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Oficio n° 266.2018 — Depto. Administrativo / Setor de Compras e Licitações 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 
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Toledo, 25 de setembro de 2018. 

A Vossa Excelência, 
RENATO ERNESTO REIMANN 
Presidente da Câmara Municipal de Toledo 

Assunto: Contratação de periódico — Jornal do Oeste. 

Senhor Presidente, 

Informo Vossa Excelência que o contrato n° 17/2017, oriundo da 
Dispensa n° 03/2017, firmado com a empresa Jornal do Oeste Ltda., que tem 
por objeto o fornecimento de 04 (quatro) exemplares do periódico "Jornal do 
Oeste" para suprir o Departamento Contábil, Departamento de Comunicação, a 
Biblioteca e o Gabinete da Presidência, encerrou seu prazo de vigência no dia 
19 de setembro de 2018, e não foi prorrogado por determinação da Diretoria 
Geral. 

Considerando o envio de orçamento pela empresa Jornal do 
Oeste Ltda. apresentando valor de R$ 340,00 para cada uma das 4 (quatro) 
assinaturas, que totaliza R$ 1.360,00 para o período de 12 (doze) meses, 
conforme anexo. 

Diante o exposto, solicito manifestação sobre o interesse em 
firmar novo contrato para fornecimento deste periódico, bem como da 
quantidade a ser contratada. 

Respeitosamente, 

~---4-- 
Valmir Alves de Moura 

Coordenador do Depto. Administrativo 

Centro Civico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.prieq.br  
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Câmara Municipal Toledo <licitacarnara@gmail.com> 

.orçamento assinatura Camara Municipal de too. 

Comercial - Jornal do oeste <comercial@jornaldooeste.com.br> 
Para: licitacamara@gmail.com  

Bom dia Valmir segue anexo o orçamento pra renovação das assinaturas att.Vicente 

24 de setembro de 2018 11:15 
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JORNAL DO OESTE 
000003 

INFORMAÇÃO À SERVIÇO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL 

Toledo 24 Setembro de 2018 

À 
CAMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
A/C: SR .Walmir 

Conforme solicitação segue orçamento para a aquisição de 4 
assinaturas . 

ORÇAMENTO 
ASSINATURA ANUAL VALOR R$ 340,00 A VISTA, CADA UMA. VALOR 
TOTAL R$ 1360,00 

Dados Técnicos 

Tamanho: 	 Standart — 29,7cm x 53,8cm 
Tablóide — 26cm x 29,7cm 
PB e Cores 

Recepção: 	 via e-mail — jornaldooeste@jornaldooeste.com.br  
Autorizações: 	 via e-mail — comercial@jornaldoeste.com.br  
Formatos: 	 JPG, CDR OU PM6. 
Fotolitos: 	 Positivos. 
Periodicidade: 	Diário — Terça-feira à Domingo. 
Circulação: 	 Assis Chateaubriand, Cascavel, Curitiba, Diamante do Oeste, Entre Rios do 
Oeste, Guaíra, Jesuítas, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Mercedes, Missal, Nova Santa Rosa, Ouro 
Verde do Oeste, Palotina, Pato Bragado, Quatro Pontes, Santa Helena, Santa Terezinha de ltaipu, São 
José das Palmeiras, São Pedro do Iguaçu, Terra Roxa, Toledo, Tupãssi, Vera Cruz do Oeste. 

Sendo o que se apresenta para o momento, antecipadamente agradeço e 
aguardo a inteira disposição. 

Departamento Comercial 
Vicente W. do Carmo, 
(45) 9.9972-9892 3055-3322 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA n° 606/2018 

Em vista do ofício n° 266.2018 — Depto. Administrativo/Setor de 

Compras e Licitações informo que esta Presidência concorda com os termos descritos 

no mencionado ofício. 

Ao Departamento Administrativo para os tramites necessários a 

contratação. 

Toledo, 25 de setembro de 2018. 

Renat 	ann 

Presidente da Camar Municipal 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.pr.leg.br  
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 	

O905 
Estado do Paraná 

Ofício n° 268/2018 — Depto. Administrativo / Setor de Compras e Licitação 

Toledo, 26 de setembro de 2018 

A Sua Senhoria o Senhor 
GERSON S. NAKAMURA 
Contador da Câmara Municipal de Toledo 

Assunto: Verificação de dotação para contratação de periódico Jornal do 
Oeste. 

Senhor Contador, 

Considerando vencimento do contrato n° 17/2017 em 19 de setembro de 
2018, cujo fornecedor é a Jornal do Oeste Ltda.; 

Considerando orçamento apresentando valor de R$ 1.360,00 para o 
fornecimento de 4 (quatro) exemplares pelo período de 12 (doze) meses; 

Considerando despacho da Presidência n° 606/2018, manifestando 
concordância com nova contratação; 

Sendo assim, solicito de Vossa Senhoria verificação de disponibilidade 
orçamentária e respectivas dotações para contratação pelo período de 12 
meses. 

Atenciosamente, 

Valmir Alves de Moura 
Coordenador do Depto. Administrativo 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leq.br  
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Gerson Shi 
Contador 

eioshi Nakamura 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

Ofício n° 107/2018/DC 
Toledo, 27 de setembro de 2018 

Ao 
Valmir Alves de Moura 
Coordenador do Departamento Administrativo 

Assunto: Assinatura anual Jornal do Oeste 

Conforme ofício n° 268/2018 — DA, o departamento contábil informa que existe 

disponibilidade orçamentária para a contratação de periódico Jornal do Oeste no 

valor de R$ 1.360,00 na rubrica: 

01.031.0001.2005 Atividades Legislativas 

33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 — Fax (45) 3379-5901 
www.toledo.prleg.br.  
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO 
Fornecimento de 04 (quatro) exemplares do periódico "Jornal do Oeste", 

a ser entregue, de terças-feiras aos sábados, na sede da Câmara Municipal de 
Toledo, em regular estado de uso e protegido contra intempéries. 

MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
Trata-se de periódico de âmbito regional e de circulação periódica, que 

proporciona interação com as notícias locais e regionais. 
Justificam-se a contratação com base no necessário contato, seja pelos 

servidores e vereadores desta Casa, ou pela população que a frequenta, a fim 
de propociar a estes interação com as noticias locais e regionais. 

QUANTITATIVO 
Conforme Despacho da Presidência n° 606/2018 indicando 

concordância, o quantitativo será de 4 exemplares para suprir o Departamento 
Contábil, Departamento de Comunicação, a Biblioteca e o Gabinete da 
Presidência. 

ÉCNICAS DO OBJETO 
Item Descrição Qtd. Unid. 

1 Assinatura do Periódico "Jornal do Oeste", pelo período de 12 (doze) meses. 4 UN 

ENTREGA - PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES E FISCALIZAÇÃO 
A entrega deverá ocorrer de terças-feiras aos sábados, durante um 

período de 12 meses, iniciando-se a entrega após confirmação do recebimento 
da nota de empenho, sendo que no ato da primeira entrega deverá ser 
apresentada a respectiva nota fiscal. 

Os periódicos deverão ser entregues na Câmara Municipal de Toledo, 
situada na Rua Sarandi, n° 1049, Centro, Toledo, Paraná - CEP 85900-030 até 
as 8h30min. 

A fiscalização da entrega será de responsabilidade da Comissão de 
Recebimento designada por portaria vigente na ocasião da entrega. 

PRAZO DE VIGÊNCIA 
O prazo de vigência para esta contratação é de 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogados nos limites legais. 

GARANTIA PARA HABILITAÇÃO OU CONTRATUAL 
Não será exigida garantia de proposta ou de execução contratual. 

CONDIÇÕES DE GARANTIA 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br   



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

Os exemplares deverão ser entregues em regular estado de uso e 
protegido contra intempéries. 

A constatação de irregularidades, observadas mesmo depois do 
recebimento ou pagamento, obriga a contratada a efetuar as substituições 
do(s) exemplar(es), no mesmo dia da reclamação, arcando com todas as 
despesas decorrentes do evento, bem como com os danos causados a 
terceiros e/ou contratante. 

PAGAMENTO - CONDIÇÕES E PRAZOS 
O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias após o inicio do 

fornecimento, juntamente com a da Nota Fiscal, através de depósito em conta 
bancária de titularidade da empresa fornecedora, sendo vedada a emissão de 
títulos ou boletos pela empresa contratada. 

A Câmara Municipal de Toledo reserva-se o direito de não atestar a Nota 
Fiscal para o pagamento se o objeto fornecido não estiver em conformidade 
com as exigências solicitadas. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a 

ser solicitados pela contratada; 
Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a qualidade dos periódicos 

e o atendimento às exigências pactuadas; 
Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas verificadas no 

cumprimento da contratação; 
Efetuar os pagamentos nas condições, prazos e preços pactuados; 
Acompanhar e fiscalizar a execução desta contratação; 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Os custos com o transporte dos exemplares correrão por conta da 

contratada; 
Os periódicos deverão ser entregues de forma que permitam a 

conservação de suas características originais, intactas e limpas de quaisquer 
tipos de resíduos e sem violações; 

A Contratada não poderá terceirizar ou subcontratar o objeto da presente 
contratação; 

Acatar as recomendações da fiscalização da Contratante, facilitando a 
ampla ação desta, com pronto atendimento aos pedidos de esclarecimento 
porventura solicitados. 

Comunicar, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execução 
do objeto e prestar os esclarecimentos necessários. 

Assegurar a Câmara Municipal de Toledo, durante o período de vigência 
desta contratação, o repasse de todos os preços e vantagens ofertadas no 
mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que o contratado; 

Cumprir com todos os compromissos ora pactuados; 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr. leg.br  



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
Pertinência e compatibilidade entre o ramo de atividades da contratada e 

o objeto da presente contratação. 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
O pagamento decorrente do objeto desta contratação correrá à conta 

dos recursos oriundos das seguintes dotações orçamentárias: 
01.031.0001.2005 - Atividades Legislativas 
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

VALOR DA CONTRATAÇÃO 
Conforme tabela abaixo o valor para esta contratação será de 

R$ 1.360,00 (um mil, trezentos e sessenta reais). 

Item Descrição Qtd. Unid. 
Valor Máximo 
Unitário (R$) 

Valor Máximo 
Total (R$) 

1 
Assinatura do Periódico "Jornal do Oeste", pelo 
período de 12 (doze) meses. 

4 UN 340,00 1.360,00 

Valor total> 1.360,00 

AMPARO LEGAL 
Reside no art. 24 da Lei n° 8.666/93, que diz "É dispensável a licitação: II 

- para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite 
previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos 
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo 
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só 
vez". 

16. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA: 

A 
Valmir Alves de Moura 

Coordenador do Depto. Administrativo 

Toledo, 01 de outubro de 2018. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br   



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

000010 
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SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO 

Pedido de aquisição n°: 14/2018 Data: 01/10/2018 

Requerente: Diretoria-Geral 

Destinatário: Presidente da Câmara Municipal 

OBJETO: Fornecimento de 04 (quatro) exemplares do periódico "Jornal do Oeste", a ser 
entregue, de terças-feiras aos sábados,. na sede da Câmara Municipal de Toledo, 	em 

regular 	estado 	de 	uso 	e 	protegido 	contra 	intempéries, 	conforme 	especificações 	e 

quantidades a seguir: 

.' .... -' 
[tern' 

. 	. 	. 	, 
',Nome do produto/serviço -; 	 - 

• 

• 
" 	0::ttd. - , tirid. -,- 

= 	Valor : 
- 

" Máximo -• 
Unitário (R$) , 

. 	- 	• 
Alalor Máximo f 
-• 	; 

Total 
. 	, 

1 
Assinatura do Periódico "Jornal do Oeste", pelo período 
de 12 (doze) meses. 

4 UN 340,00 1.360,00 

Total> 1.360,00 

VALOR GLOBAL: R$ 1.360,00 (um mil, trezentos e sessenta reais) 

EXECUÇÃO GARANTIA: Os exemplares deverão ser entregues em regular estado de uso e 
protegido contra intempéries. A constatação de 	irregularidades, observadas mesmo depois do 
recebimento 	ou pagamento, obriga a contratada a efetuar as substituições do(s) exemplar(es), no 
mesmo dia da reclamação, arcando com todas as despesas decorrentes do evento, bem como com 
os danos causados a terceiros e/ou contratante. 

PAGAMENTO: O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias após o inicio do fornecimento, 
juntamente com a da Nota Fiscal, através de depósito em conta bancária de titularidade da empresa 
fornecedora, sendo vedada a emissão de títulos ou boletos pela empresa contratada. 

A Câmara Municipal de Toledo reserva-se o direito de não atestar a Nota Fiscal para o pagamento se 
o objeto fornecido não estiver em conformidade com as exigências solicitadas. 

ENTREGA: A entrega deverá ocorrer de terças-feiras aos sábados, durante um período de 12 meses, 
iniciando-se a entrega após confirmação do recebimento da nota de empenho, sendo que no ato da 
primeira entrega deverá ser apresentada a respectiva nota fiscal. 

Os periódicos deverão ser entregues na Câmara Municipal de Toledo, situada na Rua Sarandi, n° 
1049, Centro, Toledo, Paraná - CEP 85900-030 até as 8h3Omin. 

A fiscalização da entrega será de responsabilidade da Comissão de Recebimento designada por 
portaria vigente na ocasião da entrega. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência para esta contratação é de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogados nos limites legais. 

JUSTIFICATIVA: Trata-se de periódico de âmbito regional e de circulação periódica, que proporciona 
interação com as notícias locais e regionais. 

Justificam-se a contratação com base no necessário contato, seja pelos servidores e vereadores 
desta Casa, ou pela população que a frequenta, a fim de proporcionar a estes interação com as 
notícias locais e regionais. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br   
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

000011 

DOTAÇÃO 
01.031.0001.2005 - Atividades Legislativas 
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Gerson Siakamura 
Co dor 

Solicitante: 

líáf-  - 
Valmir Alves de Moura 

Coordenador do Departamento Administrativo 

MESA EXECUTIVA 

RENA 	E ANN 
PRESIDENTE DA CAMA A UNICIPAL DE TOLEDO 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br   
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Câmara Municipal Toledo <licitacamara@g ail.com> • 

.orçamento assinatura Camara Municipal de too. 

Comercial -.Jornal do oeste <comercial©jornaldooeste.com.br> 	 24 de setembro de 2018 11:15 

Para: licitacamara©gmail.com  

Bom dia Valmir segue anexo o orçamento pra renovação das assinaturas att.Vicente 
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JORNAL DO OESTE °5°13 
INFORMAÇÃO À SERVIÇO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL 

Toledo 24 Setembro de 2018 

À 
CAMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
A/C: SR .Walmir 

Conforme solicitação segue orçamento para a aquisição de 4 
assinaturas . 

