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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Requisição N°:

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Para: Diretoria Geral

Aquisição de: Serviços

Especificação: Abertura de Registro de Preço para a eventual publicação de atos em mídia
jornalística impressa, conforme Termo de Referência encaminhado pela Assessoria
de Comunicação.

Justificativa:

Em: 04/08/2015

II Cotação 3

Ido orçamentario pf a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material)
valdo orçamentario pf a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços)
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, cf dispode licitação (Material)

Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, cf dispode licitação (Serviços)

Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, cf proc Iicitatério (Material)
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, cf proc Iicitatério (Serviços)
Saldo Previsto na LDO? Qtde.: Valor:

Obs:
JlIcJJi.J1iJ'de..Y.;aroca.; 3390,392(10;( - D{/l/fA~ aQJt'1/(~ de etfz:;;; .

Valor:

Data:

Fornecedor:

Obs:

Em:

Despesa Autorizada:

Obs:

Valor:

Data:

Fornecedor:

Em: ~/81b

Valor:

Data:

Fornecedor:

9.31-1 "83



De
Para
Assunto

Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná ~

'-

ASCOM Imprensa
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Termo de Referência
Contratação de serviços de publicação de Atos Oficiais

Londrina, 29 de lldpho de 201'5.

Prezado senhor,

Encaminho anexo atualização do Termo de Referência para contratação de
serviços de publicação de Atos Oficiais da Câmara Municipal de Londrina, com sugestões
de adequações grafadas em vermelho.

Ao mesmo tempo, e depois de analisar ó contrato vigente, faço ainda as
seguintes observações:

1. O veículo de comunicação impresso deverá comprovar a tiragem mínima de dez
mil exemplares no município de Londrina, por meio de filiação ao Instituto
Verificador de Circulação (IVC) ou auditores independentes;

2. Supressão do item 12, da Cláusula Terceira, que é repetitivo em relação às
condições de fiscalização estabelecidas no contrato, uma vez que a conferência, o
aceite ou a eventual errata é condição imediata à prestação deste tipo de serviço.

Atenciosamente,

/L~~~~~
~---Ana Paula Rodrigues Pinto . U

ASCOM/lmprensa



"CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO

1 Constitui objeto do presente Termo de Referência o registro de preços para eventual
contratação de serviços de publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal de
Londrina em mídia jornalística especializada, visando atender às necessidades da
entidade, conforme descrito abaixo:

Item Descrição do Item Quantidade
Publicação monocromática (preto), no CADERNO NOTICIÁRIO
INDETERMINADO, dos Atos Oficiais da Câmara Municipal de

1 Londrina, de segunda a sexta-feira e aos domingos, em imprensa
escrita, por meio de empresa jornalística especializada. 9.000 cm2

Circulação: Município de Londrina.
Tiragemmínima: 10.000 exemplares.
Publicação monocromática (preto), no CADERNO
CLASSIFICADOS, dos Atos Oficiais da Câmara Municipal de

2 Londrina, de segunda a sexta-feira e. aos domingos, em imprensa 9.000 cm2

escrita, por meio de empresa jornalística especializada.
Circulação: Município de Londrina.
Tiragem mínima: 10.000 exemplares.

2 A arte final dos anúncios, inclusive com a inserção do Brasão de Armas do Município é
de responsabilidade da Contratada, sob orientação da CONTRATANTE.

JUSTIFICATIVA

3 O objeto deste Termo de Referência atenderá às necessidades de publicação de atos
oficiais da Câmara Municipal de Londrina, relacionados a divulgação e a convocação V
para reuniões, audiências públicas e similares, sessões ordinárias, extraordinárias e
especiais; manifestação institucional sobre fato de relevante interesse público, bem
como de avisos de licitação.

DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4 A contratação do serviço de publicação dos atos oficiais se dará conforme a demanda da
Câmara Municipal de Londrina.

5 A Assessoria de Imprensa da Contratante será a responsável por receber os textos com
os pedidos de publicação dos Departamentos da Câmara, devendo providenciar a
publicação junto à Contratada, nos termos deste Termo de Referência e da Ata de



Registro de Preço firmada, bem como pela fiscalização da execução do serviço objeto
deste certame.

5li



Atos oficiais
3

6 A contratação da publicação se dará com o envio da Nota de Empenho, que poderá se
referir a uma ou a várias publicações, e nos termos seguintes:

6.1 Os Departamentos da Contratante que tiverem a necessidade de publicação enviarão
ao Departamento responsável, nomeado no item 5 acima, e-mail solicitando o
serviço, com o texto a ser veiculado, a data para a publicação e, se assim entenderem
necessário, estabelecendo o caderno em que se dará a publicação (se nos
Classificados ou se no Noticiário) e o tamanho do anúncio.

6.2 A responsável pela fiscalização receberá o e-mail e entrará em contato com a
Contratada, solicitando o serviço e encaminhando a Nota de Empenho, se esta já não
tiver sido enviada.

6.3 As solicitações de serviço deverão ser feitas até as 16 horas do dia anterior ao
pretendido para a publicação.

6.4 A Contratada deverá retomar a solicitação de serviço com o orçamento e a arte-final
do anúncio a ser veiculado.

6.5 O fiscal da execução de serviços deverá, conferida a arte-final e o orçamento,
autorizar a publicação.

7 Se a iniciativa da publicação for de atribuição do Departamento de Suprimentos e
Patrimônio, este poderá providenciar a publicação diretamente junto à Contratada,
dispensando-se a intermediação da Assessoria de Comunicação, inclusive no que tange
ao pedido e envio da Nota de Empenho para a empresa, revisão dos anúncios e
autorização para publicação.

8 Veiculado o anúncio, a Contratada deverá encaminhar exemplar em papel ou em
formato digital para o fiscal da execução dos serviços, para que este possa conferir a
publicação.

8.1 Caso não tenha sido publicado o anúncio no dia solicitado ou o anúncio publicado no
jornal não corresponda à solicitação enviada, o servidor entrará em contato com a
Contratada, que se responsabilizará pela publicação no dia seguinte do anúncio
correto ou de eventual errata, sob pena de aplicação de penalidades previstas, além
de:
8.1.1 Responsabilizar-se pelas perdas e danos oriundos dos serviços executados,

suportando os prejuízos resultantes da negligência ou má gestão do serviço;
8.1.2 Refazer, por sua conta, sem quaisquer ônus para a Câmara Municipal de

Londrina, os serviços rejeitados, não aceitos por má execução ou por
inobservância das especificações.

DO PAGAMENTO

9 O pagamento será efetuado em até 5 dias após o recebimento definitivo, pelo servidor
designado como fiscal da Ata de Registro de Preço, da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Clvlco Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374.1265. Londrina. PR
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Atos oficiais

9.1

9.2

9.4

9.5

4
O recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada e do regular cumprimento das obrigações assumidas e se
dará em até 3 dias da entrega da nota fiscal/fatura pela Contratada.
A nota fiscal deverá se referir a todas as publicações do período definido paraI
faturamento - quinzenal e/ou mensal - devendo a Contratada nela informar as datas e
os valores de cada publicação e os números das respectivas notas de empenho I /

9.3 Eliminar Com a nota fiscal, a Contratada deverá apresentar um exemplar de V
cada publicação~

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
Caso haja relato por parte do fiscal de alguma pendência na prestação dos serviços
(publicações com erros ou em atraso), antes do pagamento, será aberto procedimento
para eventual aplicação de penalidade, garantidos o contraditório e a ampla defesa

la O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

10.1 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

1O.2AContratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

11 A Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil
ou impossível reparação.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

12 A(s) Ata(s) de Registro de Preço decorrente(s) do certame terão vigência de 12 (doze)
meses.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13 A Contratada se obriga a:

13.1Prestar o serviço objeto deste certame, quando requisitada, em estrita observância as
condições e prazos do instrumento convocatório, deste Termo de Referência e de sua
proposta.

13.2Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração relativas à prestação
dos serviços objeto deste certame.

13.3Refazer ou publicar errata, por sua conta, sem quaisquer ônus para a Contratante, os

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Clvico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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Atos oficiais

5(serviços não aceitos, por má execução ou por inobservância das especificações.
13.4Encaminhar mensalmente por meio de correio eletrônico o relatório das publicações

já realizadas e do saldo registrado;
13.5Atender prontamente a quaisquer exigências da Câmara Municipal de Londrina,

inerentes ao objeto da presente licitação.
13.6Comunicar à Câmara Municipal de Londrina, no prazo máximo de 24 (vinte e

quatro) horas que antecede a data da publicação, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

13.7Responsabilizar -se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do
contrato ..

13.8Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13.9Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

13.10 Manter atualizados os números de telefone e fac-símile e os endereços de e-mail e
para correspondência.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14 A CONTRATANTE obriga-se a:

14.1Acompanhar a execução dos serviços e sua conformidade com o disposto no edital e
na proposta, por meio de servidor especificamente designado, para fins de aceitação
e recebimento definitivo dos serviços.

14.2Rejeitar, no todo ou em parte, os bens confeccionados em desacordo com este
instrumento.

14.3Proceder ao pagamento do contrato decorrente deste instrumento na forma e prazo
pactuados.

