor tOla! estimado de RS 198.350.00 para RS
198420.00. As demaIS dausulas e condiçôes presentes no instrumento
convocatóoo permanecem matteradas. Sulina, 29 de dezembro de 2017.
PAULO HORN. Prelelto MuniCipal

128342/2017

AVISO ERRATA DO EDITAL DE UCITAÇAO - PREGA0
ELETRÔNICO n-119/2017.

O MUnlCiPlo de Sulina, torna putilco aos Interessados, a errata do e(htal
de IiCllação relatIVo ao procedImento Iicital6rio Pregão Eletrônico n°
119/2017, deVIdo as normas do COMPRASNET. ficando RETIACAOO o
Anexo I. no Editai do Pregão Elelronrco nO 119/2017, nos seguintes
lermos Quantidade do item 04 420.80 toneladas passa a ser 421
toneladas, majorando o ••alar lotai esilmado de RS 201.970.00 para RS
201,990,01). As demais dausulas e condições presentes no instrumento
corwocatóno permanecem inalleradas. Sulina, 29 de dezembro de 2017.
PAULO HORN, Prefeito MUniCIpal

128343/2017

I Entidades Municipais

1.\ IR\ 10 [)[ (1I'\,R \10 \O\II'ISTH \TI\"!.) '0 n06/201;
raur.o: IF";[) \{,; \().\!<Al c \RI \ F US[GRAfF GIl.\l"lC -\ t n)ITORA
I fll\ - \tE OhJ~lu: o PIC~c11l~~OllUalll k111 ~omo "t'jCIO õl 1lIllllC;.sihldc
t \I \ ri 1I(\u n..\.lU \lH \ I' \1{-\'" \ F-\l CfE'~(J-\n li n"s 1(,1ll111\ da
1"~~~I1lC;I\<:n.;a. a qual VlIlQl1l1l.5Cno UIll~(l lru.\llllnenll. de: I<:gula.,:.iuJ~
,lu~11"~c (llln~a.,:i'll:~d3~Pillh:' tkan;lflle:~ogallll qllalqlJ(l l.'lIlC'ndllTlCnlOplnlll
(\~lIIu;lfl1lcllIC C'StJhrl(\;IIJu. ~(ud'l que qual~llucl altcra\r{t(~ 50IIlcnle :.«ao
\,til,I,I' <,c C5\11'1l1.1I.Ia~mcdr.lllh: Icrmo adlll\.I, n<io leudo ('f:II;;iClaqUdlqllC(
~"llll'l(ln1l5SIlassumldu \croalmcl\Ic O obJel'l ,t,l ple~ellh: cmlUalO abranllerã a
11I.',I"~'iI,,do~ ,e;!.U1Ilr.:~~ervl":(l;,pda C():\TR \T:HH, cOIl~lIlullldo-SCmas
"hllJ!,,\',k~ l'alJgulo prnncuu \ I(VISla tela a se~ull1te cOllrlgllu.;Jo léCRlca
'.'1 1~H1hlllTamanhlllle:chJdlll ~8l)mm' 110 mm lallw3 \ largura), .h4 cores
t ';tpJ I.'IIl Cllu~hc 1'(1",0 l.D 1i'1I c miolo CIOCtllll.'hc fosco lO I' 5 ~ VClllll ll\'
':lll I d", 1",,1•• , da (.lI"'. t1nhra. ~(lfU. re:fllc c ! gfalllpns f'arãgrafo ~gundo
huq:ral11 e ~\IInpklam \) plbcnlC' ConllalO. pala lOOQ5os fins dc dircito.
"bll!'..lIIJ,;.,e ;1' IIJI1e:S(m lodos li, scus ll.'rmm•. a~ condlçÕt:s C~llrCSili lias
aUlo, di UI,pe:nu de llClta\r~n 002,:'017, Junlamenle ",m 5e:l1SaIlC\O~ e a
plllJlllsla da CU:>' f R \ T .\0\ \"lIlur: O \alor do I'rcscllle: enllualo é de RS
h :'llll.lIl"lI~CI~uul c dUlCnll)~ rcalS! D3la dr \\~inalura: IR d~ dt"lc:mhw dt
~ul:' \'icrnda: ate 31 de lanCIrUde 1018 quando da WlJc(:a dcrul1l1v~ d(,~
-CI\ "iU' C(lIl11atad(ls

r,\l:f li I{()RFRTO SU2D HROf\I-\\'
Pr.:".de:llle

JOSE C,\RlO$ GIIIR
nnClul tlc \i.lUllIllS11a~a'lc FInanças

127354/2017
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Ato da Diretoria Executiva 033/2018

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

\ lJlH'loria I~.'\t'Clltl\:I.!lo lbo ue suas arribuiçôcs estatutárias. considerando o disposto no artigo I I,,",.
d" 1.,'11':'I"du,,1 1,';,1,1J~/2()U~, RESOI. \'E nomear até o final da prescOlc gcstão 'lue se cncerr" ,'m ., I
d" d",cmhro d" 2111 S. , funcionári" .\I.\RI. \ 5,\LETrI SCH\IITr D. \ 511X. \, do Setor Financciro.
1':1<';' d",,,mp,'nh:lr:\ func:io d" 1'1:'1:.\1. /)I)S CONTRATOS .\D\J10:ISTR,\TJ\'OS celebrados pela
I 1I1h.LH.::II' .\raucín:l. d:1I1do (oll(illuid:llle à função <.Juea referida colaboradora ,-inha exercendo dl"Hic
11." di' !lI l'"t:mhrn lk 21/1-. em d,,,:corri'ncia do .-\tn da Diretoria Exccuti,"a 094/21117.

Curitiba, 21 de maio de 2018.

~__ i
\
\

'-
\ i1

Prol'. nr~.Paulo Roh<"r[o Brofman
J )n.':''1d l"llll'

\, "
, ')- "\.' .'."/;'~.I..•- ./~v{ Ir. - ~ ~

Prof. DI'. NiI~eu JaboI, Deitos Dt. José Carlos Gehr
DirelOr Cic',Y-Ífico Din.'rnr .\ominisrr:uivo e rinanrcin)
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FISCALlZACAQ DE CONTRATOS
,.~'"I'"l I:.~t'r.ull\r<t .',.;. (1" '>1,,''; atrmu+t;op.~ ~stalutanas.
,:"nndo a C11~jIOSt,•• ~ ;,rl.1''; 11é 1ü Lei t:.Slac1u:l1 ~5608"2007,

- ~ 'I IE: r1Qmea~ale o 1l!11l 'i ~rCSún:ü ~eSljo Que se encerra em 31
I, '"In[lrú ce L018 .; !uf'oC'Onarl<l M,'••I~IA SALETTI SCHMITT DA

.IL ,'I, CO Setor F:nanCf:nro lJilra <ll:lseml-'enhal a tunção de FISCAL
uCJS CONTRA10S ADr.tINl$ TRA TlVOS celetlraáos pêla Funoacão
,",r-<h,!;~na <lanoo con:,nUIOarle a função ~ue ,) relenaa colaboradora
.1111. "1erc€-ndo Cleso!" OB C" novembro oe 2017 em decorrênCia do AIO
t, r ','lc',;' Execuh .•.,~(19,:20'-:

Cuntt,,1 21 fle móm de 2018.
P'ol Df Paulo Rober1o Brolm<)n • PresI1e,:le
Proi ~r Nllceu Jatlob Deitos. D,retor C,etlflcj
[11 Jose Carlo." GetH. ~n"'~r AcmInIS!r';;!I .•.,) e Financeiro
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