ORÇAMENTO 
ASSINATURA ANUAL VALOR R$ 340,00 A VISTA , CADA UMA. VALOR 
TOTAL R$ 1360,00 

Dados Técnicos 

Tamanho: 	 Standart — 29,7cm x 53,8cm 
Tablõide — 26cm x 29,7cm 
PB e Cores 

Recepção: 	 via e-mail — jornaldooeste@jornaldooeste.com.br  
Autorizações: 	via e-mail — comercial@jornaldoeste.com.br  
Formatos: 	 JPG, CDR OU PM6. 
Fotolitos: 	 Positivos. 
Periodicidade: 	Diário — Terça-feira à Domingo. 
Circulação: 	 Assis Chateaubriand, Cascavel, Curitiba, Diamante do Oeste, Entre Rios do 
Oeste, Guaíra, Jesuítas, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Mercedes, Missal, Nova Santa Rosa, Ouro 
Verde do Oeste, Palotina, Pato Bragado, Quatro Pontes, Santa Helena, Santa Terezinha de Itaipu, São 
José das Palmeiras, São Pedro do Iguaçu, Terra Roxa, Toledo, Tupãssi, Vera Cruz do Oeste. 

Sendo o que se apresenta para o momento, antecipadamente agradeço e 
aguardo a inteira disposição. 

Departamento Comercial 
Vicente W. do Carmo, 
(45) 9.9972-9892 3055-3322 



Qualificação 

Inscrição no CAD/ICMS 

9028-5701:01  
Inscrição CNPJ 

00.640.115/0001-40 

Início das Atividades 

08/2003 

ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 
Situação Atual 07/2016 

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA 

Atividade Econômica Principal do 5812-3/01 - EDICAO DE JORNAIS DIARIOS 
Estabelecimento 

Atividade(s) Econômica(s) 
Secundária(s) do Estabelecimento 

Empresa / Estabelecimento 

Nome Empresarial JORNAL DO OESTE LTDA 

Título do Estabelecimento EDICAO E IMPRESSA° DE JORNAIS 

Endereço do Estabelecimento AV PARIGOT DE SOUZA, 2926, 1° ANDAR SALA 1 - VILA INDUSTRIAL - CEP.  
85904-270 
FONE: (45) 3378-3222 - FAX: (45) 3378-3222 

Município de Instalação TOLEDO - PR, DESDE 08/2003 

( Estabelecimento Matriz) 

Quadro Societário 

Tipo Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial Qualificação 

CPF 154.305.881-72 ARMANDO STAUDT MANFROI SÓCIO-ADMINISTRADOR 

CPF 043.546.579-10 FRANCO MANFROI SÓCIO 

03/09/2018 	 Emissão do CICAD 

RECtITA 'ESTADUAL 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Este CICAD tem validade até 03/10/2018. PARANÁ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

CAD/ICMS N°90285701-01 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via 
Internet www.fazenda.pr.gov.br  

Emitido Eletronicamente via Internet 
03/09/2018 17:5311 

(1
^\, Dados transmitidos de forma segura 
49 	Tecnologia CEIEPAR 

https://www.arinternet.prgov.bricadicms/_ce_CIFS11D.asp?elndudeLinkFacÀ1=S&eCadicms=9028570101&eUser=ADE1234 	 1/1 
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.11 REM L D 	ESTE LTD EPP 
OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ N°00.640.115/0001-40 

« 

ARMANDO , STAUDT MANFROI, brasileiro, nascido em 18/06/1957 na 
cidade de Ametista/RS, casado em regime de comunhão universal de bens, 
empresário, portador da cédula de identidade e registro geral n° 1.332.745/SSP-
PR e inscrito no CPF sob n° 154.305.881-72, residente e domiciliado nesta 
cidade de Toledo/Paraná, n)a Rua Maringá, 2205, Apto 201, Jardim La Salle, Cep 
85.903-620; Único sócio componente da sociedade empresária limitada 

'denominada de JORNAL DO OESTE LTDA - EPP, com sede nesta cidade de 
Toledo/Paraná, na Avenida Parigot de Souza, 2926, 1° andar, sala 01, Jardim 
Industrial, Cep 85.904-270.  com  registro na JUCEPAR sob n°412.03227771, em 
06/06/1995, e última alteração contratual arquivada sob n° 20090485025, em 
20/02/2009, RESOLVE, por este instrumento particular, alterar e consolidar o 
contrato social e posteriores alterações, de acordo com a Lei 10.406, de 
10/01/2002, e subsidiariamente pela Lei 6.404/76, de 15/12/1976, conforme as 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA:  AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. O capital social da empresa no valor 
de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) totalizando o montante de 2.000 (Duas Mil) quotas de R$ 1,00 (Um 
Real) cada, fica elevado para R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), divididos em 50.000 (Cinquenta 
Mil) quotas, sendo o aumento de R$ 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais), integralizado pelo sócio 
ARMANDO STAUDT MANFROI, neste ato com a incorporação parcial do saldo de lucros 
acumulados. 

CLÁUSULA SEGUNDA:  INGRESSO DE NOVO SÓCIO. Ingressa pelo presente instrumento na 
sociedade, FRANCO MANFROI, brasileiro, *nascido em 07/01/1984 na cidade de Curitiba/PR, casado 
em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade e registro 
geral n° 7.902.604-2/SSP-PR e inscrito no CPF sob n° 043.546.579-10, residente e domiciliado nesta 
cidade de Toledo/Paraná, na Rua Maringá, 2205, Apto 201, Jardim La Salle, Cep 85.903-620. 
DESIMPEDIMENTO. O sócio ingressante declara que não está incurso em nenhum dos crimes 
previstos-em lei que o impeça de exercer atividade mercantil. 

CLÁUSUL-Á TERCEIRA:  TRANSPERENCIA DE QUOTAS. O sócio ARMANDO STAUDT 
MANFROI, que possu; na sociedade, inteiramente subscrito e integralizado, o montante de 50.000 
(Cinqüenta Mil) 'quotas de R$ 1,00 (Um Real) cada, totalizando a importância de R$ 50.000,00 
(Cinqüenta Mil Reais), vende, cede e transfere 500 (Quinhentas) quotas, totalizando R$ 500,00 
(Quinhentos Reais), ao sócio FRANCO MANFROI, pelo valor nominal, pago à vista no presente ato 
em moeda corrente nacional. 

CLÁUSULA QUARTA:  O sócio cedente dá ao sócio adquirente, 'plena, geral e rasa quitação da 
cessão de quotas ora efetuada, declarando este conhecer a situaçpo• econômica e financeira da 
sociedade, ficando sub-rogado nos blirk19...s. e obrigações ft.ç.cirLecites-•.tio presente instrumento, 
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Jorm L, DI OESTE LTDA - EPP 
OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ N° 00.640.115/0001-40 

CLÁUSULA QUINTA:  Em decorrência das alterações havidas, o capital social da empresa no valor 
de R$ 50.000,00 (Cinqüenta Mi:1 Reais), divididos em 50.000 (Cinqüenta Mil) quotas de R$ 1,00 (Um 
Real) cada, subscritas e já integralizadas, fica assim distribuído: 

SÓCIOS Yo QUOTAS VALOR R$ 
ARMANDO STAUDT MANFROI 99,00 49.500 49.500,00 
FRANCO MANFROI 1,00 500 500,00 
TOTAL 	  100,00 50.000 50.000,00 

CLÁUSULA SEXTA:  Em razão das alterações havidas, o sócio decide consolidar o contrato social 
e posteriores alterações, conforme segue: 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

ARMANDO STAUDT IVIANFROI, brasileiro, nascido em 18/06/1957 na cidade de Ametista/RS, 
casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade e 
registro geral n° 1.332.745/SSP-PR e inscrito no CPF sob n° 154.305.881-72, residente e domiciliado 
nesta cidade de Toledo/Paraná, na Rua Maringá, 2205, Apto 201, Jardim La Salle, Cep 85.903-620; e 
FRANCO MANFROI, brasileiro, nascido em 07/01/1984 na cidade de Curitiba/PR, casado em 
regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade e registro geral n° 
7.902.604-2/SSP-PR e inscrito no CPF sob n° 043.546.579-10, residente e domiciliado nesta cidade 
de Toledo/Paraná, na Rua Maringá, 2205, Apto 201, Jardim La Salle, Cep 85.903-620; Sócios 
componentes da sociedade empresária limitada denominada de JORNAL DO OESTE LTDA - EPP, 
com sede nesta .,cidade de Toledo/Paraná, na Avenida Parigot de Souza, 2926, 1° andar, sala 01, 
Jardim Industrial, Cep 85.904-270, com registro na JUCEPAR sob n° 41103227771, em 06/06/1995, e 
última alteração contratual arquivada sob n° 20090485025, em 20/02/2009, RESOLVEM, por este 
instrumento particular, consolidar o contrato social e posteriores alterações, de acordo com a Lei 
10.406, de 10/01/2002, e subsidiariamente pela Lei 6.404/76, de 15/12/1976, conforme as cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA  A sociedade gira sob o nome empresarial de JORNAL DO OESTE LTDA - 
EPP. 

CLÁUSULA SEGUNDA:  ENDEREÇO. Avenida Parigot de Souza, 2926, 1° andar, Sala 01, Jardim 
Industrial, Toledo/Paraná, Cep 85.904-270. 

CLÁUSULA TERCEIRA:  OBJETO SOCIAL. Edição e impressão de jornais, perió‘cos, livros e 
manuais científicos, impresMkgráfica, A DENTignekOte produções 
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JORNAL DO OESTE LTDA - EPP  
OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ N° 00.640.115/0001-40 

CLÁUSULA QUARTA  INICIO DE ATIVIDADES. 01 de junho de 1995. PRAZO DE DURAÇÃO. 
Indeterminado, 

CLÁUSULA QUINTA:  CAPITAL SOCIAL. O capital social da empresa é de R$ 50.000,00 
(Cinqüenta Mil Reais), divididos em 50.000 (Cinqüenta Mil) quotas de R$ 1,00 (Um Real) cada, 
subscritas e já integralizadas pelo sócio, assim distribuídas: 

SÓCIOS % QUOTAS VALOR R$ 
ARMANDO STAUDT MANFROI 99,00 49.500 49.500,00 
FRANCO MANFROI 1,00 500 500,00 
TOTAL 	  100,00 50.000 50.000,00 

CLÁUSULA SEXTA: As quota,,s são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do 6utro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e 
preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a 
cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA:  A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA OITAVA:  A sociedade será administrada pelo sócio ARMANDO STAUDT MANFROI, 
individualmente, e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, 
judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre 
no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios 
estranhos aos fins sociais. 

CLÁUSULA NONA  O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão 
levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico,. e será efetuada a apuração 
dos resultados, com observância das disposições legais aplicáveis. 
§ ÚNICO: Os lucros ou prejuízos apurados poderão ser distribuídos pelos sócios na proporção de sua 
participação no capital social. 

CLÁUSULA DÉCIMA:  Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão novo um administrador, quando for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:  Os sócios poderão, de comum acordo, fixar 	a retirada 
mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

de atas de reunião e/ou de assembléia de sócios. 
Cr) 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  Os sócios resolvem em comum acordo dispensar a elaboração 
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OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ N° 00.640.115/0001-40 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:  Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 
§ ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em 
relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:  O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 
defesa da concorrência, contra as*relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:  A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:  Fica eleito o Foro de Toledo, Estado do Paraná, para o exercício e 
o cumprimento dos direitos e obrigaçõas resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteração em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma. 
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AGENCIA RÇGIONAL DE :1-1;"4.EDO 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/08/2 

JE3 NÚMERO: 20093453345 
atalPhitocoio: 09/345334-5, DE 04/08/200 „ 	. 
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 Página: 001/ 001 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. á' 

IR 

?i- [Nome Empresarial 	 .. 

1 JORNAL DO OESTE LTDA EPP 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Número de Identificação do Registro de ! 	 CNPJ 	 ! Data de Arquivamento do 1 Data de Início 
Empresas - NIRE (Sede) 	 Ato Constitutivo 	de Atividade 

41 20322777-1 	 00.640.115/0001-40 06/06/1995 	 01/06/1995 
• 

Endereço Completo (Logradouro, N°0 Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
AV PARIGOT DE SOUZA 2926-1 ANDAR SALA 01 CENTRO TOLEDO PR 85.904-270 

Objeto Social 
EDICAO E IMPRESSA° DE JORNAIS, PERIODICOS, LIVROS E MANUAIS CIENTIFICOS, IMPRESSA° TIPOGRAFICA, 
LITOGRAFICA, "OFF SET" E PRODUCOES DE MATRIZES PARA IMPRESSAO. 	 _ 

Capital: R$ 	50.000,00 	 Microempresa ou 
(CINQUENTA MIL REAIS) 	 Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n° 123/2006) 

Prazo de Duração 

Indeterminado 
Empresa de pequeno porte . Capital Integralizado: R$ 	50.000,00 

(CINQUENTA MIL REAIS) 

_ 
Término do  

Mandato  

XXXXXXXXXX 

_ 
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato 

Nome/CPF ou CNPJ 	 Participação no capital (R$) Espécie de Sócio Administrador 

ARMANDO STAUDT MANFROI 
	 49.500,00 SOCIO 	 Administrador 

154.305.881-72 
FRANCO MANFROI 
	 500,00 SOCIO 

043.546.579-10 

xxxxxxxxxx 

—•e, 

..:•••••••; 

Último-Arquivamento 

Data: 10/08/2009 	 Número: 20093453345 

Ato: ALTERAÇÃO 

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 

Situação 

REGISTRO ATIVO 

Status 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

••••-•., • 

TOLEDO - PR, 19 de julho de 2018 
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30/04/2018 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

0 0 0 0 9  0 
„leun.0 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: JORNAL DO OESTE LTDA 
CNPJ: 00.640.115/0001-40 

Ressalvado o direito de a• Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 17:22:35 do dia 30/04/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 27/10/2018. 
Código de controle da certidão: F6B4.B5E7.61C8.BBCC 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

000021 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 018469148-75 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 00.640.115/0001-40 
Nome: JORNAL DO OESTE LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 01/12/2018 - Fornecimento Gratuito 

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

Página 1 de 1 

Emitido via Internet Pública (03/08/2018 14:55:57) 



24/09/2018 	 Certidão 
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1 
MUNICÍPIO DE TOLEDO 	 , 

mu 	 ESTADO DO PARANÁ 

CERTIDÃO NEGATIVA 37271/2018 

ORTANTE : 

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 

IMP 	 POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA 
CERTIDÃO. 

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização 
descrita abaixo. 