14.4Notificar, por escrito, a Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos contratos, fixando prazo para a sua correção.Efetuar o pagamento
no prazo estabelecido.

Município de Londrina, 29 de junho de 2015.

-/~~~~~/,~
--- Ana Paula Rodrigues Pinto '-J

Assessora de Imprensa

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Clvico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265. Londrina. PR



Webmail - Câmara Municipal de Londrina :: RES: RES: Orçamento - CM L24/07/2015

.Assunto

De

Para

Data

RES: RES: Orçamento - CML
Cristiano Soares dos Santos
<cristia nos@jornaldelondrina.com.br>
'Luiz Fernando Marendaz' <Iuizfernando@cml.pr.gov.br>
22/07/201509:34

\>VebnUlil - ClVIL

Olá, Bom Dia, Luiz,

Segue conforme solicitado nossos valores de tabela em cm2 para nova licitação:
PUBLICIDADE LEGAL

CM2 CLASSIFICADOS
DOMINGO SEMANA
R$ 10,22 R$ 8,48

CM2 NOTICIÁRIO
DOMINGO SEMANA
R$ 15,87 R$ 11,53

Lembrando que se houver possibilidade de renovação ou prorrogação do contrato atual podemos
manter os mesmos valores que praticamos hoje com a Camara ou seja:

CM2 CLASSIFICADOS
DOMINGO SEMANA
R$ 1,85 R$ 1,85

CM2 NOTICIÁRIO
DOMINGO SEMANA
R$ 2,05 R$ 2,05

Qualquer dúvida ou demais infórmações fico à disposição,

Att. ,

Cristiano Santos
Jornal de Londrina - Executivo de Contas
43 3377.3010 43 9600.3838
cristianos@jornaldelondrina.com.br
'rJww. jornaldelondrina. com. br
GRPCOM - Grupo Paranaense de Comunicação

-----Mensagem original-----
De: Luiz Fernando Marendaz [mail to: luizfernando@ctnL pt" .gov. br]
Enviada em: terça-feira, 21 de julho de 2015 11:15
Para: Cristiano Soares dos Santos
Assunto: Re: RES: Orçamento - CML

Em 21/07/2015 09:33, Cristiano Soares dos $ântôs ~sereveu:
Olá, Bom Dia, Luiz,

Conforme Solicitado segue nossa tabela dê Valôrêsl
PUBLICIDADE LEGAL

CM/COL CLASSIFICADOS
DOMINGO SEMANA
R$ 47,00 R$ 39,0e

CM/COL NOTICIÁRIO
DOMINGO SEMANA

httos:/lwebmaiLcmLor .Qov.br:114431mail/? task=mail& action=orint& uid=9231& tnbox=INBOX& extwin= 1 1/3

mailto:cristianos@jornaldelondrina.com.br


Webmail - Cêmara Munlolpal de Londrina:: Re: Orçart1ento - CML13/07/2015

Assunto

De

Para

Cópia

Data

Prioridade

Re: Orçamento'" CML
Comercial - Folha de Londrina
< publicidade@folhadelondrina.com.br>
Luiz Fernando Marendaz <Iuizfernando@cml.pr.gov.br>
Maistro - Gerente <maistro@folhadelondrlna.com.br>
13/07/2015 17:13
Normal

l'Vebmail- CA/lL

tO
)!

Boa tarde,

Segue orçamento para Noticiário e Classificados ~reto e Branco:

Valor para Noticiário:
- Dia útil: R$ 15,28 Cm2
- Domingo: R$ 18,13 Cm2

Valor para Classificados:
- Dia útil: R$ 9,38 Cm2
- Domingo: R$ 10,62 Cm2

Att,
Marcela
Comercial/Folha de Londrina
43 3374-2818

From: "Luiz Fernando Marendaz" <luizfernando@cmLpr.gov.br>
Sent: Monday, July 13, 2015 3:47 PM
To: <publicidade@folhadelondrina.com.br>
Subject: Orçamento - CML

Boa tarde,

A (amara Municipal de Londrina pretende contratar espaço para publicação
em jornal impresso.
Assim, solicitamos orçamento conforme termo de ~eferência anexo.

Atenciosamente,

-- Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
(amara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Este e-mail tem por finalidade principal a cdmunica~o profissional. A mensagem contida ~ de
inteira responsabilidade de seu(s) autor(es). As opini~es emitidas n~o exprimem necessariamente
o ponto de vista oficial do Grupo Folha de cornunica~~o. A mensagem, incluindo seus anexos,
cont~m informa~~es confidenciais, protegidas por sigilo profissional.

https:/lwebmail.cml.pr.gov.br:11443/mail/?_task= mail&_acti on=print&_uid=9142&_mbox= INBOX&_extwin= 1 1/1



24/07/2015

R$ 73,00 R$ 53,00
Webmail- Câmara Municipal de Londrina :: RES: RES: Orçamento - CML

Se for necessário mais informações fico à disposição,
Att. ,

Cristiano Santos
Jornal de Londrina - Executivo de Contas
43 3377.3010 43 9600.3838
cristianos@jornaldelondrina.com.br
www.jornaldelondrina.com.br
GRPCOM - Grupo Paranaense de Comunicação

-----Mensagem original-----
De: Luiz Fernando Marendaz [mailto:luizfernando@cml.pr.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 13 de julho de 2015 15:47
Para: cristianos@jornaldelondrina.com.br
Assunto: Orçamento - CML

Boa tarde,

A Câmara Municipal de Londrina pretende contratar espaço para
publicação em jornal impresso.
Assim, solicitamos orçamento conforme termo de Referência anexo.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Este e-mail tem por finalidade principal a comunica o profissional.
A
mensagem contida de inteira responsabilidade de seu(s) autor(es).
As opini es emitidas n o exprimem necessariamente o ponto de vista
oficial do GRPCOM - Grupo Paranaense de comunica o.

A mensagem, incluindo seus anexos, cont m informa es legais
privilegiadas e/ou confidenciais, n o podendo s~r retransmitida,
arquivada, divulgada ou copiada sem autoriza o do remetente. Caso
tenha recebido esta mensagem por engano, por favor informe o remetente
e em seguida apague-a do seu computador.

Boa tarde Cristiano,
Solicito a cotação em cm2 (centímetro quadrado)J nâ~ ~m centímetro/coluna.

No aguardo

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio Câmara Munitipal de Londrina
(43) 3374-1312

Este e-mail tem por finalidade principal a comuniea~~~~o profissional. A
mensagem contida ~~ de inteira responsabilidade de seu(s) autor(es). As
opini~~es emitidas n~~o exprimem necessariamente o ponto de vista oficial do
GRPCOM - Grupo Paranaense de Comunica~~~O.

A mensagem, incluindo seus anexos, cont~m in~ormã~~~es legais privilegiadas
e/ou confidenciais, n~~o podendo ser retransmitidaj arquivada, divulgada ou
copiada sem autoriza~~~o do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por
engano, por favor informe o remetente e em seguida apague-a do seu
computador.

httos:/lwebmail.cml.or.aov.br:114431mail/? !ask=mail& ac!ion=orin!& uid=9231& mbox=INBOX& ex!win=1 213

mailto:cristianos@jornaldelondrina.com.br
http://www.jornaldelondrina.com.br
mailto:cristianos@jornaldelondrina.com.br


24/07/2015 Webmail - Câmara Municipal de Londrina :: RES: RES: Orçamento - CML
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Webmail- Câmara Municipal de Londrina:: RES: Orçamento - CML21/07/2015

Assunto

De

Para
Data

RES: Orçamento" CML
Cristiano Soares dos Santos
<cristianos@jornaldelondrina.com.br>
'Luiz Fernando Marendaz' <Iuizfernando@cml.pr.gov.br>
21/07/2015 09 :33

lVeb:111ail .. CiVIL

/5
I

Olá, Bom Dia, Luiz,
Conforme Solicitado segue nossa tabela de valo~es:
PUBLICIDADE LEGAL
CM/COL CLASSIFICADOS
DOMINGO SEMANA
R$ 47,00 R$ 39,00
CM/COL NOTICIÁRIO
DOMINGO SEMANA
R$ 73,00 R$ 53,00
Se for necessário mais informações fico à disposi~ão,
Att.,
Cristiano Santos
Jornal de Londrina - Executivo de Contas
43 3377.3010 43 9600.3838
cristianos@jornaldelondrina.com.br
www.jornaldelondrina.com.br
GRPCOM - Grupo Paranaense de Comunicação

-----Mensagem original-----
De: Luiz Fernando Marendaz (mailto:luizfernando@cmLpr.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 13 de julho de 2015 15:47
Para: cristianos@jornaldelondrina.com.br
Assunto: Orçamento - CML
Boa tarde,
A Câmara Municipal de Londrina pretende contratar espaço para publicação em jornal impresso.
Assim, solicitamos orçamento conforme termo de ~eferência anexo.
Atenciosamente,
Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Este e-mail tem por finalidade principal a comunica~o profissional. A
mensagem contida ~ de inteira responsabilidade de seu(s) autor(es). As
opini~~es emitidas n~~o exprimem necessariamente o ponto de vista oficial do
GRPCOM - Grupo Paranaense de Comunica~~~o.
A mensagem, incluindo seus anexos, cont~~m in~orma~~~es legais privilegiadas
e/ou confidenciais, n~~o podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou
copiada sem autoriza~~o do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por
engano, por favor informe o remetente e em seguida apague-a do seu
computador.

https:llwebmail.cml.pr.gov.br:11443/mail/?_ task= mail&_action= print&_uid=9211 &_mbox= INBOX&_extwin= 1 1/1

mailto:cristianos@jornaldelondrina.com.br
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mailto:cristianos@jornaldelondrina.com.br


Webmail- C3mara MuniCipal de Londrina:: RES: RES: RES: Orçamento - CML06/08/2015

Assunto

De

Para
Data

RES: RES: RES: Orçamento - CML
Cristiano Soares dos Santos
< cristia nos@jornaldelondrina.com.br>
'Luiz Fernando Marendaz' <luizfernando@Cml.pr,gov.br>
04/08/2015 15:59

14[l ~.,' "'l'M.. ' LiV\ (!(1HUU ..- C.' ' .....