VALIDADE: 23/11/2018 	 CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMJCUFFHMJ5X38BXBU 

RAZÃO SOCIAL: JORNAL DO OESTE LTDA 

INSCRIÇÃO EMPRESA 	 CNPJ/CPF 	 INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 ALVARÁ 

9859 	00.640.115/0001-40 	 90285701-01 	 9859 
ENDEREÇO 

AV. PARIGOT DE SOUZA, 2926 - AP SLO1 - JARDIM INDUSTRIAL CEP: 85907270 Toledo - PR 
ATIVIDADES 

(EXCLUIDO - NÃO USAR) Edição integrada à impressão de jornais 

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 24/09/2018. 
Qualquer rasura invalidará este documento. 
Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br  

http://equiplano.toledo.pr.gov.br:7474/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=287489 	 1/1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: JORNAL DO OESTE LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 00.640.115/0001-40 

Certidão n°: 157711861/2018 
Expedição: 03/09/2018, às 16:59:30 
Validade: 01/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que JORNAL DO OESTE LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
00.640.115/0001-40, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  
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CAIXA CONÕr1CA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	00640115/0001-40 

Razão Social: JORNAL DO OESTE LTDA 

Endereço: 	AV PARIGOT DE SOUZA 2926 / JD INDUSTRIAL / TOLEDO / PR / 
85904-270 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 22/09/2018 a 21/10/2018 

Certificação Número: 2018092202095078340128 

Informação obtida em 24/09/2018, às 15:56:59. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

24/09/2018 	 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp  000025 
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AMOARMANDO ST iT MANFROI 
Socio/A/  ministrador 

G: 1332745-9/  CPF: 154305881-72 1~00.640,115/0001-40-1  
JORNAL DO OESTE LIDA 

AV. PARIGOT DE SOUZA, 2926 
CEP: 85904-270 

TOLEDO - PR_ 
RIEM' 

JORNAL DO OESTE 
	

000096 

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO 

1 — DA EMPRESA PROPONENTE: 

Razão Social: JORNAL DO OESTE LTDA 

Av. Parigot de Souza, n° 2926 

Bairro: Jardim Industrial - CEP : 85904-270 

Cidade: Toledo - Estado: Paraná 

CNPJ n° 00640115/0001-40 

Conta Corrente n° 13000107-5 - Agência 2265 Banco: Santander 

Inscrição Estadual n° 90285701-01 - Inscrição Municipal/ISS (alvará) n° 9859 

Telefone: 45. 3055.3322 

Contador da empresa: Escritório Liderança — Telefone: 45- 30-55.3131 

2- DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome: ARMANDO STAUDT MANFROI 
Função: Sócio/Administrador 

Data de Nascimento: 18/06/1957 - Estado Civil: Casado 

Escolaridade: Superior RG n° 1332745-9 - órgão emissor: SSP-PR 

CPF: 154305881-72 

Rua: Maringá n° 2205 

Bairro: Jardim La-Salle - Complemento: Apto. 201 - 	Cidade: Toledo 

Estado: Paraná CEP: 85902-110 Telefone: -98404.5487 
Celular: 45- 98404.5487 E-mail: armando©jofnaláooeste.com.br  

Toledo, 24 de setembro de 20 8. 



Toledo, 24 de Setembro de 2018. 

ARMANDO 
Sócio 

RG: 1332745 

DT MANFROI 
dministrador 
- CPF: 154305881-72 

JORNAL DO OESTE 
	 1-109027 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

PROPONENTE: JORNAL DO OESTE LTDA 

ENDEREÇO: AV. PARIGOT DE SOUZA, 2926 — TOLEDO -PR 

CNPJ: 00640115/0001-40 - FONE: 45. 3055.3322 

Declaramos para os fins de direito, que não fomos declarados inidôneos 

para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

1-00.640.115/0001-40-1  

JORNAL no OESTE LTDA 

AV. PARIGOT DE SOUZA, 2926 
CEP: 85904-270 

TOLEDO - PR. .1 
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Toledo, 24 de setembro de 2018. 

ARMANDO UDT MANFROI 
&Sol Administrador 

RG: 133274 9 - CPF: 154305881-72 

JORNAL DO OSTE 
	

00 O O ? 8 
jalLuo 

DECLARAÇÃO PARA FINS DO EXIGIDO PELO ARTIGO 130, DA LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO DE TOLEDO. 

Declaramos para os devidos fins de direito que não possuímos 
pessoas em nosso quadro societário (contrato social, estatuto social), impedidas de contratar 
com a Câmara Municipal de Toledo nos termos do artigo 130 da Lei Orgânica c/c com o artigo 
9, §3° da Lei n°8.666/93. 

1-00.640.115/0001-40-1  

JORNAL DO OESTE LTDA 

AV. PAR1GOT DE SOUZA, 2926 
CEP: 85904-270 

TOLEDO - PR. .1 



ARMANDO ST DT MANFROI 
Sócio/AI mistrador 

RG: 1332745-9 CPF: 154305881-72 1-00.640.115/0001-40-1  

JORNAL DO OESTE LTDA 

AV. PAR:GOT DE SOUZA, 2926 
CEP: 85904-270 

TOLEDO - PR. 

JCA O ONT: 
	

00(1029 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 
DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Proponente: JORNAL DO OESTE LTDA 

Endereço: Av. Parigot de Souza, 2926 - Toledo — PR. 

CNPJ:00640115/0001-40 	 FONE: 45-3055.3322 

A proponente abaixo assinada, por seu representante legal, declara, na forma e sob 

as penas impostas pela Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação 

pertinente' , que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de 1989 

que, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Toledo, 24 de setembro de 2018. 



000030 
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

Estado do Paraná 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 3/2018 

PROPONENTE: JORNAL DO OESTE LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Avenida Parigot, n° 2926, 1° andar, Sala 1, Jardim Industrial, 
Toledo - Paraná, CEP: 85.904-270, inscrita no CNPJ sob o n° 00.640.115/0001-40, 
Fone: (45) 3055-3322. 

OBJETO: Fornecimento de 04 (quatro) exemplares do periódico "Jornal do Oeste", a 
ser entregue, de terças-feiras aos sábados, na sede da Câmara Municipal de Toledo, 
em regular estado de uso e protegido contra intempéries. 

VALOR GLOBAL: R$ 1.360,00 (um mil, trezentos e sessenta reais). 

PAGAMENTO: O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias após o inicio do 
fornecimento, juntamente com a da Nota Fiscal, através de depósito em conta 
bancária de titularidade da empresa fornecedora, sendo vedada a emissão de títulos 
ou boletos pela empresa contratada. 

A Câmara Municipal de Toledo reserva-se o direito de não atestar a Nota Fiscal para 
o pagamento se o objeto fornecido não estiver em conformidade com as exigências 
solicitadas. 

ENTREGA: A entrega deverá ocorrer de terças-feiras aos sábados, durante um 
período de 12 meses, iniciando-se a entrega após confirmação do recebimento da 
nota de empenho, sendo que no ato da primeira entrega deverá ser apresentada a 
respectiva nota fiscal. 

Os periódicos deverão ser entregues na Câmara Municipal de Toledo, situada na 
Rua Sarandi, n° 1049, Centro, Toledo, Paraná - CEP 85900-030 até as 8h30min. 

A fiscalização da entrega será de responsabilidade da Comissão de Recebimento 
designada por portaria vigente na ocasião da entrega. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência para esta contratação será de 12 
(doze) meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogados nos 
limites legais. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O pagamento decorrente do objeto desta 
contratação correrá à conta dos recursos oriundos das seguintes dotações 
orçamentárias: 

01.031.0001.2005 - Atividades Legislativas 
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br   
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 
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AMPARO LEGAL: 

Reside no art. 24 da Lei n° 8.666/93, que diz "É dispensável a licitação: II - 
para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto 
na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos 
nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou 
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez". 

JUSTIFICATIVA: 

Trata-se de periódico de âmbito regional e de circulação periódica, que 
proporciona interação com as noticias locais e regionais. 

Justificam-se a contratação com base no necessário contato, seja pelos 
servidores e vereadores desta Casa, ou pela população que a frequenta, a fim de 
proporcionar a estes interação com as noticias locais e regionais. 

Conforme Despacho da Presidência n° 606/2018 indicando concordância, o 
quantitativo será de 4 exemplares para suprir o Departamento Contábil, 
Departamento de Comunicação, a Biblioteca e o Gabinete da Presidência. 

Toledo, 3 de outubro de 2018. 

RENATO E 	O REIMANN 
Presidente da Câma 	\ nicipal de Toledo 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br  
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

000032 

ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO 

NTRATO 	 12018 

Contrato de compra e venda que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE 
TOLEDO, e a empresa JORNAL DO OESTE LTDA - EPP, na forma abaixo. 

1 - Contratante: 

2 - Contratada: 

3 - Objeto: 

1.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Rua Sarandi, n°. 1049, Centro Cívico 
Presidente Tancredo Neves, Toledo, Paraná, inscrita no CNPJ sob 
n° 77.402.196/0001-75, neste ato representada por seu Presidente 
RENATO ERNESTO REIMANN, brasileiro, residente e domiciliado 
na Avenida Rio Pardo, n° 167, CEP. 85.926-000, Distrito de Vila 
Nova, Toledo, Paraná, portador da carteira de identidade n° 651133-
3 e inscrito no CPF sob o n° 160.326.169-91. 

2.1 - JORNAL DO OESTE LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Avenida Parigot, n° 2926, 1° andar, Sala 1, 
Jardim Industrial, Toledo - Paraná, CEP: 85.904-270, inscrita no 
CNPJ sob o n° 00.640.115/0001-40, Fone: (45) 3055-3322, neste 
ato representada por seu Sócio Administrador ARMANDO STAUDT 
MANFROI, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de 
Toledo, estado do Paraná, portador da carteira de identidade RG n° 
1.332.745 SSP/PR e inscrito no CPF sob n°154.305.881-72. 

3.1 - Fornecimento de 04 (quatro) exemplares do periódico "Jornal 
do Oeste", a ser entregue, de terças-feiras aos sábados, na sede 
da Câmara Municipal de Toledo, em regular estado de uso e 
protegido contra intempéries, conforme as características, 
condições, obrigações e requisitos técnicos contidos na proposta 
apresentada na Dispensa n° 3/2018, que integram este 
instrumento. 

4 - Documentação 4.1 - O presente contrato está sendo firmado com fundamento na 
legal: 	 Lei n° 8.666/93, e de acordo com as conclusões da Dispensa n° 

3/2018, aplicando-se ainda, os princípios inerentes aos contratos 
administrativos. 

5 - Do Valor 	5.1 - O valor global para o objeto é de R$ 1.360,00 (um mil, 
trezentos e sessenta reais), denominado valor contratual. 

5.2 - Os pagamentos decorrentes da aquisição dos objetos 
contratuais correrão através das seguintes dotações 
orçamentárias: 

01.031.0001.2005 - Atividades Legislativas 
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 	

y 
Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 

Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 
Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br   
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000033 
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 	L./Zues 

Estado do Paraná 

6 - Do Pagamento 6.1 - O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias após o 
inicio do fornecimento, juntamente com a da Nota Fiscal, através 
de depósito em conta bancária de titularidade da empresa 
fornecedora, sendo vedada a emissão de títulos ou boletos pela 
empresa contratada. 

6.2 - A Câmara Municipal de Toledo reserva-se o direito de não 
atestar a Nota Fiscal para o pagamento se o objeto fornecido não 
estiver em conformidade com as exigências solicitadas, na qual 
deverá constar indicação do número do empenho correspondente 
ao objeto. 

6.3 - Quando a Contratada estiver sediada no Estado do Paraná e 
contratar com a Câmara Municipal de Toledo, deverá emitir nota  
fiscal eletrônica, conforme Decreto Estadual n° 3.330/2008 e caso a 
sede seja fora do estado do Paraná e no referido estado já esteja 
implantado a nota fiscal eletrônica, a mesma deverá ser emitida por 
método eletrônico. 

6.4 - Para possibilitar a liberação dos pagamentos, a empresa será 
comunicada pela Câmara Municipal de Toledo, para que no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, proceda a regularização de suas 
pendências. 

7 - Da entrega e 
vigência 

7.1 - A entrega deverá ocorrer de terças-feiras aos sábados, durante 
um período de 12 meses, iniciando-se a entrega após confirmação 
do recebimento da nota de empenho, sendo que no ato da primeira 
entrega deverá ser apresentada a respectiva nota fiscal. 

7.2 - Os periódicos deverão ser entregues na Câmara Municipal de 
Toledo, situada na Rua Sarandi, n° 1049, Centro, Toledo, Paraná - 
CEP 85900-030 até as 8h30min. 

7.3 - A fiscalização da entrega será de responsabilidade da 
Comissão de Recebimento designada por portaria vigente na 
ocasião da entrega. 

7.4 - O prazo de vigência para esta contratação será de 12 (doze) 
meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogados nos limites legais. 

7.5 - Nos primeiros 12 (doze) meses do contrato, o preço será 
fixado e não haverá reajuste, sendo que, decorrido este prazo, o 
preço poderá ser reajustado, de acordo com o limite do artigo 72 
da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), pelo INPC, sempre que necessário para recompor o 
equilíbrio econômico financeiro da contratação, justificando 
mediante documento pertinente e negociação com a 
Administração da Câmara Municipal. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br   
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000034 
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

Estado do Paraná 

7.6 - A contratada deverá manter durante toda a execução deste 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
as condições de habilitação e qualificação exigidas em edital. 

7.7 - Caberá ao servidor membro da comissão de recebimento, 
rejeitar totalmente ou em parte, qualquer objeto que não esteja de 
acordo com as exigências. 

7.8 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação 
ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados 
ou prepostos. 

7.9 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do 
beneficiário do contrato não elide nem diminui a responsabilidade 
da empresa contratada quanto ao cumprimento das obrigações 
pactuadas entre as partes. 

7.10 - Caberá ao servidor da Câmara Municipal de Toledo 
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das 
condições estipuladas neste contrato e no edital, e ainda: 

propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das 
penalidades previstas neste Edital e na legislação, no caso de 
constatar irregularidade cometida pela contratada; 

encaminhar o fato à deliberação superior, com vistas a oficiar aos 
órgãos públicos competentes para a adoção das medidas corretivas 
e punitivas aplicáveis, no caso de haver indícios de apropriação 
indébita e de prejuízo ao Erário. 

8 - Da Garantia: 	8.1 - Os exemplares deverão ser entregues em regular estado de 
uso e protegido contra intempéries. 

8.2 - A constatação de irregularidades, observadas mesmo 
depois do recebimento ou pagamento, obriga a contratada a 
efetuar as substituições do(s) exemplar(es), no mesmo dia da 
reclamação, arcando com todas as despesas decorrentes do 
evento, bem como com os danos causados a terceiros e/ou 
contratante. 

9 — Obrigações da 9.1 - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que 
Contratante 	venham a ser solicitados pela contratada; 

9.2 - Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a qualidade 
dos exemplares e o atendimento às exigências pactuadas; 

9.3 - Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas 
verificadas no cumprimento da contratação; 

9.4 - Efetuar os pagamentos nas condições, prazos e preços 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br  
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

00923 

pactuados; 

9.5 - Acompanhar e fiscalizar a execução desta contratação; 

10 - Obrigações da 10.1 - Os custos com o transporte dos exemplares correrão por 
Contratada 	conta da contratada; 

10.2 - Os exemplares deverão ser entregues de forma que 
permitam a conservação de suas características originais, intactas 
e limpas de quaisquer tipos de resíduos e sem violações; 

10.3 - A Contratada não poderá terceirizar ou subcontratar o 
objeto da presente contratação; 

10.4 - Acatar as recomendações da fiscalização da Contratante, 
facilitando a ampla ação desta, com pronto atendimento aos 
pedidos de esclarecimento porventura solicitados. 

10.5 - Comunicar, por escrito, qualquer anormalidade verificada na 
execução do objeto e prestar os esclarecimentos necessários. 

10.6 - Assegurar a Câmara Municipal de Toledo, durante o período 
de vigência desta contratação, o repasse de todos os preços e 
vantagens ofertadas no mercado, sempre que esses forem mais 
vantajosos do que o contratado; 

10.7 - Cumprir com todos os compromissos ora pactuados; 

11 - Das 	 11.1 - À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão 
Penalidades 	aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 

8.666/93: 
Advertência; 
Multa administrativa, cumulável com as demais sanções; 

Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos; 

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, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a 
penalidade. 

11.2 - A contratada que ensejar o retardamento da execução do 
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no 
fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de 
licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) 
anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.prieg.br  
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000038 

11.3 - Em caso de atraso injustificado no cumprimento da entrega 
dos exemplares, poderá ser aplicada à Contratada multa 
moratória de valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos 
percentuais) sobre o valor total contratado, por dia de atraso, até o 
100  (décimo) dia, limitada a 2% (dois por cento) do valor total 
relativo, corrigido monetariamente até o adimplemento da 
obrigação pactuada. 

11.4 - O atraso superior a 10 (dez) dias, bem como o 
descumprimento de cláusulas e condições do contrato e 
respectivo empenho em nome da contratada, configurará 
inadimplência da Contratada. 

11.5 - Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento 
equivalente, bem como por inadimplemento das cláusulas 
contratuais ou pelo descumprimento das normas e legislações 
pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a 
rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Câmara 
Municipal de Toledo poderá, ainda, garantida a prévia defesa, 
aplicar à empresa Contratada as sanções previstas no art. 87 da 
Lei Federal n° 8.666/93, sendo que, em caso de multa, esta 
corresponderá no máximo a 5% (cinco por cento) sobre o valor do 
empenho referente à aquisição. 

11.6 - Poderão ser aplicadas ainda as penas de advertência e, 
conforme o caso, declaração de inidoneidade previstas no art. 87 
da Lei Federal n° 8.666/93, atendidas as formalidades legais. 

11.7 - A aplicação das sanções administrativas não exclui a 
responsabilização da contratada por eventuais perdas ou danos 
causados à Câmara Municipal de Toledo. 

12- Aplicação das 12.1 - Verificada qualquer irregularidade, a Câmara Municipal de 
penalidades: 

	

	Toledo notificará a empresa contratada acerca do ocorrido, 
concedendo a ela o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para, querendo, 
apresentar defesa prévia (§ 2°, do art. 87, da Lei Federal n° 
8.666/93). 

12.2 - Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento da notificação, com ou sem a apresentação da 
defesa prévia, será julgada pela Câmara Municipal de Toledo, 
através do Diretor-Geral, a aplicação ou não das penalidades 
previstas em Edital. 

12.3 - Da aplicação das penalidades previstas no contrato, caberá 
recurso à Câmara Municipal de Toledo, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da data do recebimento da respectiva notificação, 
mediante prévio recolhimento da multa, junto à Tesouraria do 
Município de Toledo, sem efeito suspensivo. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pcleg.br   
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12.4 - A Câmara Municipal de Toledo, através de seu Presidente, 
julgará, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, procedente ou 
improcedente a penalidade imposta, devendo fundamentá-la e, se 
improcedente, a importância recolhida pela empresa contratada 
será devolvida, no prazo de 3 (três) dias, contados da data do 
julgamento. 

13 - Rescisão 	13.1 - O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o 
contratual: 	contrato independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de 
indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: 

quando a CONTRATADA falir, entrar em concordata ou for 
dissolvida; 

quando houver inadimplência de cláusulas e condições 
contratuais e /ou desobediência à determinação da fiscalização do 
CONTRATANTE por parte da CONTRATADA; 

quando a CONTRATADA transferir no todo ou parte o contrato 
sem prévia anuência do CONTRATANTE; 

quando houver atrasos dos serviços pelo prazo de 10 (dez) 
dias corridos por parte da CONTRATADA, sem justificativa aceita. 

nos demais casos previstos nos artigos 77 a 80, da Lei 
8.666/93. 

13.2 - A rescisão do contrato quando, motivada por qualquer dos 
itens acima relacionados, implicará na apuração de perdas e 
danos, sem embargos da aplicação das demais providências 
legais cabíveis, previstas no artigo 80, da Lei 8.666/93. 

13.3 - O CONTRATANTE, por conveniência exclusiva, e 
independentemente de cláusulas expressas, poderá rescindir o 
contrato desde que efetue os pagamentos devidos, relativos ao 
mesmo. 

13.4 - O contrato poderá ser rescindido por solicitação da 
contratada, no caso do não cumprimento pelo CONTRATANTE 
das condições contratuais de pagamento. 

13.5 - Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da 
data da sua declaração, a CONTRATADA se obriga 
expressamente, como ora o faz, a entregar os exemplares, não 
criando dificuldades de qualquer natureza. 

13.6 - Caso a empresa possua débitos com o fisco na ocasião do 
pagamento, o contrato poderá ser rescindido, conforme orientação 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br   
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14 - Disposições 
finais: 

do Acórdão n° 216/2013-TP, do Tribunal de contas do Estado do 
Paraná. 

14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Toledo/PR., com renúncia 
de qualquer outro, para dirimir as dúvidas ou questões 
decorrentes deste contrato. 

14.2 - E por estarem justos e contratados firmam o presente 
Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as 
testemunhas abaixo, para que surta todos os efeitos legais. 

Toledo, 	de 	de 2018. 

Contratante: 	RENATO ERNESTO REIMANN 
Presidente da Câmara Municipal de Toledo 

Contratada: 	ARMANDO STAUDT MANFROI 
Jornal do Oeste Ltda - EPP 

Testemunha 

Nome: 

CPF: 

Testemunha 

Nome: 

CPF: 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br   
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Fabi 
Asse 

cuzziato 
sor Jurídico 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

PARECER JURÍDICO N° 239.2018 

Assunto: Contratação de periódico ("Jornal do 
Oeste"): 
Protocolo: 1839.2017 
Parecer: Legalidade. Poder discricionário em 
relação a quem contratar e a quantidade 
contratada. Necessidade de observância da Lei ng 
8.666/93. 

Vieram a esta Assessoria, por pedido do Senhor Diretor-Geral, pedido de 

parecer jurídico sobre a contratação anual para compra e entrega de quatro (04) exemplares 

do periódico "Jornal do Oeste". 

O Departamento Contábil informou que existe dotação orçamentária para 

aquisição na quantidade e valores propostos pela empresa. 

Esta Assessoria Jurídica não vê óbice para a contratação da referida 

empresa, lembrando sempre que a quantidade contratada e a quem contratar decorre 

do poder discricionário do administrador,  devendo sempre se respaldar nos princípios da'/ 

legalidade, moralidade, economicidade e nos fins públicos que a licitação se destina. Por sua 

vez, a forma e o como contratar não apresentam variáveis, cabendo ao gestor seguir os 

ditames legais, em especial os decorrentes da Lei n° 8.666/93 (com primordial observância 

às certidões de cunho fiscal). 

Sugere-se, assim, que a contratação seja realizada por dispensa de 

licitação, pelos valores e termos apresentados, a fim de que seja confeccionado um contrato 

de prestação de serviços e colheita das certidões de regularidade fiscal. 

Toledo, 04 de outubro de 2018. 

Eduardo Hoffmann 
Assessor Jurídico 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-970 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.pr.leg.br  



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

00040 

Ofício n° 700/2018 — DCM 
Toledo, 15 de outubro de 2018. 

Ao Departamento Administrativo 
Câmara Municipal de Toledo 
NESTA 

Assunto: 	Contratação de Jornal. 

Conforme protocolo 2297/2018, encaminhado pelo coordenador Valmir 
Alves de moura solicita o interesse na contratação de quatro assinaturas de 
periódico, ficando um para a recepção, um para a presidência, um para a 
contabilidade, é um para o setor de comunicação. 

Considerando o pedido encaminho ao departamento administrativo 
para andamento do processo. 

idio Roqu s Pasto 
Diretor-Geral 

Centro Ciyico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- Centro - CEP 65900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.pclegibr 



David Calça 
Controlador Interno 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 000041 
Estado do Paraná  

Manifestação do Controle Interno n° 05812018/Cl-CM  

Interessado: Diretoria Geral 

Assunto: "Contratação de assinatura de periódico (assinatura de 
jornal)". 

Trata-se de expediente destinado à contratação de 04 (quatro) 
assinaturas de periódico (Jornal do Oeste), pelo período de 12 (doze) meses, neste 
momento com 40 (quarenta) páginas. 

No processo encontra-se "Termo de Referência" (folhas 7 a 9), 
"Solicitação de Aquisição" (folhas 10 e 11), contrato social, certidões e declarações 
(folhas 15 a 29). 

A Assessoria Jurídica no termos do "PARECER JURíDICO N° 
239.2018" (folha 39) opinou pela legalidade da contratação, destacando "que a  
quantidade contratada e a quem contratar decorre do poder discricionário do 
administrador".  (grifo no original) 

Considero que o feito apresenta as condições necessárias para 
efetivação da contratação, porém, antes deve ocorrer a juntada de justificativa do 
preço da assinatura, bem como, deve a Administração promover atualização do 
Certificado de Regularidade do FGTS-CRF (folha 0000025) com vencimento no dia 
21/10/2018, são estes os apontamentos desta controladoria interna. 

Toledo, 25 de outubro de 2018. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-970 

Fone (45) 3379-5900 — Fax (45) 3379-5913 
..... . 	I 	 I 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 	000042 
Estado do Paraná 

) 
Oficio n° 740/2018 — DCM 

Toledo, 26 de outubro de 2018. 

Ao Departamento Administrativo 
Câmara Municipal de Toledo 

Assunto: Dispensa de Licitação. 

Prezado Coordenador, 

Conforme protocolo 2297/2018, encaminhado pelo coordenador Valmir 
Alves de moura solicita o interesse na contratação de quatro assinaturas de 
periódico, ficando um para a recepção, um para a presidência, um para a 
contabilidade, e um para o setor de comunicação. 

Conforme os apontamentos feito pelo controlador encaminho ao 
departamento administrativo para providencia. 

Atenciosamente; 

Lt-t 
'dl° o ues Pastório 

Diret r-Geral 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049. Centro - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.pr.leg.br  



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 000043 
54 Estado do Paraná 

INFORMAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Toledo, 26 de outubro de 2018. 

Protocolo: 2297, de 25 de setembro de 2018; 
Assunto: Dispensa fornecimento de exemplares do Jornal do Oeste; 
Solicitante: Valmir Alves de Moura. 

Considerando processo de Dispensa de Licitação protocolizado sob 
o n° 2297/2018, de 25 de setembro de 2018, para contratação de 4 assinaturas do 

periódico Jornal do Oeste; 

Considerando que após tramitação do processo, este retorna ao 
Departamento Administrativo, por determinação da Diretoria-Geral (fl. 42), para 
providencias quanto aos apontamentos do Controle Interno (fl. 41); 

Informo que as providência tomadas foram: 

Quanto juntada de justificativa do preço da assinatura, anexo 
duas notas fiscais entre o Jornal do Oeste e as Câmaras de Ouro Verde do Oeste 
e São Pedro do Iguaçu, com valores unitários idênticos aos desta contratação. 

Quanto a atualização do Certificado de Regularidade do FGTS-
CRF (fl. 25), anexo certificado atualizado e pela a CND Federal (fl. 20) possuir 
validade até amanhã (27/10/2018), também anexo atualização desta certidão. 

i/d. A 2, 1/frk--c--- 
VALMIR ALVES DE MOURA 

Coordenador do Departamento Legislativo 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - Centro - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5901 
www.toledo.pr.leq.br  



DANFE 
Documento Auxiliar da 

Nota Fiscal Eletrônica 

O - ENTRADA 

1 -SAIDA 

N° 000.001.740 

Série 2 

FOLHA 1/1 

1 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

I

CNPJ / CPF 

80.879.760/0001-50 

I  CEP 

85.933-000 

FATURAS 

1

1 - 25/04/2018 R$340,00 

ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 

0,00 0,00 I 

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

340,00 

VALOR TOTAL DA NOTA 

0,00 	 340,00 

OSTO 

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 

0,00 

VALOR DO ICMS 

0,00 

BASE DE CÁLCULO DO 

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO 

I 
0,00 0,00 I

OUTRAS DESPESAS ACES. 	VALOR DO IP' 

,00 	 0,00 

I

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

ISENTO 
1 Ur 

PR 

BC. ICMS 

0.00 

V. ICMS 

0,00 

V. IPI 

0,00 

ALIO 
ICMS 

O 

ALIO 
IPI 	• 

o 
V. DESC. V. TOTAL 

0,00 
	

340,00 

RESERVADO AO FISCO 

00 
NF-e 

N° 000.001.740 

Série: 2 

RECEBEMOS DE JORNAL DO OESTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 

I
DATA DE RECEBIMENTO 	

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 

0044 

FONE: (45) 3055 3322 

www.jornaldooeste.com.br  

NATUREZA OPERAÇÃO 

VENDA DE PRODUÇÃO NO ESTADO 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

9028570101 I

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 

CHAVE DE ACESSO DA NF- e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE 

4118 0400 6401 1500 0140 5500 2000 0017 4010 0005 9723 

!

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

141180064861280 16/04/2018 11:20:59 

JORNAL DO OESTE LTDA 

AV. PARIGOT DE SOUZA, 2926 
JARDIM INDUSTRIAL - TOLEDO-PR 

CEP: 85.904-270 

           

II lili II 

    

1 11111 III 

 

III 

   

1111 

 

II 1 1111 

 

 

    

       

            

             

I CNP) 

00.640.115/0001-40 

DESTINATÁRIO / REMETENTE 

NOME / RAZÃO SOCIAL 

CAMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE DO OESTE 

ENDEREÇO 

r'"•ek AMAZONAS, 208 

I

FONE / FAX 

(45) 3251 1318 

DATA DA EMISSÃO 

16/04/2018 

DATA DA SAIDA / ENTR. 

16/04/2018 

OURO VERDE DO OESTE 

HORA DE SAIDA 

11:20 

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRAN 

NOME / RAZÃO SOCIAL 

JORNAL DO OESTE LTDA 
MUNICÍPIO 

TOLEDO 

I MARCA 
	 NUMERAÇÃO 

DADOS DO PRODUTO / st,r(vit,A., 

ROD DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CSOSN CFOP UNID QUANT 

A-3665 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL. 

Perlodo 16/04/20I0 a 15/0412019 

49021000 0300 5101 UN 

ENDEREÇO 
AVENIDA PARIGOT DE SOUZA, 2926 

QUANTIDADE 

I

ESPÉCIE 

00.640.115/0001-40 

i

PESO BRUTO 

0,00 

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

PR 90285701-01 

1 

 PESO LIQUIDO 

0,00 

FRETE POR CONTA 13  CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNP.'/ CPF 

0 - EMITENTE  
I - DESTINATÁRIO 

V. UNITÁRIO 

340,00 

. DADOS ADICIONAIS 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 35,53 (10.45%) FONTE: IBPT Empresa optante pelo Siinples 

Nacional 



1 1 1 1 II ll fl II 
11 1111 1111 11111 11111 

RESERVADO AO FISCO 

QUANT. 