Olá, Boa tarde, Luiz,

Liguei agora para o gerente para poder agilizar a~uij

Segue conforme solicitado nossos valores de tabêla em cm2 para nova licitação:
PUBLICIDADE LEGAL

CM2 CLASSIFICADOS
R$ 8,48

CM2 NOTICIÁRIO
R$ 11,53

Qualquer dúvida ou demais informações fico à disposiçãoj
Att. ,

Cristiano Santos
Jornal de Londrina - Executivo de Contas
43 3377.3010 43 9600.3838
cristianos@jornaldelondrina.com.br
www.jornaldelondrina.com.br
GRPCOM - Grupo Paranaense de Comunicação

-----Mensagem original-----
De: Luiz Fernando Marendaz [mailto:luizfernandeJ@tI1\Lpr.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 3 de agosto de 2e19 1819?
Para: Cristiano Soares dos Santos
Assunto: Re: RES: RES: Orçamento - CML

Boa tarde, Cristiano.

Solicito que verifique a possibilidade de têrmô! preços únicos para cada caderno, sem
diferenciação de preço em função do dia da vêieula~ão (se em dia útil ou se aos domingos)j tal
como Ja e praticado por nós hoje.
Caso seja possível, solicito que me mande a eon~lrmação do orçamento.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio Câmara Munlt1pal de Londrina
(43) 3374-1312

Em 22/07/2015 09:34, Cristiano Soares dos Santos escreveu:
Olá, Bom Dia, Luiz,

Segue conforme solicitado nossos valores de tabela ~m cm2 para nova
licitação:

PUBLICIDADE LEGAL

CM2 CLASSIFICADOS
DOMINGO SEMANA
R$ 10,22 R$ 8,48

https:/lwebmail.cml.pr.gov.br:114431mail/?_task= mail&_acti on=print&_uid= 9348&_111box= INBOX&3xtwin= 1 1/3
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06/0812015 Webmail. Câmara Municipal de Làlítlrlna:: RE8: RE8: RE8: Orçamento - CML

CM2 NOTICIÁRIO
DOMINGO SEMANA
R$ 15,87 R$ 11,53

Lembrando que se houver possibilidade de renovação ou prorrogação do
contrato atual podemos manter os mesmos valores que praticamos hoje
com a Camara ou seja:

CM2 CLASSIFICADOS
DOMINGO SEMANA
R$ 1,85 R$ 1,85

CM2 NOTICIÁRIO
DOMINGO SEMANA
R$ 2,05 R$ 2,05

Qualquer dúvida ou demais informações fico ã disposição,

Att. ,

Cristiano Santos
Jornal de Londrina - Executivo de Contas
43 3377.3010 43 9600.3838
cristianos@jornaldelondrina.com.br
www.jornaldelondrina.com.br
GRPCOM - Grupo Paranaense de Comunicação

-----Mensagem original ..---
De: Luiz Fernando Marendaz [mailto:luizfernando@ttn1.pr.gov.br)
Enviada em: terça-feira, 21 de julho de 2elS 1?~1S
Para: Cristiano Soares dos Santos
Assunto: Re: RES: Orçamento - CML

Em 21/07/2015 09:33, Cristiano Soares dos Sa~tosescreveu:
Olá) Bom Dia, Luiz,

Conforme Solicitado segue nossa tabela de vaiores:

PUBLICIDADE LEGAL

eM/COL CLASSIFICADOS
DOMINGO SEMANA
R$ 47,09 R$ 39,00

CM/COL NOTICIÁRIO
DOMINGO SEMANA
R$ 73,00 R$ 53,00

Se for necessário mais informações fico à di!po~ição,

Att. ,

Cristiano Santos
Jornal de Londrina - Executivo de Contas
43 3377.3010 43 9600.3838
cristianos@jornaldelondrina.com.br
www.jornaldelondrina.com.br
GRPCOM - Grupo Paranaense de Comunicação

-----Mensagem original-----
De: Luiz Fer'nando Marendaz [mailto: luizfet'.r.1éltldo@t::m1.pr. gov. br]

https:/lwebmail.cml.pr.gov.br:11443/mail!?_task= mail&_acti on=print&_uid= 9346&_It'b'óx= INBOX&_extwin= 1 2/3

mailto:cristianos@jornaldelondrina.com.br
http://www.jornaldelondrina.com.br
mailto:cristianos@jornaldelondrina.com.br
http://www.jornaldelondrina.com.br


06/08/2015 Webmail. Câmara Municipal da LbHtlrlha:: RES: RES: RES: Orçamento. CML

Enviada em: segunda-feira) 13 de julho de 2915 15:47
Para: cristianos@jornaldelondrina.com.br
Assunto: Orçamento - CML

Boa tarde)

A Camara Municipal de Londrina pretende contratar espaço para
publicação em jornal impresso.
Assim, solicitamos orçamento conforme termo do Referência anexo.
Atenciosamente}

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Este e-mail tem por finalidade principal a comunica o profissional.
A
mensagem contida de inteira responsabilidade de seu(s) autor(es).
As opini es emitidas n o exprimem necessariamente o ponto de vista
oficial do GRPCOM - Grupo Paranaense de Comunica o.

A mensagem. incluindo seus anexos) cont m informa es legais
privilegiadas e/ou confidenciais, n o podendo ser retransmitida,
arquivada, divulgada ou copiada sem autoriza o do remetente. Caso
tenha recebido esta mensagem por engano, por favor infonne o
remetente e em seguida apague-a do seu com~utador.

Boa tarde Cristiano,
Solicito a cotação em cm2 (centímetro quadrado)) não em
centímetro/coluna.

No aguardo

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Este e-mail tem por finalidade principal a comunita o profissional.
A
mensagem contida de inteira responsabilidade de seu(s) autor(es).
As opini es emitidas n o exprimem necessariamente o ponto de vista
oficial do GRPCOM - Grupo Paranaense de Cdmunlca o.

A mensagem, incluindo seus anexos. cont m informa es legais
privilegiadas e/ou confidenciais, n o pod~ndo ser fetransmitida,
arquivada, divulgada ou copiada sem auto~iza O do remetente. Caso
tenha recebido esta mensagem por engano) por favor informe o ~êmetênte
e em seguida apague-a do seu computador.

Este e-mail tem por finalidade principal a comunlca~~~o profissional. A
mensagem contida ~~ de inteira responsabilidade de seu(s) autor(es). As
opini~~es emitidas n~~o exprimem necessariamente o ponto de vista oficial do
GRPCOM - Grupo Paranaense de Comunica~~~~o.

A mensagem, incluindo seus anexos, cont~~m informa~~~~es legais privilegiadas
e/ou confidenciais, n~~o podendo ser retransmitidaj arquivada, divulgada ou
copiada sem autoriza~~~~o do remetente. 'eso tenha recebido esta mensagem por
engano, por favor informe o remetente e em aeguida apagwe~a do seu
computador.

https:/lwebmail.cml.pr.gov,br:11443/mail/?_task=m aiI&_action= print&_uid= g34a&jt'bôx= INBOX&_extwi n= 1 3/3
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06/0812015

Assunto

De

Para
Cópia

Data

Prioridade

Webmail. Câmara MlJl1lel~!I1de Londrina:: Re: Orçamento. CML

Re: Orçamento - CML
Comercial - Folha de Londrina
<publicidade@folhadelondrina.com.br>
Luiz Fernando Marendaz <Iuizfernando@cml.pr.gov.br>
Maistro - Gerente <maistro@folhadelondrina.com.br>
04/08/2015 17:57
Normal

Ir

Boa tarde Luiz Fernando,

Noticiário e Classificados Preto e Branco:

Valor para Noticiário:
Dia útil e Domingo: R$ 15,28 Cm2

Valor para Classificados:
Dia útil e Domingo: R$ 9,38 Cm2

Att,
Marcela.
------------------------------- ££.AAâ

From: "Luiz Fernando Marendaz" <1uizfernando@cmLPC.goy.br>
Sent: Monday, August 03, 2015 6:58 PM
To: "Comercial - Folha de Londrina" <publiddgde@iolhâdelondrina.com.bc>
Subject: Re: Orçamento - CML

Boa tarde, Marcela.