4 

V. ICMS BC. ICMS 

0,00 0,00 

V. IPI 

0,00 

000045_. 
NF-e 	f(, *- 

N° 000.001.695 

Série: 2 

I

DATA DE RECEBIMENTO 

RECEBEMOS DE JORNAL DO OESTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 

FONE: (45) 3055 3322 
wwwjornaldooeste.com.br  

NATUREZA OPERAÇÃO 

VENDA DE PRODUÇÃO NO ESTADO 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

9028570101 

DANFE 
Documento Auxiliar da 

Nota Fiscal Eletrônica 

0 - ENTRADA 

1 -SAÍDA 

N° 000.001.695 

Série 2 

FOLHA 1/1 

1 

1 INSÓ. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 

CHAVE DE ACESSO DA NF- e P /CONSULTA DE AUTENTICIDADE 

4118 0300 6401 1500 0140 5500 2000 0016 9510 0005 7975 

I

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

141180039807738 07/03/2018 14:47:18 

I CNP.1 

00.640.115/0001-40 

DESTINATÁRIO / REMETENTE 

NOME / RAZÃO SOCIAL 
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SAO PEDRO DO IGUACU 

ENDEREÇO 

SAO PAULO, 987 

SAO PEDRO DO IGUACU 

I

BAIRRO! DISTRITO 

CENTRO 

I UF 

PR 1 

 INSCRIÇÃO ESTADUAL 

ISENTO 

I

CNP1 / CPF 

95.583.415/0001-41  

1 CEP 

85.922-000 

DATA DA EMISSÃO 

07/03/2018 

HORA DE SAIDA 

14:46 

POSTO 

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 

0,00 

BASE DE CÁLCULO 

0,00 

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 
0,00 

DESCONTO 

0,00 
— 

DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 

0,00 	 0,00 

OUTRAS DESPESAS ACES. 	VALOR DO IPI 

0,00 	 0,00 

FRETE POR CONTAr]  CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO 

O • EMITENTE 
I - DESTINATÁRIO 

MUNICIPIO 

TOLEDO 

1 

 PESO BRUTO 

0,00 

TRANSPORTADOR! VOLUMES TFtAN 

ENDEREÇO 
AVENIDA PARIGOT DE SOUZA, 2926 

QUANTIDADE 

4 

1 ESPÉCIE I MARCA NUMERAÇÃO 

DADOS DO PRODu 1 f., / 	..nvi.,.,., 

NCM / SR CSOSN CFOP UNID 
ROD DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO 

A-3577 REFERENTE A ASSINATURA COD:3577 

Pedalo.  10/02/2018 n 09/02/2019 

49021000 0300 5101 UN 

UF 

UF 

PR 

CNP.' / CPF 

00.640.115/0001-40 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

90285701-01 

I

PESO LIQUIDO 

0,00 

DADOS ADICIONAIS 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 142,12(10,45%) FONTE: IBPT Empresa optante pelo Simples 

Nacional 

V. DESC. 

0,00 

V. TOTAL 

1.360,60 

V. UNITÁRIO 

340,00 

ALIO 
IPI 

ALIO ' 
ICMS 

O 

JORNAL DO OESTE LTDA 

AV. PARIGOT DE SOUZA, 2926 
JARDIM INDUSTRIAL - TOLEDO-PR 

CEP: 85.904-270 

DATA DA SAIDA / ENTE. 

07/03/2018 

I

FONE / FAX 

(45) 3255 1301 

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

1.360,00 

VALOR TOTAL DA NOTA 

0,00 1 	 1.360,00 

NOME / RAZÃO SOCIAL 

JORNAL DO OESTE LTDA 

FATURAS 

1 - 16/03/2018 RSI.360,00 
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

inscrição: 	0064011.5/0001-40 

Razão Social: JORNAL DO OESTE LTDA 

Endereço: 	AV PARIGOT DE SOUZA 2926 / JD INDUSTRIAL / TOLEDO / PR / 85904- 

270 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 11/10/2018 a 09/11/2018 

Certificação Número: 2018101101584481243026  

Informação obtida em 26/10/2018, às 09:34:54. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 

www.caixa.gov.br  

26/10/2018 	
https:www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 	

000046 
, 110:11PIt1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: JORNAL DO OESTE LTDA 
CNPJ: 00.640.115/0001-40 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 14:48:28 do dia 19/10/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 17/04/2019. 
Código de controle da certidão: 9A2B.4557.9E27.90B6 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 03/2018 

PROPONENTE: JORNAL DO OESTE LTDA- EPP, pes-
soa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pari-
got, n°2926, 1° andar, Sala 1, Jardim Industrial, Toledo 
- Paraná, CEP: 85.904-270, inscrita no CNPJ sob o n° 
00.640.115/0001-40, Fone: (45) 3055-3322. OBJETO: 
Fornecimento de 04 (quatro) exemplares do periódico 
"Jornal do Oeste", a ser entregue, de terças-feiras aos 
sábados, na sede da Câmara Municipal de Toledo, em 
regular estado de uso e protegido contra intempéries. 
VALOR GLOBAL: R$ 1.360,00 (um mil, trezentos e 
sessenta reais). PAGAMENTO: O pagamento será re-
alizado em até 15 (quinze) dias após o inicio do forne-
cimento, juntamente com a da Nota Fiscal, através de 
depósito em conta bancária de titularidade da empre-
sa fornecedora, sendo vedada a emissão de títulos ou 
boletos pela empresa contratada. VIGÊNCIA DO CON-
TRATO: O prazo de vigência para esta contratação será 
de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogados nos limites legais. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 01.031.0001.2005 - Atividades Le- 
gislativas 	e 33.90.39.00.00 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica. ENTREGA: A entrega 
deverá ocorrer de terças-feiras aos sábados, durante 
um período de 12 meses, iniciando-se a entrega após 
confirmação do recebimento da nota de empenho, sen-
do que no ato da primeira entrega deverá ser apresen-
tada a respectiva nota fiscal. AMPARO LEGAL: Reside 
no art. 24 da Lei n° 8.666/93, que diz "É dispensável 

a licitação: II - para outros serviços e compras de va-
lor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea 
"a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos 
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação 
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez". 
Toledo, 3 de outubro de 2018. Renato Ernesto Reimann 
- Presidente da Câmara Municipal de Toledo. 

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 8/2016 

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO e ASTEC 
MONITORAMENTO DE TOLEDO LTDA. CLÁUSULA 
TERCEIRA: 3.2 - Fica prorrogado o prazo de execução 
dos serviços e por consequência o prazo de vigência 
deste contrato, para mais 24 (vinte e quatro) meses, a 
contar de 4 de novembro de 2018. 3.3 - Fica repactuado 
em 3,59%, o valor atualmente contratado, a contar de 
4 de novembro de 2018, passando o valor mensal da 
prestação dos serviços de R$ 180,00 (cento e oitenta 
reais), para R$ 186,46 (cento e oitenta e seis reais e 
quarenta e seis centavos), totalizando assim um valor 
de R$ 4.475,04 (quatro mil, quatrocentos e setenta e 
cinco reais e quatro centavos), para o período de 24 
(vinte e quatro) meses. CLÁUSULA QUARTA: 4.1- O 
presente aditivo ao contrato está sendo firmado com 
fundamento no artigo 65, II, "d", da Lei n° 8.666/93, 
aplicando-se, ainda, os princípios inerentes aos contratos 
administrativos. Termo aditivo firmado em 29 de outubro 
de 2018, oriundo do Pregão Presencial n°8/2016. 

ATOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EMDUR 

EMDUR - Empresa de Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Toledo 

2° PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO 
PRESENCIAL 13/2018 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
ferramentas e materiais para obras da EMDUR, pelo 
período de 12 (doze) meses. Permanecem inalterados 
os preços homologados em 18 de abril de 2018. 

r PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO 
PRESENCIAL 16/2018 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de baterias 
para frota e máquinas da EMDUR, pelo período de 12 
(doze) meses. Permanecem inalterados os preços 
homologados em 23 de abril de 2018. 

28  PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO 
PRESENCIAL 17/2018 
OBJETO: Registro de preços para manutenção de  

rede de alta tensão, pelo período de 12 (doze) meses. 
Permanecem inalterados os preços homologados em 
24 de abril de 2018. 

2 PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO 
PRESENCIAL 18/2018 
OBJETO: Registro de preços para locação de máquinas 
e equipamentos para obras da EMDUR, pelo período de 
12 (doze) meses. Permanecem inalterados os preços 
homologados em 23 de abril de 2018. 

3' PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO 
PRESENCIAL 89/2017 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de pedra 
brita graduada e massa asfáltica usinada à quente para 
tapar buracos nas vias de Toledo-PR, pelo período de 
12 (doze) meses. Permanecem inalterados os preços 
homologados em 05 de fevereiro de 2018. 

Toledo, 30 de outubro de 2018. 
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Contrato de compra e venda que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE 

TOLEDO, e a empresa JORNAL DO OESTE LTDA - EPP, na forma abaixo. 

1 - Contratante: 

2 - Contratada: 

3 - Objeto: 

1.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Rua Sarandi, n°. 1049, Centro Cívico 
Presidente Tancredo Neves, Toledo, Paraná, inscrita no CNPJ sob 
n° 77.402.196/0001-75, neste ato representada por seu Presidente 
RENATO ERNESTO REIMANN, brasileiro, residente e domiciliado 
na Avenida Rio Pardo, n° 167, CEP. 85.926-000, Distrito de Vila 
Nova, Toledo, Paraná, portador da carteira de identidade n° 651133-
3 e inscrito no CPF sob o n° 160.326.169-91. 

2.1 - JORNAL DO OESTE LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Avenida Parigot, n° 2926, 10 andar, Sala 1, 
Jardim Industrial, Toledo - Paraná, CEP: 85.904-270, iriscrita no 
CNPJ sob o n° 00.640.115/0001-40, Fone: (45) 3055-3322, neste 
ato representada por seu Sócio Administrador ARMANDO STAUDT 

MANFROI, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de 
Toledo, estado do Paraná, portador da carteira de identidade RG n° 
1.332.745 SSP/PR e inscrito no CPF sob n° 154.305.881-72. 

3.1 - Fornecimento de 04 (quatro) exemplares do periódico "Jornal 
do Oeste", a ser entregue, de terças-feiras aos sábados, na sede 
da Câmara Municipal de Toledo, em regular estado de uso e 
protegido contra intempéries, conforme as características, 
condições, obrigações e requisitos técnicos contidos na proposta 
apresentada na Dispensa n° 3/2018, que integram este 

instrumento. 

4 - Documentação 4.1 - O presente contrato está sendo firmado com fundamento na 

legal: 

	

	 Lei n° 8.666/93, e de acordo com as conclusões da Dispensa n° 

3/2018, aplicando-se ainda, os princípios inerentes aos contratos 
administrativos. 

5 - Do Valor 	5.1 - O valor global para o objeto é de R$ 1.360,00 (um mil, 

trezentos e sessenta reais), denominado valor contratual. 

5.2 - Os pagamentos decorrentes da aquisição dos objetos 
contratuais correrão através das seguintes dotações 
orçamentárias: 

01.031.0001.2005 - Atividades Legislativas 
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

6 - Do Pagamento 6.1 - O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias ós o 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.prieg.br  
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inicio do fornecimento, juntamente com a da Nota Fiscal, através 
de depósito em conta bancária de titularidade da empresa 
fornecedora, sendo vedada a emissão de títulos ou boletos pela 
empresa contratada. 

6.2 - A Câmara Municipal de Toledo reserva-se o direito de não 
atestar a Nota Fiscal para o pagamento se o objeto fornecido não 
estiver em conformidade com as exigências solicitadas, na qual 
deverá constar indicação do número do empenho correspondente 
ao objeto. 

6.3 - Quando a Contratada estiver sediada no Estado do Paraná e 
contratar com a Câmara Municipal de Toledo, deverá emitir nota  

fiscal eletrônica, conforme Decreto Estadual n° 3.330/2008 e caso a 
sede seja fora do estado do Paraná e no referido estado já esteja 
implantado a nota fiscal eletrônica, a mesma deverá ser emitida por 
método eletrônico. 

6.4 - Para possibilitar a liberação dos pagamentos, a empresa será 
comunicada pela Câmara Municipal de Toledo, para que no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, proceda a regularização de suas 
pendências. 

7 - Da entrega e 	7.1 - A entrega deverá ocorrer de terças-feiras aos sábados, durante 

vigência 	 um período de 12 meses, iniciando-se a entrega após confirmação 
do recebimento da nota de empenho, sendo que no ato da primeira 
entrega deverá ser apresentada a respectiva nota fiscal. 

7.2 - Os periódicos deverão ser entregues na Câmara Municipal de 
Toledo, situada na Rua Sarandi, n° 1049, Centro, Toledo, Paraná - 
CEP 85900-030 até as 8h30min. 

7.3 - A fiscalização da entrega será de responsabilidade da 
Comissão de Recebimento designada por portaria vigente na 
ocasião da entrega. 

7.4 - O prazo de vigência para esta contratação será de 12 (doze) 
meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogados nos limites legais. 

7.5 - Nos primeiros 12 (doze) meses do contrato, o preço será 
fixado e não haverá reajuste, sendo que, decorrido este prazo, o 
preço poderá ser reajustado, de acordo com o limite do artigo 72 
da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal), pelo INPC, sempre que necessário para recompor o 
equilíbrio econômico financeiro da contratação, justificando 
mediante documento pertinente e negociação com a 
Administração da Câmara rVlunicipal. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br  

7.6 - A contratada deverá manter durante toda a execL deste 
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8 - Da Garantia: 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
as condições de habilitação e qualificação exigidas em edital. 

7.7 - Caberá ao servidor membro da comissão de recebimento, 
rejeitar totalmente ou em parte, qualquer objeto que não esteja de 
acordo com as exigências. 

7.8 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação 
ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados 

ou prepostos. 

7.9 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do 
beneficiário do contrato não elide nem diminui a responsabilidade 
da empresa contratada quanto ao cumprimento das obrigações 
pactuadas entre as partes. 

7.10 - Caberá ao servidor da Câmara Municipal de Toledo 
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das 
condições estipuladas neste contrato e no edital, e ainda: 

propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das 
penalidades previstas neste Edital e na legislação, no caso de 
constatar irregularidade cometida pela contratada; 

encaminhar o fato à deliberação superior, com vistas a oficiar aos 
órgãos públicos competentes para a adoção das medidas corretivas 
e punitivas aplicáveis, no caso de haver indícios de apropriação 
indébita e de prejuízo ao Erário. 

8.1 - Os exemplares deverão ser entregues em regular estado de 
uso e protegido contra intempéries. 

8.2 - A constatação de irregularidades, observadas mesmo 
depois do recebimento ou pagamento, obriga a contratada a 
efetuar as substituições do(s) exemplar(es), no mesmo dia da 
reclamação, arcando com todas as despesas decorrentes do 
evento, bem como com os danos causados a terceiros e/ou 

contratante. 

9 — Obrigações da 9.1 - 
Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que 

Contratante 	venham a ser solicitados pela contratada; 

9.2 - Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a qualidade 
dos exemplares e o atendimento às exigências pactuadas; 

9.3 - Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas 
verificadas no cumprimento da contratação; 

9.4 - Efetuar os pagamentos nas condições, prazos 	preços 

pactuados; 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br   
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9.5 - Acompanhar e fiscalizar a execução desta contratação; 

10 - Obrigações da 10.1 - Os custos com o transporte dos exemplares correrão por 

Contratada 	conta da contratada; 

10.2 - Os exemplares deverão ser entregues de forma que 
permitam a conservação de suas características originais, intactas 
e limpas de quaisquer tipos de resíduos e sem violações; 

10.3 - A Contratada não poderá terceirizar ou subcontratar o 
objeto da presente contratação; 

10.4 - Acatar as recomendações da fiscalização da Contratante, 
facilitando a ampla ação desta, com pronto atendimento aos 
pedidos de esclarecimento porventura solicitados. 

10.5 - Comunicar, por escrito, qualquer anormalidade verificada na 
execução do objeto e prestar os esclarecimentos necessários. 

10.6 - Assegurar a Câmara Municipal de Toledo, durante o período 
de vigência desta contratação, o repasse de todos os preços e 
vantagens ofertadas no mercado, sempre que esses forem mais 
vantajosos do que o contratado; 

10.7 - Cumprir com todos os compromissos ora pactuados; 

11 - Das 	 11.1 - À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão 

Penalidades 	aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 
8.666/93: 

Advertência; 
Multa administrativa, cumulável com as demais sanções; 

Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos; 

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, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a 
penalidade. 

11.2 - A contratada que ensejar o retardamento da execução do 
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no 
fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de 
licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) 
anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br  Págin 
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11.3 - Em caso de atraso injustificado no cumprimento da entrega 
dos exemplares, poderá ser aplicada à Contratada multa 
moratória de valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos 
percentuais) sobre o valor total contratado, por dia de atraso, até o 
100  (décimo) dia, limitada a 2% (dois por cento) do valor total 
relativo, corrigido monetariamente até o adimplemento da 
obrigação pactuada. 

11.4 - O atraso superior a 10 (dez) dias, bem como o 
descumprimento de cláusulas e condições do contrato e 
respectivo empenho em nome da contratada, configurará 
inadimplência da Contratada. 

11.5 - Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento 
equivalente, bem como por inadimplemento das cláusulas 
contratuais ou pelo descumprimento das normas e legislações 
pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a 
rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Câmara 
Municipal de Toledo poderá, ainda, garantida a prévia defesa, 
aplicar à empresa Contratada as sanções previstas no art. 87 da 
Lei Federal n° 8.666/93, sendo que, em caso de multa, esta 
corresponderá no máximo a 5% (cinco por cento) sobre o valor do 
empenho referente à aquisição. 

11.6 - Poderão ser aplicadas ainda as penas de advertência e, 
conforme o caso, declaração de inidoneidade previstas no art. 87 
da Lei Federal n° 8.666/93, atendidas as formalidades legais. 

11.7 - A aplicação das sanções administrativas não exclui a 
responsabilização da contratada por eventuais perdas ou danos 
causados à Câmara Municipal de Toledo. 

12- Aplicação das 12.1 - Verificada qualquer irregularidade, a Câmara Municipal de 
penalidades: 

	

	Toledo notificará a empresa contratada acerca do ocorrido, 
concedendo' a ela o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para, querendo, 
apresentar defesa prévia (§ 2°, do art. 87, da Lei Federal n° 
8.666/93). 

12.2 - Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento da notificação, com ou sem a apresentação da 
defesa ,prévia, será julgada pela Câmara Municipal de Toledo, 
através do Diretor-Geral, a aplicação ou não das penalidades 
previstas em Edital. 

12.3 - Da aplicação das penalidades previstas no contrato, caberá 
recurso à Câmara Municipal de Toledo, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da data do recebimento da respectiva notificação, 
mediante prévio recolhimento da multa, junto à Tesoura 'a do 
Município de Toledo, sem efeito suspensivo. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.prieg.br   
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12.4 - A Câmara Municipal de Toledo, através de seu Presidente, 
julgará, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, procedente ou 
improcedente a penalidade imposta, devendo fundamentá-la e, se 
improcedente, a importância recolhida pela empresa contratada 
será devolvida, no prazo de 3 (três) dias, contados da data do 
julgamento. 

13.- Rescisão 	13.1 - O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o 
contratual: 	contrato independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de 
indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: 

quando a CONTRATADA falir, entrar em concordata ou for 
dissolvida; 

quando houver inadimplência de cláusulas e condições 
contratuais e /ou desobediência à determinação da fiscalização do 
CONTRATANTE por parte da CONTRATADA; 

quando a CONTRATADA transferir no todo ou parte o contrato 
sem prévia anuência do CONTRATANTE; 

quando houver atrasos dos serviços pelo prazo de 10 (dez) 
dias corridos por parte da CONTRATADA, sem justificativa aceita. 

nos demais casos previstos nos artigos 77 a 80, da Lei 
8.666/93. 

13.2 - A rescisão do contrato quando, motivada por qualquer dos 
itens acima relacionados, implicará na apuração de perdas e 
danos, sem embargos da aplicação das demais providências 
legais cabíveis, previstas no artigo 80, da Lei 8.666/93. 

13.3 - O CONTRATANTE, por conveniência exclusiva, e 
independentemente de cláusulas expressas, poderá rescindir o 
contrato desde que efetue os pagamentos devidos, relativos ao 
mesmo. 

13.4 - O contrato poderá ser rescindido por solicitação da 
contratada, no caso do não cumprimento pelo CONTRATANTE 
das condições contratuais de pagamento. 

13.5 - Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da 
data da sua declaração, a CONTRATADA se obriga 
expressamente, como ora o faz, a entregar os exemplares, não 
criando dificuldades de qualquer natureza. 

13.6 - Caso a empresa possua débitos com o fisco na ocasião do 
) k  pagamento, o contrato poderá ser rescindido, conforme orientaç:,  

do Acórdão n° 216/2013-TP, do Tribunal de contas do Estado 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
vVww.toledo.prieg.br   
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Contratada: AR ANDO S A DT MANFROI 
Jor ai do Oe e Ltda - EPP 

ti‘ 
Valmir Alves de Moura 
CPF: 026.369.909-92 

Testemunha 

Testem 
Paul 
CPF: 023 e •19-85 

vagnoli 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 	OVWG 
Estado do Paraná 

Paraná. 

14 - Disposições 
finais: 

14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Toledo/PR., com renúncia 
de qualquer outro, para dirimir as dúvidas ou questões 
decorrentes deste contrato. 

14.2 - E por estarem justos e contratados firmam o presente 
Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as 
testemunhas abaixo, para que surta todos os efeitos legais. 

Toledo, 31 de outubro de 2018. 

Contratante: R ATO 	REIMANN 
/ é P eside te da 	ara Municipal de Toledo 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br   
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 000057 

Estado do Paraná 

PORTARIA N° 139, de 31 de outubro de 2018 

Designa servidor para fiscalização do 
contrato n° 23/2018. 

O Presidente da Câmara Municipal de Toledo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas regimentalmente, atendendo os objetivos do artigo 67 da 
lei 8.666/93, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar o servidor Jairo Locatelli Lima, Assistente 
Legislativo, para, com observância da legislação vigente, atuar como Fiscal do 
Contrato n° 23/2018, oriundo da Dispensa de Licitação n° 3/2018, cujo objeto é o 
fornecimento de 4 (quatro) exemplares do periódico "Jornal do Oeste". 

Parágrafo único - Para exercer as funções de Fiscal do Contrato, 
nos casos de impedimentos, licenças ou ausências do titular, fica designada a 
servidora Adaiane Nascimento, Assistente Legislativa. 

Art. 2° - O fiscal será responsável por fiscalizar e acompanhar o 
objeto contratado. 

Art. 30  - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Presidente, 31 de outubro de 2018. 

RENA E\MAN N 
Presidente da Cara Municipal 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.pr.leq.br  
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Autoria: Parlamentar Ademar Dorfschmidt 

Ementa: Solicita cópia integral do "habite-se" da nova 
sede da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito 
de Toledo. 

Requerimento n° 244, de 2018 

Autoria: Parlamentar Airton Savello 

Ementa: Arquivado nos termos da alínea "e" do inciso II 
do § 1° do art. 174 do Regimento Interno. 

Requerimento n° 245, de 2018 

Autoria: Parlamentar Airton Savello 

Ementa: Arquivado nos termos da alínea "e" do inciso II 
do § 1° do art. 174 do Regimento Interno. 

ORDEM DO DIA 

MATÉRIAS EM SEGUNDO TURNO 

Projeto de Lei n° 157, de 2018 

Autoria: Poder Executivo 

Ementa: Altera a legislação que instituiu o Incentivo por 
Desempenho e Qualidade dos Serviços no âmbito da 
Estratégia Saúde da Família, no Município de Toledo. 

Projeto de Lei n° 170, de 2018 

Autoria: Poder Executivo 
Ementa: Autoriza o Executivo municipal a abrir crédito 
adicional suplementar no orçamento-programa do 
Município de Toledo, para o exercício de 2018. 

MATÉRIAS EM PRIMEIRO TURNO 

Projeto de Lei n° 119, de 2018 

Autoria: Vereadora Olinda Fiorentin 

Ementa: Dispõe sobre o desembarque de passageiros 
idosos e com deficiência fora do ponto de parada do 
transporte coletivo urbano no Município. 

Projeto de Lei n° 148, de 2018 

Autoria: Poder Executivo 

Ementa: Procede à desafetação e autoriza a permuta 
de imóvel integrante do patrimônio público municipal e à 
afetação do bem a ser recebido pelo Município de Toledo. 

Projeto de Lei n°151, de 2018 

Autoria: Poder Executivo 

Ementa: Institui o serviço voluntário no âmbito da 
administração pública municipal de Toledo. 

[EXTRATO DO-C-ONTRATO N°23/2018 

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO e JORNAL 
DO OESTE LTDA - EPP. OBJETO: Fornecimento de 04 
(quatro) exemplares do periódico "Jornal do Oeste", a 
ser entregue, de terças-feiras aos sábados, na sede da 
Câmara Municipal de Toledo, em regular estado de uso 
e protegido contra intempéries. VALOR GLOBAL: R$ 
1.360,00 (um mil trezentos e sessenta reais). Contrato 
firmado em 31 de outubro 2018, conforme conclusões 
da Dispensa de Licitação n° 3/2018. 

PORTARIA N° 139, de_31 de outubro de 2018' 

Designa servidor para fiscalização do 
contrato n°23/2018. 

O Presidente da Câmara Municipal de Toledo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas 
regimentalmente, atendendo os objetivos do artigo 67 
da lei 8.666/93, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar o servidor Jairo Locatelli 
Lima, Assistente Legislativo, para, com observância da 
legislação vigente, atuar como Fiscal do Contrato n° 
23/2018, oriundo da Dispensa de Licitação n° 3/2018, 
cujo objeto é o fornecimento de 4 (quatro) exemplares 
do periódico "Jornal do Oeste". 

Parágrafo único - Para exercer as funções 
de Fiscal do Contrato, nos casos de impedimentos, 
licenças ou ausências do titular, fica designada a 
servidora Adaiane Nascimento, Assistente Legislativa. 

Art. 2° - O fiscal será responsável por fiscalizar e 
acompanhar o objeto contratado. 

Art. 30  - Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. 

Gabinete do Presidente, 31 de outubro de 2018. 

RENATO REIMANN 
Presidente da Câmara Municipal 



MUNICIPIO DE PALERMA 

EMOUR -EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO 

Ivevee 

2 SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
COMARCA DE TOLEDO-PARANÁ 

EDITAL 
LOTEAMENTO URBANO 

0000(8) do 2°  Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Toledo-PR, em observância ao disposto no an. 19. 

°anui e § 3°, da Lei 6.766/79, torna público a todos os interessados, que foi protorolado sob o n°62.902, o pedido de 

regisbTo de loteamento urbano do terreno denomirodo CHÁCARA N°  20.A.I, integrante da Parte Oeste do 

Purimetro "B., da Fazenda Bribinia, com a área de 96,957,65. (noventa e seis mil, novecentos e cinquenta c apo, 

metros e sessenta e cinco decímetros quadrados), oriunda do desmembramento da Chácara n°  20.0, situada no 

Perímetro Urbano, nesta Cidade e Comarca de Toledo-PR, conforme Matricula tf 15.875, do Lima n° 02, deste 
Serviço, de propriedade de DATAROMA EMPREENDIMENTOS LTDA. pessoa jurídica de direito primdo. CNP1 
14.081.438/0001-56, com sede e foro na Rua General Estilou Leal, 1530, Centro, nesta Cidade de Toledo-PR, qual 
obteve a aprovação do projeto pela Prefeitura Municipal de Toledo. O Loteamento foi denominado "SANDRI" e 
procedido na fomo do desenho abaixo, para o qual foram apresentados os documentos legalmente exigidos. os 
quais encontrarrose neste 2^  Serviço de Registro de Imóveis, situado na Av. Maripli, 5506, Centro, Toledo. PR, 
disponivels para semi examinados e havendo impugnações, estas deverão ser apresentadas neste mesmo Serviço, 
no prazo de 15 (quinze) dias da última publicação deste edital. "Findo o prazo sem impugnaroes, sen1 feito 
imediatamente o registro" (610, on. 19, Lei 6.766/79). 

Toledo, 31 do500aAçA do 2018. 

./ry, 

Mauro 16ho Mané 
Oficial Titular 

~. Elliff. 
_.......:_. ..... !p.a 	nrca 
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SUMULA DE PEDIDO DE 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA 

DE OPERAÇÃO 
Euclides Martins toma público que 
requereu ao IAP a renovação de sua 
Licença de Operação, até a gata de 
02/02/2023, para Suinocultura-Ter-
minação, no Lote Rural 105C.2 - 
Boa Vista, Toledo/PR. 

SÚMULA DE 
REQUERIMENTO DE 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO 

NANILDO ORANDO toma público 
que irá requerer ao 92.0I 	Renova- 
ção da Licença de Operação para 
SUINOCULTORA a ser rmptantada 
Lote rural n° 01A, Distrito de Certo 
da Lola, Toledo-PR. 

PEDIDO RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA 
Hamilton Claro Chaves Junior - ME, 
toma público que requereu ao IAP 
Renovação de Licença Ambiental 
Simplificada p/ Reciclagem de Li-
xos Eletrônicos, instalada na Rua 
Leopoldo Schimidt, rol, Jd. Inde-
pendência -Toledo/PR. 

SEXTA-FEIRA 12  02 de novembro de 2018 
EDIÇÃO 

9846 Editais JORNAL DO OESTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

EXTRATO DO CONTRATO N.  nnola 
PARTES, CAMARA MUNICIPAL DE TOLEDO e JORNAL 00 OESTE LONA - EPP. 
OBJETO: Fornecimento de 04 (quatro) exemplares do periódico -Jornal do Oeste, 
e ser entregue. de torças-feiras aos sábados, na sede da Câmara Municipal de To-
ledo. em regular estado Acusas protegi. contra Intempéries. VALOR GLOBAL: 
RS 1.360,00 (um 7,5 irezentos e sessenta reais). Contrato Orme. em 5000 outubro 
2018, conlorme conclusoes da Dispensa de Licitação n°0/2015, 

MUNICIPIO DE PALOTINA 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N• 9112018. 
Oriundo da licitação no modalidade de Pregão Preserwlal n°. -ware do tipo menor 
Prece P. M.. 
Partes EMOLIR - Empresa de Desenvdvimento Urbano e Rural de Toledo e a 
empresa CMIX - MINERAÇA0 LTDA. CIOPJ e°. 013.616.967/0001-04. 
Objeto: registro de preços visando a aquisição de pedra n°01, pelo perlado 00 12 
(doze) meses. 
Valor Global: R$ 12.500,00 (Doze Mil e Quinhentos Reais). 
Pagamento: 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias após o recebimento, mediante 
apto...taci. da Nota Fiscal. 
Data de assinatura: Onde outubro de 2016. 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 92/2018. 
Oriundo da ti..so na modalidade do Pregâo Presencial 00. 49/2010 do tipo menor 
Pred,  Por Item. 
Partes: EMOLIR - Empresa da Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo e 
a empresa CAMIOPAR - MECÂNICA E POSTO DE MOLAS LTDA, CNPJ 
03.447.53E.001-37. 
Objeto registro de preços visando a aquisição de OIRO lubrificante e graxas, pelo 
perkido da 12 (doze) meses. 
Valor Global: RS 107.216,00 (Cento e Sete Mil, Duzentos e Oezeasels Reais). 
Pagamento, 30 Orinta) dias após o recebimento, mediante apresentaçâo da Note 
Fiscal. 
Datada assinatura: 02 de outubro de 2018. 