Solicito que verifique a possibilidade de termos preços únicos para cada caderno, sem
diferenciação de preço em função do dia da veitula~ão (se em dia dtil ou se aos domingos),
tal como já é praticado por nós hoje.
Caso seja possível, solicito que me mande a tOMfi~mação do orçamento.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374.1312

Em 13/07/2015 17:13, Comercial - Folha de Londflna escreveu:
Boa tarde,

Segue orçamento para Noticiário e Classificadas Preto e Branco:

Valor para Noticiário:
- Dia útil: R$ 15,28 Cm2
. Domingo: R$ 18,13 (m2

Valor para Classificados:
- Dia útil: R$ 9,38 Cm2
- Domingo: R$ 10,62 Cm2

Att,
Marcela
Comercial/Folha de Londrina
43 3374-2018

From: "Luiz Fernando Marendaz" <luizfertlátidô@cmLpr.gov. br>
Sent: Monday, July 13, 2915 3:47 PM
To: <publicidade@folhadelondrina.com.br>

hltps:/lwebmail.cml.pr .gov .br: 11443/m aill? _lask= mail&_aclion= print&_uld= 9350&_111b'Ox= IN BOX&_extwl n= 1 1/2



06/0812015 Webmail- camara MunlClpâl de Londrina:: Re: Orçamento - CML
Subject: Orçamento - CML

Boa tarde,

A Câmara Municipal de Londrina pretende contratar espaço para publicação
em jornal impresso.
Assim, solicitamos orçamento conforme termo de Referência anexo.
Atenciosamente,
-- Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

---------------------------------------~-------~-----------
Este e-mail.tem por'finalidade principal a comuni.ca*o proHssional. A m
nsagem contida. de inteira responsabi.lidadéde seu(s) autor(es). As o
ini+es emitidas n+o exprimem necessariamenté o ponto de vista oficial do
Grupo Folha de Comunica•• o. A mensagem, incluindo seus anexos, cont+m inf
rma+.es confidenciais, pl'otegidas por sigilo profissional.

--------------------------------- ~~~a~~_~~ _

Este e-mail tem por finalidade principal a camunica~o profissional. A mensagem contida ~ de
inteira responsabilidade de seu(s) autor(es). As opini+es emitidas n+o exprimem necessariamente
o ponto de vista oficial do Grupo Folha de Camun1ca~o. A mensagem, incluindo seus anexos,
cont+m informa+.es confidenciais, protegidas por sigilo profissional.

https:/lwebmail.cml.pr.gov.br:11443/maill?_task=mai I&_acti on= pri nt&_uid= 9350&_l1'Ibtlx= INBOX&_extwin= 1 212
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CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANA

RELATQRIO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 14/2014 - Objeto; registro de preço da publicação de atos oficiais em
mídia jornalística impressa

1 SÚMULA PARA PUBLICAÇÃO

RESULTADO PREGÃO PRESENCIALnll, 14/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 39120 14"DG
O Pregoeiro, devidamente designado pela Portaria nO.89/2013, abriu a sessão pública na data

fixada pelo Edital. Compareceram duas licitantes, que foram credenciados e tiveram suas

propostas aceitas. Após a etapa de lance~ e negociação com as empresas, os preços

classificados em primeiro lugar para os 2 item~(publicação no caderno noticiário e publicação

no caderno classificados) chegaram aos seguintes valores:

Empresa Item Valores unitário final (cm2)

EDITORA JORNAL DE LONDRINA SA 1 R$ 2,05
EDITORA JORNAL DE LONDRINA SA 2 R$ 1,85

Após O exame de sua documentação, a empresa foi declarada habilitada. Não houve

manifestação de interesse em interpor recurso. Assim, a empresa habilitada foi declarada

vencedora do certame. Diante disso, o resultado da licitação foi homologado pelo Presidente

da CML. Por fim, informa-se que a íntegra dos autos está disponível para consulta.

Londrina, 4 de agosto de 2014. Pregoeiro - Luiz Fernando Moraes Marendaz.

2 DA FASE INTERNA

O Processo Administrativo nO39/2014 iniciou-se em 24 de junho de 2014

para atender à solicitação da Assessoria de Comunicação - Cerimonial (fi. 2 dos autos). Após

a finalização do Termo de Referência pelo solicitante (fls. 3-6), passou-se a analisar os4'
fi



de mercado, conforme pesquisa de fls, 7.•20, O preço máximo foi, então, devidamente fixado

pela Presidência (fl. 21-22, verso).

Na sequência, consolidau .•~@ a minuta do edital (fls. 25-40), aprovada pelo

parecer jurídico de fls. 41-46. Diante dililaa, a versão final do edital (fls. 47-77) foi assinado

pela Diretoria-Geral e publicado, tanta na Jornal Oficial de Londrina, quanto em jornal de

grande circulação local, no site da instituição e no quadro de avisos do prédio da Câmara

Municipal de Londrina (fls. 78-81 das autos), com sessão agendada para o dia 4 de agosto de.

2014, às 9 horas e 15 minutos.

3 DA FASE EXTERNA

Às 9 horas e 15 minutoll da dia 4 de agosto de 2014, na Sala de Reuniões da

Câmara Municipal de Londrina, foi realizada a sessão pública do Pregão Presencial nO.

14/2014, com a presença do Pregoeira, Sr, Luiz Fernando Moraes Marendaz, e da Equipe de

Apoio, o servidor Lincoln Ross, desi8nadoli pela Portaria nO. 089/2013 e pelo Edital do

certame.

o Pregoeiro iniciou a seasão pública com o credenciamento dos

representantes das empresas presentes (fls, 82•.105) e com o recebimento dos Envelopes nO.01

(proposta) e nO. 02 (habilitação), a deolaração de que a empresa cumpre plenamente os

requisitos do edital e de seu enquadramento enquanto micro ou pequena empresa, nos casos

pertinentes. Foram credenciadas as seguintes empresas e respectivos representantes:

Empresa ME ou CNPJn° Representante
:EPP

EDITORA JORNAL DE LONDRINA SA NÃO 79.347.001/0001-67 Cristiano Soares dos Santos

EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS SA NÃO 77.338.424/0001-95 Carlos Eduardo Maistro

Após, procedeu-se à análise da proposta (fls. 106-111), com a abertura dos

envelopes n° O1 entregues pelas empresas, lilcndoque todas atendiam as disposições do edital

e com a seguinte disposição:

Propostas Iniciais - Item 1,.,.Publicação no Caderno Noticiário
Empresa Valor Unitário (cm1) Valor Total

EDITORA JORNAL DE LONDRINA SA R$ 7,44 R$ 66.960,00

EDITORA E GRÁFICA PARANÁ FREiS SA R$ 8,40 R$ 75.600,00

R4i1 GRV. flerlgQt de Souza, 145
Centro Clvlço lIanlo Munhoz da Rocha Nalo

Fone/FAX: ª37lH~65. Londrina. PR



Propostas Iniciais -Item Z ~ Publicação no Caderno Classificados

Empresa Valor Unitário (em) Valor Total
EDITORA JORNAL DE LONDRlNA ~A R$ 5,56 R$ 50.040,00

EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS SA R$ 6,55 R$ 58.950,00

Em seguida, procedeu,,~e a fa~e de lance e negociação, bem como definição
das classificações.

Com o término da fase de lances e negociação das propostas, verificou-se a seguinte
disposição:

PI'OPQ~tlll'Finais - Item 1
Empresa Valor Unitário (em) Classificação

EDITORA JORNAL DE LONDRINA SA R$ 2,05 10

EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS SA R$ 2,10 20

PI'QPQ~tll~Finais -Item 2

Empresa Valor Unitário (em) Classificação
EDITORA JORNAL DE LONDRINA SA R$ 1,85 10

EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS SA R$ 1,90 20

Em seguida, procedeu •.se à análise da habilitação da empresa EDITORA

JORNAL DE LONDRINA SA (documentos de fls. 113-132), classificada em 1° lugar para os

2 itens do certame, com a abertura dos Envelopes n°. 02 (habilitação) entregue por ela. Após a

rubrica dos documentos pelos presentes e procedida sua análise, foi observado o cumprimento

dos requisitos do instrumento convocat6rio do certame para habilitação da empresa. Foi

procedida a consulta da autenticidade dos documentos emitidos pela internet e observou-se a

regularidade dos mesmos. Desta forma, Pregoeiro declarou habilitada a empresa EDITORA

JORNAL DE LONDRINA SA.

o Pregoeiro procedeu também a consulta ao cadastro de impedidos de

licitar, junto ao portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Contas do

Paraná, sendo que nenhum impedimento foi verificado.

Foi aberta a oportunidade para que os representantes das empresas se

manifestassem quanto intenção de interpor recursos, sendo que ninguém se manifestou

j
..
/'----------------R~g <;Iav.Pgrlgol de Souza, 145

Centro CIVlcQ !lento Munhoz da Rocha Neto,-'""".,,,,.,""",".,. /-1
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Assim, Pregoeiro declarou vencedora a empresa EDITORA JORNAL DE
LONDRINA SApara os itens 1 e 2 do oertame,

4 DO RESULTADO

Isto posto, entendemos que p presente certame reúne condições legais para
ser homologado por V. Exa., pelos valore$ aba.ixo descritos.