EXTRATO DA ARAME REGISTRO DE PREÇOS SM 93/.18. 
Oriundo da ficitaçâo na modalidade de Prep. Presenciai n°. 43/201004 tipo menor 
Pre. Per 
Panes: EMDUR - Empresa de Desenvolvimenlo Urbano e Rural de Toledo e a 
empresa NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS 
EIRELI, CNPJ n°. 10.846.2000001-10. 
Objeto: registro de preços para aquisição de el. lubrificante, pelo perlodo de 12 
(doze) meses. 
Valor Globo, RS 104.181200 (Cento e Oualre Mil. Contos Oitenta Reais). 
Pagamento: 30 (trinta) dias MS o recebimento, mediante elireoenrecão da Nota 

Data do assinalem 02 de outubro de 2018. 
EXTRATO DA ARADO REGISTRO DE PREÇOS N.  94/2018. 
Oriundo da licitação na modalidade de Pregão Presencial n..440018 do tipo menor 
Pre. I. Dem. 
Parles, EMOLIR - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo e a 
empresa JV TINTAS E REVESTIMENTOS EIRELI. CNPJ ri°. 10.528.3841000143. 
Objeto: registro de preços para aquisição de tintas prediais. pelo perlodo de 12 
(doze) meses. 
Valor Global: RS 130.600,30 (Cento e Trinta LIO e Seiscentos Reais e Trinta 
Centavos). 
Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento. mediante a apresentação da Note 
Mscal. 
Data da assinatura: 03 de outubro de 2018. 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS IP 9512018. 
Oriundo da licitação na modalidade de Pregão Preaencial 	48/201000 tipo menor 
Ore. Por irem. 
Partes: EMOLIR - Empresa de Desenvolvimento Urbanos Rural de Toledo e a 
emprese RECITHINNER RECICLAGEM DE THINNER E SOLVENTE LTDA. CNPJ 

04.250.3851000,04. 
Objete registro de preços pare 001100.110 de tintas prediais, pelo perlo. de 12 
(doze) meses. 
Valor 010001125 107.161,00 (Cento e Sete Mil. Cento e Sessenta e 	Reais). 
Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento. mediante a apresentaçâo da Nota 
Fiscal. 
Data da assinatura: 03 do outubro de 2018. 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°9812078. 
Oriundo de 1151100110 na modalidade de Meg. Presenrial na. 50/2018 do tipo menor 
VIsOR Po,  1.m. 
Pedes ENDUR - Empresa de Desenvolvimento Urbeno e Rural de Toledo e a 
empresa GSM COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI, CNPJ 
05. 21.272.215/0001-31. 
Nele registro de meças para equislçâo de peças e materiais para a usina de 
asfalto, pedreira. fábrica 07 10500 e oficina da EMDUR, pelo perlo. de 12 (doze) 
meS08. 
Valor Gieloali RI 422.177,00 (0oatrocon105 e Vinte e Dois Mil, Cento e Setenta e 
Sela Reais). 
Pagamento: 30 (1rinte) dias após or000blrr1000, mediante a apresentação da Nota 
Fiscal. 
Data da assinatura CM de outubro de 2018. 

MUNIGIPID DE PALOTINA 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CÃO PEDRO DO IGUAÇU 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 

EDITAL DE CUSSIFICAÇ AO 
RE, 010105040 NA MODALIDADE OE TOMADA DE PREÇOS SOB 11102012010 

A Conde. Permanente de LINtepNes con•litulde I. André Della Veced'Sa ema.. 08000 
Fernendes Ouinpulolo e Luls Cerl. Febris, como.. aos Intereseedce que. epee enillise e 
vede.. das PmPeSins eNmentedas na ININGio oeeulnsla. alo objeto 6 contrario. 
as amorosa pera e execução global (material • mio 	obrei doe aand{. de reforme ne 
cobertura do pridlo da PratallUra do MunIcIsle d• Toledo, loc.... Rua Ra... 
Le.e., i• 	- Centro, neete menIcIslo . Toledo•PR. conforme prol. beelco. 
...dial ...Ivo, ~Mu or..... afono... Se. 	 5.0011. 
00008880 llOII.torla.5 daaeIsMbeO Sdeo a 8rom115c 
400500 

METALOROIC4 SANTOL LTDA.1•1 oeciarsde vencedora com ume P.P... 
glo.I de RS 203.211.95 (dueenies e dece n11, duzentos e °ie. e um reais • n.o° o c•lce 
centavo°, 

A ernmeea SÉRGIO .1. ENGENHARIA. roce dassi.we ore segundo luuar orrn ume 
proposle no v. global de Ri 219.252,611(dveenlos e .eenove 	°monto,. eint1.18 e doo 

trir 	de ate S le 	ellee etele 	ledos de dele de duldlcação 
deete ediLV. e comissão . 	dam vistas ao res.. processo ie.°. a do.. 
proponentes que te elnio prejudicado. 

Toledo, 01 de novo...201S. 
ANDRE DALLA VEM. • PRESIDENTE DA °OMISSA° DE LICITAÇOES 

MUNIGIPIO DE PALOTINA 

PREFEITURA DO MUNICIPID DE TOLEDO • PR 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

EXTRATO CONTRATO 11. 0907,701. 
PARTES: MUNICIPIO OE TOLEDO. • KONIMAGEM COMERGUL LTDA. 
OBJETO: L0050/10 de sleterns 0 doSeIlosIso O Rele-x CR para UPA 24 berne - Unia. de 
Pronto Atendimento °Nen. 05006 7.). VALOR GLOBAL, RS 31.000 {trinta • 50 00. 
M.e. meia, Com.... 30 ...o d• 2010, conta. concluee. do pope. 
OS D.e. do Lledadto M09312018. 

MUNICIPIO DE PREDIRIA 

PREFEITURA DO MLINICIPIO DE SÃO PEDRO 00 IGUAÇU 

EMDUR - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 00 001,000 

AVISO DE LJCI5AÇA0 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 880018 

SISTEMA DE REGISTRO RE PREÇOS - SRP 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: Regis00 de preços visando eventual e tutora aquisidio de materiais de 
limpeza higienizaçAo e gêneros alimenticios conforme especificacóes no edital de 
Lchoção. A pretocalização dos envelopes de proposta e clOcumlentAGS0 poderti ser 
tela ate 131110588, até Es 050:000111n, na cede da EMDUR, sito na Avenida Jose 
João Momo , 7.944. Jardim Podo Alegre, Toledo-PR. Abertura: 1111/2018 83 
01.10mIn na sede de EMOLIR. 0 Edital em sua Integra poderá ser retirado e partir 
do dia 05/11/2018 no Dep. de Lidteci5es de EMOLIR. onde poderão ser obtidas .01000. 
n18005 C0.03.1..00 00005115 wffiverndur.combr • Fones (451 3078-0000  eu 
3378-6021 -a-orou: adMlicha@Gmdur.0001.Dr OU Ilcile1eernelur.corn.ler. 

Toledo-PR, Ande novembro de 2018. 
LUIZ FERNANDO FORTES DE CAMARGO 

DIRETOR SUPERINTENDENTE 

MUNICIPIO DE PAEOTINA 

PREFEITURA 00 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU 

tettizsromori, 	 ° Pe. 

DECInn 

kinlinado çe 

111. aloiro,. a 

DECRETO N. ...III de ....dl 

0031EITO MUNICIPAL PC SA0 PEDRO'l 

rio 

mimeis. DE sAto Poosin rin 1100111, CoerACIseO, 00,111,1 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NP 97/2018. 
Oriundo da licItaçâo na modalidade de Proc. Presencial no. 80/2016801100menor 
Preso Per irem. 
Partes, EMOUR - Empresa de Desenvoirimento UMano e Rural de Toledo e a 
emprese HYDRAUFORCE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS EMOLI. CNOJ n• 
27.014.321/0001-00. 
Objeto: regri. de preços para aquisição de peças e materiais para 0101115 de 
esfolio, pedreira, fabrica de tubos ooflclls da EMDUR, pelo periodo de 12100001 
meses. 
/ator 020501: 71 111.720,02 (Dezenove Mil. Setecentos e Vinre Reais) 

Pagameolo. 30 (trinta) dias após o recebimento, mediante a aprese... da Nota 

Data da assinatura 04 de outubro de 2016. 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70 95/2018. 
Oriundo da licitaçâo na modalidade de Preglio Presencial n°. 5012018 do tipo menor 
PODO Por hem 
Partes: EMDUR - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo e a 
emprese MARIA ESTE, DE OLIVEIRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
EIRELI, CNPJ 	30.607.906/0001-30. 
°Neto: 'cariEo de pr.400 pala equiaição de peças e materiais para a usina de 
asfalte, pedreira, fabrica de lobos e o.. da ENIDUR pelo perlado de 12 (doze) 

Valor Global: RS 310.838.80 (Trezentos e Der Mil, Oitocentos e T.te e Oito Reais 
O Oitenta Cenlaves). 
Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento, mede. a apresentação 40 6010 
Fiscal. 
Data da 115.0111. 04 de outubro de 2018. 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PO 99/2018. 
Oriundo40 licitação na modalidode de tomo. Presencial n°. 50/2018 do tipo menor 
preço por itero 
Par.: EMDUR - Empresa de Desenvdvirnento Urbano e Rural de Toledo e a 
empresa TORMEX USINAGEM DE PRECISA° CUIA, CNPJ n°. 65.151.1710001. 
83. 
Objeta: registro de preços para aquisição de peças e materiais para a usino de 
asfalto. pedreiro, fábrica de tubos e oficina da EMOUR, peto perlodo de 12 (doze) 
rneses. 
Valor Global: RS 47.579,00 (Ouerenta e Sele Mil. Ouinhentos e Setenta e Nove 
Reale). 
Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento. mediante e apresentaçOo da Nota 
Fiscal. 
Data da essinelurai 04 de outubro de 2016. 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ne 1002018. 
Orimdo da 110110000 na modalidade de Pregão Prebendai,. 60/2018 do II. menor 
prnto pnr item. 
Partes EMDUR - Empresa de Desenvolvimento Urbano o Rural de Toledo e o 
empresa TRATORBIG PEÇAS PARA TRATORES LTDA. CNPJ n°. 95.420,972/E1001-
41. 
Objeto: registro de preço, para 50-1101050 de peças e materiari Pare e Liem. do 
5515110. 0541002. labrIca de tubos e oarina da EIADUR. pelo perlodo de 1214800) 
meses. 
Valor Global, RI 101.015.26 (Cento e Um Mil e Quinze Reais e Vinte e Seis 
Centavos). 
Pagamento: 30 (trinta) dias apôs o recebimento, mediante a apresentação da Nota 

Data da 080inatura:04 de outubro de 2018. 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Po mame. 
Oriundo da licitação na modalidade de Dispensa de Licitação n°. 06/2018. 
Podas: EMDUR - Empresa de Oesenvdriniento Urbano e Rural de Toledo e e 
empresa ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA, CNPJ n°. 76.212.315/0001-64. 
Objeto: Contrataçâo de empresa para detonação de rocha maciça. pelo per.. de 
0101051 meses. 
Valor Global: RS 56.089,72 (c.menta ( seri rnIt e oitenta e nove reais e setenta e 
dois centavos). 
Pagamento: 30 (trinta) dlas aproo recebimento, mediante a apresenta* de Nota 
Fiscal. 
Data da assinatura: 24 de outubro de 2018. 

Toledo, 01 de novembro 08 0019. 
LUIZ FERNANDO FORTES DE CAMARGO • DIRETOR SUPERINTENDENTE 

I, 	MUNICIP 

EMISSÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
A empresa abaixo torna publico que 
recebeu do IAP, Licença Ambiental 
Simplificada n° (002759) para o 
empreendimento a seguir espe-
cificado: Empresa: Hamilton Claro 
Chaves Junior - ME Endereço: Rua 
Leopoldo Schimidl, T. 45, Jd. Inde-
pendência - Toledo/PR. Atividade: 
Reciclagem de Lixos Eletrônicos 
Validade: 31/10/2018. 
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Ofício n° 183/2019 — Depto. Administrativo/Setor de Compras 	
amara MuniJ3l de Toledo 

Toledo, 16 de outubro de 2019. 

A Sua Senhoria, 
JADYR CLAUDIO DONIN 
Diretor-Geral da Câmara Municipal de Toledo 

Assunto: Prorrogação contratual do Periódico Jornal do Oeste. 

Considerando que o contrato n° 23/2018, para fornecimento de 4 
exemplares do periódico Jornal do Oeste, terá sua vigência encerrada em 
31/10/2019; 

Considerando a manifestação de interesse na prorrogação por parte da 
empresa Jornal do Oeste Ltda., mantendo o valor unitário de R$ 340,00 do 
contrato atual conforme e-mail em anexo; 

Considerando o contrato n° 674/2019 em anexo, firmado entre o 
Município de Toledo e a empresa Jornal do Oeste Ltda., com o valor unitário de 
R$ 340,00; 

Diante dessas considerações, solicito manifestação quanto ao interesse 
na prorrogação contratual para manter o fornecimento dos exemplares do 
periódico Jornal do Oeste. E em caso de deferimento, solicito que seja 
encaminhado ao Departamento de Contabilidade para verificação da dotação 
orçamentária. 

Respeitosamente, 

;2' 
Valmir Alves de Moura 

Coordenador do Departamento Administrativo 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leq.br  

Página 1 de 1 



16/10/419 Gmail - Prorrogação contratual 

Gmail Câmara Municipal Toledo <licitacamara@gmall.com> 

     

Prorrogação contratual 
2 mensagens 

 

0000f,1 
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Câmara Municipal Toledo <licitacamara@gmail.com> 	 16 de outubro de 2019 11:31 
Para: comercial@jornaldooeste.com.br  

Bom dia! 
Tendo em vista que o contrato n° 23/2018, para fornecimento de 4 exemplares do periódico Jornal do Oeste, terá sua 
vigência encerrada em 31/10/2019, solicitamos a manifestação de interesse na prorrogação contratual. 