--Item Descrição Empresa Vencedora Valor (cmZ) Valor total
I Publicação monocromática (preto), no

Caderno Noticiário, indeterminado, dos Atos Editora Jomal de Londrina S.A. R$ 2,05 R$ 18.450,00
Oficiais da Câmara Municipal de Londrina,
de segunda a sexta. feira e aos domingos.

2 Publicação monocromática (preto), no
Caderno Classificados, dos Atos Oficiais da Editora Jornal de Londrina S.A. R$ 1,85 R$ 16.650,00
Câmara Municipal de Londrina; de segunda a
sexta.feira e aos domingos.

Valor Final Total aS 35.100;00
.

Londrina, 4 de agosto de 2014.

-----F.Ru;:"a ;;,ôo:ü"v.;;,l'ê;';i;Hg::i.ot:':i:dô::'CS;;;;OU=za;-:,1iTi4Sr--
Centro CfvlCllll.Htll MUI1Hozdê ~oeHá Nato

Fone/FAX: 33t~laa5. LondHrià • "'~



Diante do relatório do Pregoeiro, homologo o resultado do Pregão

Presencial 14/2014, que declarou ve11~edora~para os dois itens do certame, a empresa

EDITORA JORNAL DE LONDRINA 8,A't inscrita no CNPJ sob o n°. 79.347.00110001-67,
p~los valores finais constantes de sua proposta.

Londrina, 4 de agosto de 2014.

~

... ,.

......... ~

Ron ~Alves -

Presidente

RuÍl Gb•. Pàrí~dialllhiuZê, 145
Centro cr'lleoilêHtCi MUHhõt dê I\Ocha Neto

FonaiFAX: 3314.1líBll. LÓHdrlha. PI\
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANA

CI n° 24212015 - DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrim(H1io
Para: Presidência
Assunto: Fixação de preço máximo - registrtl de preço para eventuais publicações em jornais.

Londrina, 7 de agosto de 2015.

Senhor Presidente,

Encaminhamos os preços levantados no mercado de publicações em mídia

jornalística impressa para a publicação de atos oficiais da Câmara Municipal de Londrina (fls.

9-22 dos autos n. 35/2015), para que se dê ~umprimento ao disposto no art. 27, XXi, da

Constituição Estadual. Assim, sugerimos a Vossa Excelência que fixe o preço máximo do

certame o preço médio unitário abaixo especificado:

Pesquisa de Mercàdo (Preço Média de
Item Descrição Quant. Unitário orçado pelas empresas) Mercado Média Total

A B C
(Unit.)

"-"""

1 Publicação em preto, no caderno
noticiário indeterminado, de segunda a
sexta-feira e aos domingos, em imprensa 9000 êm2 R$ 11,53 R$15~ R$ 2,05 R$ 6,79 R$ 61.110,00
escrita, por meio de empresa jornalística
especializada.

2 Publicação em preto, no caderno
classificados, de segunda a sexta-feira e
aos domingos, em imprensa escrita, por 9000 él1fl R$ 8,48 R$ 9,38 R$ 1,85 R$ 5,16 R$ 46.440,00
meio de empresa jornalística
especializada.

Valor Máximo Total (R$) 107.550,00

Legenda das empreS8!i que enviaram orçamento:

Empresa A: Jornal de Londrina

Empresa c: Folha de Londrina
Empresa D: Valores resultantes da licitação
de 2014 ofertados pelo Jornal de Londrina (fls.
19,,22)

Os valores indicadtls na ~tlluha B foram desconsiderados porque se

apresentam muito elevados em relação aos outros valores levantados.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANA

Foram incluídos na composição da média os preços finais na licitação para o

mesmo objeto realizadas ano passado, para demonstrar até onde podem chegar os valores

numa efetiva concorrência, ainda que nU111111ercadorestrito e para evitar sobrepreço - risco

existente quando se trata de mercado restrito.

Tendo em vista os preços/orçamentos obtidos, as especificações e condições

do termos de referência e a média de mercado acima relatada, o preço total do certame será de

R$ 107.550,00 (cento e sete mil quinhentos e c1nquenta reais).

Atenciosamente,

FIXAÇÃO DE PREÇO MÁXIMO

A partir das cotações lévarttadas no mercado, fixo como preço máximo por

item para o registro de preço para pubHca~~o de atos oficiais em mídia jornalística impressa

os respectivos valores médios do levantamertto de preços, conforme CI nO242/2015 - DSP.

Londrina, 7 de agosto de 2014.

Fábio Artdré Testa
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANA

CI nO246/2015 - DSP
De: Departamento de Suprimentos e PatrimêH1io
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Parecer - Processo Administrativo nU.35/2015 - Pregão para registro de preço de
publicações de atos em jornais.

Londrina, 12 de agosto de 2015.

Prezado Assessor,

Solicito parecer sobre a minuta de Pregão Presencial para o registro de preço

da contratação de eventuais publicações em jornais, bem como acerca dos demais atos do

processo.

Atenciosamente,

L~' J~s aren z
DepartamentO:lsi.tl'timentos e P rimônio



"CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° ••./2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 35/2015

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A Câmara Municipal de Londrina toma público que fará realizar licitação,
na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item, para o registro de preço da
publicação de atos oficiais em mídia jornalística impressa, objeto da Requisição 2293/2015,
cujas despesas correrão por conta da dotação 01.010.010.031.0001.2.001.33.90.39.47.02 -
diversos serviços de difusão; constante do Orçamento-Programa vigente.

O procedimento licitat6rio reger-se-á pela Lei 10.520 de 17 de julho de
2.002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2.006; bem como, supletivamente,
pelas disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993 e Ato da Mesa n°. 11/2013, e ao
disposto neste edital e anexos.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM MÍDIA
JORNALÍSTICA IMPRESSA

PREÇO MÁXIMO TOTAL: R$ 107.550,00 (C~NTO E SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA)

Atuará como Pregoeiro do presente certame o servidor Luiz Fernando
Moraes Marendaz, designado e autorizado pela Portaria n°. 089/2013 a convocar membros da
Equipe de Apoio.

Os envelopes serão abertos no dia _ de agosto de 2015, às 9 horas 15
minutos, na sala de reuniões desta Câmara Municipal de Londrina, situada na Rua
Governador Parigot de Souza, nO.145; Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, com o
credenciamento dos representantes de licitantes presentes.

O Edital e as especificações estarão à disposição dos interessados no site da Câmara
Municipal de Londrina: http://wwwl.cmLpr.gov.br/cml/site/index.jspx - "Licitações", ou
poderão ser solicitados através do ender~ço eletrônico: licitacao@cm1.pr.gov.br.
O Edital encontra-se no mural público da Câmara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local - gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA Á SEXTA, DAS 13H ÁS
18H): ANDERSON RAFAEL DELATTRE A:a~ (RAMAL 3374 ..1324) E JOSÉ EDUARDO RIBEIRO
BALERA (RAMAL 3374 ..1265).

http://wwwl.cmLpr.gov.br/cml/site/index.jspx
mailto:licitacao@cm1.pr.gov.br.
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SEÇÃO I - DO OBJETO

Pregão Presencial n°. --12015 3

1 O objeto desta licitação é o registro de preços para eventual contratação de serviços de
publicação dos atos oficiais da Cânuita Municipal de Londrina em mídia jornalística
impressa, visando atender às necessidades da entidade, conforme especificações do
Anexo I deste edital

1.1 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas
no Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I deste Edital) e na minuta da
Ata de Registro de Preços (Anexo VI deste Edital).

2 As eventuais contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preço serão
formalizadas por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/1993.

2.1 A existência de preços registrados não obriga a Câmara Municipal de Londrina a
firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

2.2 A(s) Ata(s) de Registro de Preço decorrente(s) do certame terão vigência de 12
(doze) meses.

3 O preço a ser pago pelos itens pretendidos obedecerá aos seguintes parâmetros:

Item Descrição Quantidade Preço Máximo Preço Máximo
(cm2) Unitário Total

1 Publicação em preto, no caderno noticiário
indeterminado, dos Atos Oficiais da Câmara
Municipal de Londrina, de segunda a sexta-feira e 9.000 R$ 6,79 R$ 61.110,00
aos domingos.

2 Publicação em preto, no caderno classifi~ados,
dos Atos Oficiais da Câmara Municipal de 9.000 R$ 5,16 R$ 46.440,00
Londrina, de segunda a sexta-feira e aos
domingos.

Valor Máximo Total R$ 107.550,00

SEÇÃO 11- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4 As despesas com a execução dos ~ontratos decorrentes da(s) Ata(s) de Registro de
Preços, referente( s) ao presente certame, correrão à conta por conta da dotação
01.010.010.031.0001.2.001.33.90.39.47.00 - diversos serviços de difusão, constante do
Orçamento- Programa vigente.
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SEÇÃO IH - DAS CONDIÇÓES DE PARTICIPAÇÃO

4

5 Poderão participar deste Pregão O!)interessados que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus Anexos,

6 É vedada a participação nesta licitação de:

6.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
6.2 Empresas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela Câmara;
6.3 Empresas que estejam impedida!) de licitar e contratar com o Município de Londrina,

nos termos do artigo 7° da lei 10,520/2002;
6.4 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a

administração pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

6.5 Empresas estrangeiras que não funcionem no país;
6.6 Empresas que tenham, como sócio •.genmte, administrador ou integrante de conselho,

servidor do Município de Londrina;
6.7 Empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob

concurso de credores ou em dissolução.
6.8 Empresas que possuam em seu quadro pessoal empregados. com menos de dezoito

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis anos
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

SEÇÃO IV - DA ABERTURA DA SESSÃO

7 A abertura da presente licitação dar"!)~Híem sessão pública, na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital. quando o representante do licitante deverá
apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

7.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do
credenciamento:
7.1.1 A documentação relativa ao credenciamento dos representantes das empresas

licitantes;
7.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação

do Edital (Anexo lIl);
7.1.3 Quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, que se

enquadra na Lei Complementar 123/2006, o licitante deverá apresentar a
declaração prevista no Anexo IV deste Edital, acompanhada de certidão emitida
pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução Normativa DNRC nO
103/2007; a apresentação em outro local ou momento prejudica o tratamento
previsto na Lei Complementar 123/2006.

7.2 Os envelopes nO.1 (Proposta) e n°, 2 (Documentação).

SEÇÃO V - DO CREDENCIAMENTO
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8 O credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados manifestarem-se, em
nome da empresa, na sessão pública do pregão, bem como participar de todos os atos
concernentes ao certame, como apresentar lances, formular intenção de recurso ou se
manifestar, de qualquer forma, durante a sessão.

9 O representante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital,
apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste
Pregão, munido de documento oficial com foto, e do documento que lhe dê poderes
para manifestar~se durante a sessão pública em nome do licitante.

1O Considera~se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do
estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com
firma reconhecida, ou documento equivalente.

10.10 estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem
ostentar a competência do representante do licitante para representá.lo perante
terceiros.

10.20 instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida (modelo
no Anexo II); deve ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e
para a prática dos demais atos inerentes ao certame; devendo vir acompanhado dos
documentos de constituição da empresa ou do registro como empresário individual.

11 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

12 Considera-se encerrada a fase de credenciamento no momento em que é iniciada a
abertura do primeiro envelope de proposta.

12.1Não será aceita a participação de licitante cujo representante se apresente após
encerrada a fase do credenciamento.

12.2Não se admitirá desistência da proposta após encerrada a fase do credenciamento.

SEÇÃO VI - DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

13 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e
contendo em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:

13.1 "À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano],
Envelope n01: Proposta, Proponente (nome da empresa); CNPJ (CNPJ da empresa
licitante r.

13.2"À Câmara Municipal de Londrinaj Pregão Presencial nO[número do pregão]/[ano],
Envelope n02: Documentação; Proponente (nome da empresa), CNPJ: (CNPJ da
empresa licitante]".

14 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento; desde que entregues até 30 (trinta)
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minutos antes da abertura da sessão pública.

14.lNessa hipótese, os dois envelope~ e a declaração de que a empresa cumpre com
todos os requisitos de habilitação do Edital (Anexo IH) deverão ser acondicionados
em invólucro único, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte
identificação:
14.1.1"À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nO[número do pregão]!

[ano], Sessão em [data da $f3,s,s{ia, com dia, mês e ano], às [hora da realização
da sessão]".

14.2 Os envelopes que não forem entregue~nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

15 A proposta comercial constante do Envelope n°. 1 deverá ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbre, carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em
língua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem
rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, além de constar:

15.lAs características do objeto de forma clara e precisa e todas as informações
necessárias para verificação da adequação do produto cotado com o objeto do
certame, observadas as especificações constantes do Termo de Referência.

15.20 preço em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), no qual devem
estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como
despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Câmara Municipal de
Londrina.

16 Com a proposta de preços (no mesmo envelope) a empresa deverá apresentar
Comprovante de circulação do jornal, na cidade de Londrina, de, no mínimo, 10.000
exemplares diários, atestada pelo IVC (Instituto Verificador de Circulação) ou por
auditor independente.

17 A apresentação da proposta implica:

17.10 conhecimento e aceitação de todo~os termos do Edital;
17.2Validade de 90 (noventa) dia!), se outra, de maior prazo, não for designada na

proposta;
17.30brigação de prestação dos serviços, caso seja declarada vencedora do certame, nas

condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;
17.4Submissão ao regime de penalidades estabelecido na minuta de Ata de Registro de

Preços (Anexo VI), em especial a referente à recusa em assinar o instrumento
contratual no prazo de 7 (sete) dias úteis após regularmente convocada.

18 No caso de conflito entre as informações constantes na própria proposta, sempre que
possível o Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a
disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento de interesse da
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Câmara Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.

19 Em hipótese alguma poderá haver alteração no conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que será avaliada pelo
Pregoeiro quanto à sua admissibilidade.

19.1A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso,
poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

SEÇÃO VII - DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANÁLISE PRELIMINAR DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOStAS E DA ETAPA DE LANCES

20 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.

21 A compatibilidade do objeto será verificada em face das eXlgencias mlmmas de
especificação impostas às propostas e, ainda, pela inexistência de qualquer alusão a
especificação incompatível com o Termo de Referência.

22 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por
cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.

23 Caso não haja no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3
(três).

23.1Em caso de empate nos preços; serão admitidas todas as propostas empatadas.

24 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.

25 O julgamento será realizado pelo valor unitário do item, sendo aceito somente duas
casas decimais.

26 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de latlces e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

27 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
preço vir a ser desclassificada ou; ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes, obedecendo aos critérios estabelecidos nos
itens anteriores.

Rue Gov. Perlgot de Souze, 145
Centro Clvlco Sehto MUhhoz da Roche Neto

Fona/FAX: 3374.12ll5. Londrina. PR



Pregão Prllsencial n°. -.!2015 8

28 Declarada encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro ordenará as propostas, verificará a
aplicabilidade da Lei Complementar n°. 123/2006 e passará ao julgamento das
propostas.

SEÇÃO VIII - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

29 Encerrada a etapa de lances, caso o vencedor não seja um licitante enquadrado na lei
Complementar 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte), o Pregoeiro verificará liiealguma microempresa ou empresa de pequeno
porte ofertou preço não superior a $% (cinco por cento) do menor preço apurado na
etapa de lances.

30 Caso tenha ofertado, o Pregoeiro a convocará a apresentar novo lance, inferior àquele
classificado em primeiro lugar, no prazo de 5 minutos, passando, se assim a
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte proceder, à condição de primeira
colocada.

31 A não apresentação da proposta indicada acima implicará decadência. do direito
conferido pela Lei Complementar 123/2006, sendo convocadas as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura estiverem nas mesmas
condições, respeitada a ordem de clalll3ificação, a também renovar suas propostas.

32 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte exercer o referido direito, o
objeto será adjudicado à empresa originalmente classificada em primeiro lugar.

SEÇÃO IX - DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

33 O Pregoeiro examinará a proposta claliisificada em primeiro lugar quanto ao valor e
decidirá motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

34 Será desclassificada a proposta final que:

34.1 Contenha vícios ou ilegalidades.
34.2Não apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
34.3 Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

respectivo item.
34.4Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que,

comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.

34.5Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à
produtividade apresentada.

35 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do ~3° do
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artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993j para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

9

36 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita.

37 Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

38 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

39 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

SEÇÃO X - DA HABILITAÇÃO

40 O Pregoeiro procederá à abertura do envelope "Documentação" (envelope n°. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação da condição de Habilitação.

41 Será inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou
fora do prazo de vigência, ressalvadas as faculdades conferidas pelo art. 43 da Lei
Complementar n°. 123/2006.

42 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das
condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que se encontre licitante em condições de ser habilitado.

43 Para a habilitação jurídica deve .•s€ apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial e atualizado na forma da lei
(original e todas as alterações ou consolidação), com indicação dos atuais
administradores ou dirigentes.

43.1 Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado
na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos, é facultada a não
apresentação dentro do envelope nO.2 (Documentos).

44 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve ..se apresentar:

44.1 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal (Certidão de Débitos Relativos a
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, conforme Portaria
RFB/PGFN n° 1.751, de 02/1012014);

44.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
44.3Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Rua Gov. Parlgot de Souza, 145
Centro Clvlco Bento Munhot de Rocha Neto

Fone/FAX: á314.12a5. Londrina. PR



Pregão Príl1iencial nO• .-J2015 10

Imobiliários);
44.4Prova da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
44.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
Caixa Econômica Federal- CEF);

44.6Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por
meio da apresentação da certidão negativa, nos termos do art. 642-A da CLT
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT).

45 Para a qualificação econômico~financeira a empresa deverá apresentar certidão
Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo cartório
distribuidor da sede do licitante.

46 A empresa deverá apresentar uma declaração de que não há em seu quadro de
funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso,
nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de
aprendiz, conforme Anexo V deste Edital.