Att., 
Jairo Locatelli Lima 
Assistente Legislativo 

Câmara Municipal de Toledo 
Fone: (45) 3379-5944 

Vicente - Comercial Jornal do Oeste <comercial@jornaldooeste.com.br> 	 16 de outubro de 2019 11:34 
Para: Câmara Municipal Toledo <licitacamara@gmail.com> 

Bom dia Jairo conseguimos renovar no mesmo valor da ano passado se ate o final do mês o mês que vem vamos ter uma 
tabela nova att.Vicente 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=3475a4f6bd&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar6169050430263382321&simpl=msg-e/03Ar61707... 1/1 
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CONTRATO N° 0674/2019 

0000g2. 
Contrato de prestação de serviços que entre si celebram o 

MUNICÍPIO DE TOLEDO e JORNAL DO OESTE LTDA, na forma abaixo. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TOLEDO, 
Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Raimundo 

Leonardi n° 1586, inscrito no CNPJ sob n° 76.205.806/0001-88, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Munici al, 
Sr. LÚCIO DE MARCHI, 

residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cl/RG n° 
3.168.919-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n° 

453.559.759-68, e pela Sra. SUZI FERNANDA FELIX DE LIRA, 
na condição de Secretária de 

Comunica ão, de acordo com a Portaria n° 199, de 16 de maio de 2018, 
residente e domiciliada na Rua Gilberto Gutierrez Beltrão, n° 416, Jardim 
Gisela, neste Município, portadora da Cl/RG sob n° 7.948.690-6 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n° 048.606.619-31, a contar de 17 de maio de 2018. 

CONTRATADA: JORNAL DO OESTE LTDA, 
pessoa jurídica de 

direito privado, com sede à Avenida Parigot de Souza, n° 2926, Vila 
Industrial, CEP: 85.904-270, na cidade de Toledo - Paraná, Fone: (45) 
3055-3322, inscrito no CNPJ/MF sob n° 00640115/0001-40, neste ato representado pelo 

Sr. ARMANDO STAUDT MANFROI, na função de sócio administrador residente e domiciliado na Rua Dom Carmine Rocco, 
n° 624, Jardim Pancera, CEP: 85.902-270, na cidade de Toledo - Paraná, Fone: (45) 98404-5487, e-mail: arrnando@jornaldooeste.com.br, 

 portador da Cl/RG n° 1332745-9 SSP-PR e do CPF/MF n° 154.305.881-72. 

CLÁUSULA I — OBJETO 

Contratação da empresa JORNAL DO OESTE LTDA, CNPJ 006401
15/0001-40, para a assinatura anual do periódico "Jornal do Oeste", sendo que cada assinatura 

contempla o fornecimento de 1 (um) exemplar do periódico, a ser entregue, de terças-feiras aos domingos, 
em regular estado de uso e protegido contra intempéries, pelo período de 12 doze meses. 

Código 

Assinatura anual do "Jornal do Oeste", a ser 
entregue de terças-feiras aos domingos, em 
regular estado de uso e protegido contra 
intempéries. 

CLÁUSULA II- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
O presente contrato está sendo firmado com fundamento na Lei n° 8.66

6/93 e de acordo com as conclusões do edital de 
Inexigibilidade n° 020/2019, 

aplicando-se ainda, os princípios inerentes aos contratos administrativos. 

CLÁUSULA III — VALOR 
O contratante pagará ao contratado o valor de 

R$ 3.740,00 (três mil, setecentos quarenta reais). 

Parágrafo Único 

Os recursos orçamentários para assegurarem os pagamentos do objeto deste contrato virão através da seguinte dotação orçamentária: 

07.002.24.122.0014-2055.3.3.90.39.01.00 Conta 03620 Fonte 00000; 

Unid. Valor 
unitário Valor total 

11 R$ 340,00 	
R$ 3.740,00 



CLÁUSULA IV — PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a assinatura do 

contrato e emissão da nota de empenho, mediante apresentação da nota fiscal, através de depósito em 
conta bancária de titularidade da empresa fornecedora, sendo vedada a emissão de títulos ou boletos pela 
empresa contratada. 

CLÁUSULA V — CONDIÇÕES DE ENTREGA 
A entrega deverá ser realizada de terças-feiras aos domingos, por um 

período de 12 (doze) meses, a contar da emissão e recebimento da nota de empenho. 

Parágrafo Primeiro 

Qtd Local Endereço 

1 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
Dr. José Ivo Alves da Rocha 

Prolongamento da Av. Maripá, 7964 - Vila 
Becker 

1 
Mini Hospital — Pronto Atendimento 
Municipal Dr. Jorge Milton Nunes 

R. Dr. Ciro Fernandes do Lago, 315 - Vila 

Pioneiro 

1 Farmácia Comunitária 
Anexo ao Mini-Hospital, R. Dr. Ciro Fernandes 
do Lago, 315 - Vila Pioneiro 

1 
CEU das Artes - Centro de Artes e 
Esportes Unificados de Toledo 

R. Ledi Fischer Maas, 1735 - Jardim Europa 

1 
Centro da Juventude Marcio Antonio 
Bombardelli 

Avenida Maripá, n° 1831 - Jd. 
Europa 

1 
Centro da Juventude Mariana Luiza von 

Borstel 
Rua Pacífico Dezem, 337 Jd Coopagro 

1 
Centro de Revitalização da Terceira Idade 

(CERTI) — Coopagro 
R. Rodrigues Alves, 1224, Jd Coopagro 

1 
Centro de Revitalização da Terceira Idade 
(CERTI) — Pioneira 

R. Cap. Leônidas Marquês, chácara 30, Vila 

Pioneiro 

1 
Secretaria de Assistência Social e Proteção 
à Família 

Rua Dr Cyro Femandes do Lago, 167 — Vila 

Pioneira 

1 Secretaria de Políticas para Mulheres Rua Mario Pudell, 140-A Vila Pioneiro 

1 Sala do Empreendedor Rua Raimundo Leonardi, 1586 — Paço Municipal 

Parágrafo Segundo 
A vigência do contrato será de 13 (treze) meses após sua assinatura. 

Parágrafo Terceiro 
Da Garantia: 
A constatação de irregularidades, observadas mesmo depois do 

recebimento definitivo ou pagamento, obriga a contratada a efetuar as substituições do exemplar, em no 
máximo 1 dia após o recebimento da reclamação, arcando com todas as despesas decorrentes do evento, 
bem como com os danos causados a terceiros e/ou contratante. 

CLÁUSULA VI- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA obriga-se à: 

Prestar os serviços na forma ajustada; 
Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições 

de habilitação e qualificação exigidas para a contratação; 

0000g3 
Parágrafo Único 
O pagamento mencionado na cláusula terceira será efetuado através de 

depósito em conta bancária de titularidade da Contratada,  sendo vedada a emissão de títulos ou boletos 

pela mesma. 



00. 
Apresentar, durante a execução do Contrato, se solicitado, os documentos que coH1 kestar 

cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na contrafação, em especial os encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 	 OH" 
Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas dos seus empregados e outros que v 

venha a contratar para o cumprimento de suas atribuições contratuais; 
Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do contrato; 
Permitir ao servidor credenciado pela CONTRATANTE fiscalizar, acompanhar, controlar, avaliar, o 

fornecimento e entrega dos serviços prestados. 
Prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de 

falhas ou defeitos verificados na execução dos serviços, sempre que à ela imputáveis; 
Responder pelos serviços que executar, na forma do ato Contratual e da legislação aplicável; 
Fica sob a responsabilidade da empresa a entrega dos exemplares solicitados nos locais indicados e a 

critério do CONTRATANTE, inclusas as despesas decorrentes de frete e demais obrigações estabelecidas na 

Minuta do Contrato; 
A entrega dos jornais deverá ser efetuada nos locais especificados no Termo de Referência; 
Nos casos em que se verificarem a falta de algum jornal, a entrega deverá ser providenciada no prazo 

máximo de 02 (duas) horas, após comunicado do responsável pelo departamento em questão; 
1) Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE sobre qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 

bancária e outros necessários para o recebimento de correspondências. 

CLÁUSULA VII- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
A CONTRATANTE obriga-se à: 

Permitir o acesso de fornecimento da CONTRATADA, aos locais de entrega, respeitadas as normas que 

disciplinam a segurança do patrimônio e das pessoas; 
Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA; 
Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave; 

Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação; 
Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Instrumento e no Contrato; 
Cumprir com as demais obrigações constantes no Termo de Referência. 

CLÁUSULA IX — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
Nos termos da Lei Municipal N°. 2.119 de 18 de janeiro de 2013 e demais 

legislações pertinentes à corresponsabilidade dos agentes públicos envolvidos, firma o presente contrato, 
junto com o Senhor Prefeito Municipal, a Secretária de Comunicação, obrigando-se ao cumprimento do 

contido no art. 30  e incisos da referida Lei Municipal relativo ao objeto deste contrato. 

Parágrafo Primeiro 
Ficam designados como fiscais do contrato, os servidores públicos: 

- Titular: Wanderson Santana Schumacher - Assistente em Administração I; 
- Suplente: Fabio Luiz Ulsenheimer - Cinegrafista I. 

Parágrafo Segundo 
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

Parágrafo Terceiro 
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

CLÁUSULA X — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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Comete infração administrativa, nos termos da Lei N° 8.666, de 	e da Lei 

N° 10.520, de 2002, a Contratada que: 	 000Y; 
Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas e pelo descumprimento das normas e 

legislações pertinentes à execução do Contrato, o município de Toledo, poderá, ainda, garantida a prévia 
defesa, aplicar à empresa CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei N° 8.666/93. 

O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal. 

Parágrafo Primeiro 
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 

Contratante; 
Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 
Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total das medições ou contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 
Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela 

qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
Impedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal; 
Declaração de inidoneidade para licitar ou 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, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados. 

Parágrafo Segundo 
Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei N° 8.666, de 

1993, a Contratada que: 
Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 
Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

Parágrafo Terceiro 
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 
previsto na Lei N° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei N° 9.784, de 1999. 

Parágrafo Quarto 
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da 
Contratada, levando em consideração todos os atos Celebrados com a Contratante, bem como o dano causado 
à Administração, observando o princípio da proporcionalidade. 

Parágrafo Quinto 
A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do 

licitante por eventuais perdas ou danos causados ao Município de Toledo. 

Parágrafo Sexto 
As sanções administrativas previstas neste item 14 serão aplicadas sem 

prejuízo das cominações impostas pela Lei N° 8.666/93 e suas alterações, e do Decreto 051, de 13 de abril 
de 2005, alterado pelo Decreto 452, de 30 de novembro de 2010, que institui o Sistema de Regime de 
Preços no Município de Toledo. 



ocu€rrt - 
CLÁUSULA X - CONDUTA DE PREVENÇÃO DE F 

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, 
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante 
todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual, conforme Decreto n° 720, 
de 05 de Outubro de 2015. 	 0000G6 

Parágrafo Único 
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

"prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com 
o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

"prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 

"prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 

"prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato. 

"prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 
apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

CLÁUSULA XI— DISPOSIÇÕES FINAIS 
Fica eleito o Foro da Comarca de Toledo/PR., com renúncia de qualquer 

outro, para dirimir as dúvidas ou questões decorrentes deste contrato. 

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que surtam todos os efeitos 
legais. 

Toledo, 19 de Setembro de 2019. 

LÚCIO DE MARCHI 
PREFEITO DO MUNICIPIO DE TOLEDO/CONTRATANTE 

SUZI FERNANDA FELIX DE LIRA 
SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO 

ARMANDO STAUDT MANFROI 
JORNAL DO OESTE LTDA - CONTRATADA 

CORRUPÇÃO 

TESTEMUNHAS: 	  



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

00y01; 

Ofício n° 825/2019- DOM 
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Toledo, 23 de Outubro de 2019. 

Ao Senhor 
Vereador Antonio Zóio 
Presidente da Câmara Municipal de Toledo 

NESTA 

Assunto: 

Considerando protocolo n° 3198/2019 do Servidor Valmir Alves de 
Moura, Coordenador do Departamento Administrativo, o qual solicita mani-
festação no interesse na prorrogação de contrato de fornecimento de 04 
(quatro) exemplares do Jornal do Oeste cuja vigência encerra-se em 31 de 
outubro de 2019, encaminho para decisão. 

Atenciosamente. 

O \ 
à-- 

O 
Jadyr Claudiõ Donin 

DIRETOR GEMÍ  

Centro Civico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br  



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 
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DESPACHO DA PRESIDÊNCIA N° 948.2019 

Considerando oficio n° 183/2019-Depto.Administrativo/Setor de Compras, 
que solicita manifestação quanto ao interesse na prorrogação do fornecimento de 
4 exemplares do periódico Jornal do Oeste cuja vigência é 31 de outubro de 2019; 

Considerando o ofício n° 825/2019-DCM do Diretor Geral encaminhado à 
Presidência para decisão; 

Considerando que a contratação do periódico provocará despesa 
continuada, abrangendo despesas para o exercício de 2020, e que na aprovação 
da LDO Lei R n° 73/2019 para o próximo exercício, por emenda parlamentar, foi 
reduzido em R$ 2.000,000,00 (dois milhões de reais) o orçamento da Câmara 
Municipal fixado pela Mesa, manifesto-me contrário a prorrogação do Contrato. 

Encaminho ao Departamento Administrativo para comunicar a empresa do 
encerramento do contrato e após arquive-se. 

Toledo 30 de outubro de 2019. 

Antônio Zoio 

Presidente da Câmara Municipal de Toledo 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- Centro - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 

www.toledo.pr.leg.br  camarac-toledo.prgov.br  
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Gmail - Encerramento contratual 

Câmara Municipal Toledo <licitacamara@gm .com> 
ooÇ 

31/10/2019 

NI Gmail 

Encerramento contratual 

Câmara Municipal Toledo <licitacamara@gmail.com> 	 31 de outubro de 2019 16:52 

Para: "JornalDoOeste ." <jornaldooeste@jornaldooeste.com.br>, comercial@jornaldooeste.com.br  

Cco: nakamura_gerson@hotmail.com  

Boa tarde, informamos que se encerra nesta data (31/10/2019) o contrato n° 23/2018, oriundo da Dispensa n° 

3/2018, que tem por objeto o fornecimento de 04 (quatro) exemplares do periódico "Jornal do Oeste". 

Desta forma, conforme decisão desta casa pela não prorrogação contratual, informamos que deve ser encerrada a 

entrega dos 4 (quatro) exemplares objetos do contrato. 

Favor confirmar o recebimento. 

Atenciosamente, 

Valmir Alves de Moura 
Câmara Municipal de Toledo 

Fone: (45) 3379-5944 

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=3475a4f6bd&view=pt&search=a11&permmsgid=msg-e/03Ar-1401660698079759057&simpl=msg-a%3Ar-1401..
. 1/1 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

000070 

Termo de juntada de documentos 

Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de 2019, às 10h15min, procedi a 

juntada aos autos deste processo — Dispensa de Licitação n2  3/2018 — que atualmente 

possuía 59 (cinquenta e nove) folhas, de 10 (dez) folhas (fl. 000001 / 000010), 

tratando-se do protocolo n° 3198/2019, referente a prorrogação do contrato 23/2018, 

as quais passam a constituir o presente processo como folhas de 000060 à 000069. 

Com este fim e para constar, eu, VALMIR ALVES DE MOURA, Coordenador do 

Departamento Administrativo, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado. 

- 
Valmir Alves de Moura 

Coordenador do Departamento Administrativo 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- Caixa Postal 211 - CEP 85900-970 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br  
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