47 Os documentos, com exceção daquele!3 que contenham determinação específica para
apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada
por tabelião ou por integrante da Equipe de Apoio do Pregoeiro, por servidor do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o
certame.

48 Caso a empresa declarada vencedora seja uma microempresa ou empresa de pequeno
porte e esteja com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado a ela o prazo de cinco (cinco) dias úteis, a contar da data da declaração de
que ela é vencedora do certame, prorrogável, a requerimento da interessada e a critério
da Administração, por igual período, para a regularização de sua situação ou para a
emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar n°. 123/2006.

48.1 A não inserção da certidão positiva no Envelope nO. 2 impede a concessão do
benefício acima referido, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nO.123/2006.

48.20 benefício deste item se aplica apenas aos casos de irregularidade fiscal, não se
aplicando quando a irregularidade trabalhista for verificada.

48.3 Caso a empresa não se regularize, poderá a Câmara Municipal de Londrina, sem
prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

49 Os documentos emitidos via internet estão sujeitos à confirmação no site do órgão
emissor.

50 Salvo o ato constitutivo do licitante, a!3certidões ou certificados que não contenham
prazo de validade, somente serão aceitos os documentos expedidos no prazo máximo de
90 (noventa) dias anteriores à data limite para o recebimento das propostas.
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SEÇÃO XI - DOS RECURSOS

11

51 Declarado o licitante vencedorj qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de re~orrer~ quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias para a apresentação das razõeS do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.

52 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importará a preclusão da pretensão recursal.

53 Não serão conhecidos:

53.10 recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado
na Ata da Sessão.

53.20 recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,
ou seja, fora do prazo.

53.30s recursos imotivados ou insubsistentes.

54 As razões recursais podem ser enviadas via jac-sfmile ou no e-mai!
licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três)
dias após o registro do recebimento.

55 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais! tendo estas sido apresentadas
ou não, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as
devidas informações, para a análise do Presidente da Câmara Municipal de Londrina,
que decidirá em 5 (cinco) dias úteis.

56 O provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XII - DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO

57 O Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Câmara Municipal
de Londrina diante das seguintes condiçê>es:

57.1 Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
57.2Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Paraná ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.

58 Constatado o impedimento de licitar! o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, e assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificaçãoj até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital, sendo o licitante que a propôs declarado vencedor do certame.

Rua GOv. Parlgot de Souza, 145
Centro Cfvico Bento Munhoz da Rocha Nato
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59 O Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos
demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, após a homologação do certame,
devendo as empresas retirá-los até 5 (cinco) dias após aquele prazo, sob pena de
inutilização dos mesmos.

59.1 A inutilização dos envelopes ocorrerá independentemente de notificação.
59.20 ato de inutilização dos envelopes é de responsabilidade do Pregoeiro e será objeto

de registro simples em termo específíco devidamente juntado aos autos.

SEÇÃO XIII - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

60 Após a homologação do certame, o vencedor será convocado para, no prazo de 7 (sete)
dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preço (Anexo VI deste edital).

60.1 Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Câmara
Municipal de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é
prorrogável, uma vez, por igual período,

61 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar O retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com ° Município de
Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) MOS, sem prejuízo das multas previstas e das
demais cominações legais, conforme art,7P da Lei 10.520/2002.

61.10 disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame ou se comportar de modo
inidôneo.

SEÇÃO XIV - DAS DISPOSIÇÓES GERAIS

62 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação, devendo protocolar
o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas,
devendo a Câmara Municipal de Londrina julgar e responder à impugnação em até 3
(três) dias úteis.

63 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.

64 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos
licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro detalhado de todas as
ocorrências.

R~a Gov. Parigot de Souza, 145
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65 Todos os fechos de envelopes, documentos e propostas serão necessariamente
rubricados pelo Pregoeiro, e é facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.

66 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada! a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

67 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
dos envelopes.

68 Na análise preliminar das propostas! na habilitação ou no julgamento das propostas, o
Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas
ou vícios que não alterem sua substância das propostas; dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eÍ1dcia para fins de classificação e habilitação.

69 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível O aproveitamento do ato; observados os princípios da
isonomia, de economia e do inter€sse público.

70 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Câmara Municipal de Londrina, o princípio da isonomia; a finalidade e a segurança da
contratação.

71 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo
em face de razôes de interesse público! por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de ofício ou' por provocação de terceiros! mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.

72 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Câmara Municipal de Londrina não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

73 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se.á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Câmara Municipal de Londrina.

74 O foro para dirimir questões relatívas ao presente Edital será o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

Rua Gov. Perlgdt de Souza, 145
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75 O resultado desta licitação será publicado no sítio eletrônico e no Quadro de Editais
desta Casa, bem como no Jornal Oficial do Município.

SEÇÃO XV - DOS ANEXOS

76 Fazem parte do presente edital o~ seguinte/) anexos:

76.1 Anexo I: Termo de Referência;
76.2Anexo lI: Modelo de Carta de Credenciamento;
76.3Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do

Edital;
76.4Anexo IV: Modelo de declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno

Porte (EPP);
76.5Anexo V: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nO

9.854/99);
76.6Anexo VI: Minuta de Ata de Registro de Preços.

Edifício da Câmara Municipal de Londrina, em 12 de agosto de 2015.

Ronan Wielewski Botelho

Diretor Geral
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"-CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO

1 Constitui objeto do presente Termo de Referência o registro de preços para eventual
contratação de serviços de publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal de
Londrina em mídia jornalística especializada, visando atender às necessidades da
entidade, conforme descrito abaixo:

Item Descrição do Item Quantidade

Publicação em preto, no caderno noticiário indeterminado, dos
9.000 cm21 Atos Oficiais da Câmara Municipal de Londrina, de segunda a sexta-

feira e aos domingos. _.

Publicação em preto, no caderno l!lassificados, dos Atos Oficiais da
2 Câmara Municipal de Londrina! de segunda a sexta. feira e aos

domingos. 9.000 cm2

~. ~----

2 A arte final dos anúncios, inclusive com a inserção do Brasão de Armas do Município é
de responsabilidade da Contratada! sob a orientação da Contratante.

3 O Jornal deverá comprovar a tiragem mínima de 10.000 (dez mil) exemplares no
Município de Londrina, nos termoOsdo item 16 do presente Edital.

JUSTIFICATIVA

4 O objeto deste Termo de Refef€ncta atenderá às necessidades de publicação de atos
oficiais da Câmara Municipal de Londrina, relacionados a divulgação e convocação
para reuniões, audiências públicas e similares, sessões ordinárias, extraordinárias e
especiais, manifestações institucionais sobre fatos de relevante interesse público, bem
como de avisos de licitação.

DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5 A contratação do serviço de publicação dos atos oficiais se dará conforme a demanda da
Câmara Municipal de Londrina.

6 A Assessoria de Imprensa da Contratante será a responsável por receber os textos com
os pedidos de publicação dos Departamentos da Câmara, devendo providenciar a
publicação junto à Contratada, nos termos deste Termo de Referência e da Ata de
Registro de Preço firmada, bem ~omo pela fiscalização da execução do serviço objeto
deste certame.
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7 A contratação da publicação se dará com o envio da Nota de Empenho, que poderá se
referir a uma ou a várias publicaçõea, e noa termos seguintes:

7.1 Os Departamentos da Contratante que tiverem a necessidade de publicação enviarão
ao Departamento responsável, nomeado no item 6 acima, e-mail solicitando o
serviço, com o texto a ser veiculado, a data para a publicação e, se assim entenderem
necessário, estabelecendo o caderno em que se dará a publicação (se nos
Classificados ou se no Noticiário) e o tamanho do anúncio.

7.2 A responsável pela fiscalização receberá o e-mail e entrará em contato com a
Contratada, solicitando o serviço e encmninhando a Nota de Empenho, se esta já não
tiver sido enviada.

7.3 As solicitações de serviço deverão aer feitas até as 16 horas do dia anterior ao
pretendido para a publicação.

7.4 A Contratada deverá retornar a solicitação de serviço com o orçamento e a arte-final
do anúncio a ser veiculado.

7.5 O fiscal da execução de serviços deverá, conferida a arte-final e o orçamento,
autorizar a publicação.

8 Se a iniciativa da publicação for de atribuição do Departamento de Suprimentos e
Patrimônio, este poderá providenciar a publicação diretamente junto à Contratada,
dispensando-se a intermediação da Assessoria de Comunicação, inclusive quanto ao
pedido e envio da Nota de Empenho para a empresa, revisão dos anúncios, autorização
para publicação e o recebimento definitivo.

9 Veiculado o anúncio, a Contratada deverá encaminhar exemplar em papel ou em
formato digital para o fiscal da execução dos serviços, para que este possa conferir a
publicação.

9.1 Caso não tenha sido publicado o anúncio no dia solicitado ou o anúncio publicado no
jornal não corresponda à solicitação enviada, o servidor entrará em contato com a
Contratada, que se responsabilizará pela publicação no dia seguinte, do anúncio
correto ou de eventual errata, sob pena de aplicação de penalidades previstas, além
de:
9.1.1 Responsabilizar-se pelas perdas e danos oriundos dos serviços executados,

suportando os prejuízos resultantes da negligência ou má gestão do serviço;
9.1.2 Refazer, por sua conta, sem quaisquer ônus para a Câmara Municipal de

Londrina, os serviços rejeitados, não aceitos por má execução ou por
inobservância das especificações.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10 O pagamento será efetuado em até 5 dias após o aceite, pelo servidor designado como
fiscal da Ata de Registro de Preço, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

10.10 aceite fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto
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apresentada e do regular cumprimento das obrigações assumidas e se dará em até 3
dias da entrega da nota fiscal/fatura pela Contratada.

10.2A nota fiscal deverá se referir a todas as publicações do período faturado, devendo a
Contratada nela informar as datas e os valores de cada publicação e os números das
respectivas notas de empenho.

10.3O período faturado poderá ser quinzenal ou mensal, a critério da empresa
Contratada.

10.4Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.5Caso haja relato por parte do fiscal de alguma pendência na prestação dos serviços
(publicações com erros ou em atraso), antes do pagamento, será aberto procedimento
para eventual aplicação de penalidade, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

11 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estnbelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

11.1 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

11.2A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

12 A Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil
ou impossível reparação.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

13 A(s) Ata( s) de Registro de Preço decorrente( s) do certame terão vigência de 12 (doze)
meses.

DAS OBRIGAÇÔES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

14 A Contratada se obriga a:

14.1Prestar o serviço objeto deste certame, quando requisitada, em estrita observância as
condições e prazos do instrumento convocatório, deste Termo de Referência e de sua
proposta.

14.2Atender prontamente a quaisqu~r exigências da Administração relativas à prestação
dos serviços objeto deste certame.

14.3Refazer ou publicar errata, por sua ~onta, sem quaisquer ônus para a Contratante, os
serviços não aceitos, por má e1(.ecuçãoou por inobservância das especificações.

14.4Encaminhar mensalmente, por meio eletrônico, relatório das publicações já

Rua Gov, Parigot de Souza, 145
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realizadas e do saldo registrado
I4.5Atender prontamente a quaisquer exigências da Câmara Municipal de Londrina,

inerentes ao objeto da presente licitação.
I4.6Comunicar à Câmara Municipal de Londrina, no prazo máximo de 24 (vinte e

quatro) horas que antecede a data da publicação, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

I4.7Responsabilizar-se pelas despesali dos tributos, encargos trabalhistas previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, lieguros, deslocamento de pessoal, prestação de
garantia e quaisquer outrali que incidam ou venham a incidir na execução do
contrato.

I4.8Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

I4.9Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maioreli de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

14.10 Manter atualizados os números de telefone e fac-símile e os endereços de e-mail e
para correspondência.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

15 A Contratante obriga-se a:

15.1Acompanhar a execução dos serviço li e sua conformidade com o disposto no edital e
na proposta, por meio de servidor especificamente designado, para fins de aceitação
e recebimento definitivo dos serviços.

I5.2Rejeitar, no todo ou em parte, os bens confeccionados em desacordo com este
instrumento.

15.3Proceder ao pagamento do contrato decorrente deste instrumento na forma e prazo
pactuados.

I5.4Notificar, por escrito, a Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos contratos, fixando prazo para a sua correção.

Município de Londrina, 23 de julho de 2014.

Ana Paula Rodrigues Pinto

Assessoria de Imprensa

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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"CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO 11- MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

À Câmara Municipal de Londrina

Pregão Presencial nO.[número do pregão]/[ano]

Através da presente, autorizo oCa) Sr.(a) ... , portador(a) da Cédula de
Identidade, Registro Geral (RG) nO...., e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério
da Fazenda (CPF/MF) sob o nO.... a partiGipar do procedimento licitatório acima referido, na
qualidade de representante de (Razão So~ial), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nO..... Para tanto, outorgo à
pessoa física supramencionada amplos poderes para praticar todos atos inerentes ao Pregão
Presencial nO[número do pregão]/[ano].

Estou ciente, de que responderei em juízo ou fora dele, se for o caso, por
todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante LegaL

______ ,~d€_tt._.. de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:
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ANEXO 111 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nO..... , declara para os devidos
fins, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e concorda em
sua plenitude com o Edital do Pregão Prellencial n°, [número do pregão ]/[ano] e seus Anexos.

Em de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

R4a Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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~6r
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empresa (Razão Social)l pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nO..... , declara, sob as sanções
administrativas previstas e sob as penas da Leil ser ... (microempresa ou empresa de pequeno
porte, conforme ocaso) nos termos da legislação vigente; não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no ~4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

de_. - [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:
Cargo:

Observações:

a) Esta declaração deve ser preenchida somente por empresa que se
enquadrar na Lei Complementar 123 de 2006; para que possa se valer dos benefícios da Seção
VII e item 41 deste Edital.

b) A não apresentac;âo desta declaração será interpretada como não
enquadramento do licitante como ME ou EPP ou como a renúncia do direito de tratamento
diferenciado conferido pela LC 12312006.

Rua Gov. f:>erlgot de souze, 145
Centro Clvlco Bento Munhoz de Roche Neto
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22
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO
TRABALHO DO MENOR (Lei nl! 9,854199)

A empresa ... (Razão Socia1), pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nO.....
interessada em participar da licitação modalidade Pregão Presencial nO [número do pregão]/
[ano], da Câmara Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em cumprimento às
determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARA, sob as penas da lei, que em
seu quadro de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso XXXIII do Artigo 7°
da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

(cidade, data).

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

(Obs.: Este documento deverá constar no envelope nO2 'Documentação')

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cfvico pento Munhoz da Rocha Neto
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ANEXO VI - MINUTA DE ATADE REGISTRO DE PREÇOS

ATADE REGISTRO DE PREÇOS N°. [número sequencial de atas e contratos]/2014
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°. [número e ano]

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° [número e ano]

23

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A PUBLICAÇÃO D"E ATOS OFICIAIS EM MÍDIA
JORNALÍSTICA IMPRESSA

VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: [PREÇO] ([VALOR POR E'XTENsoD

VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PR"EÇOSl12 (DOZE) MESES

A Câmara Municipal de Londrina, com sede na Rua Gov. Parigot de Souza,
145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina - PRj inscrita no CNPJ sob o n°
78.316.064/0001-93, neste ato representada por seu Presidente, Vereador FÁBIO ANDRÉ
TESTA, portador da Cédula de Identidade n° e inscrito no CPF n°
______ , em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial
_/2015, cujo resultado foi homologado em _ de de 2015j resolve registrar o preço
para a eventual" ...~..._..~_. ,
tendo sido o preço ofertado pela empresa , inscrita no
CNPJ sob o nO .,com sede na Rua ' , nO__ ,
Bairro , CEP: " Cidade-Estado, neste ato representada pelo Sr.
________ , portador da Cédula de Identidade nO e CPF n°
______ , cuja proposta foi classinéada em 1° lugar no certame, nos termos abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, DAS DISPOSIÇÕES
SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR COM PREÇO REGISTRADO

1 O objeto do presente instrumento é o registro de preços para eventual contratação de
serviços de publicação dos atos ondais da Câmara Municipal de Londrina em mídia
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jornalística especializada, visando a atender às necessidades da Câmara Municipal de
Londrina.

1.1 As especificações do objeto, a~ disposições sobre a prestação dos serviços, o
pagamento e a disciplina das obrigações da Contratada e da Contratante estão
definidas no Termo de referência do Edital de Pregão Presencial n°. _/2015 (Anexo
I).

2 A existência de preços registrados não obriga a Câmara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa à~licitações, sendo assegurado ao beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS REGISTRADOS E DO VALOR DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3 Os preços registrados no presente instrumento são os seguintes:

Item Descrição Quantidade Preço Unitário Preço Total
(cm2)

1 Publicação em preto, no caderno noticiário
indeterminado, dos Atos Oficiais da Câmara
Municipal de Londrina, de segunda a sexta ...felra e 9.000 R$ R$
aos domingos.

2 Publicação em preto, no caderno classificados,
dos Atos Oficiais da Câmara Municipal de 9.000 R$ R$
Londrina, de segunda a sexta-feira e aos
domingos.

Valor Total R$

CLÁUSULA TERCEIRA
ADMINISTRATIVAS

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES

4 Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o Prestador com
Preço Registrado que, no decorrer da contratação:

4.1 Inexecutar total ou parcialmente os contratos decorrentes da Ata de Registro de
Preço (ensejar o retardamento da execução do objeto da Ata de Registro de Preços,
não mantiver a proposta ou falhar na execução dos contratos decorrentes da Ata de
Registro de Preços);

4.2 Apresentar documentação falsa;
4.3 Comportar-se de modo inidôneo;
4.4 Cometer fraude fiscal;
4.5 Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e na Ata de Registro de

Preços.
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5 O Prestador com Preço Registrado que cometer qualquer das infrações discriminadas
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:

5.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

5.2 Multa:
5.2.1 Moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado na publicação

requisitada, calculados sobre o valor da Nota de Empenho ou sobre o valor
proporcional da publicação em mora na Nota de empenho, até o limite de 5
(cinco) dias;

5.2.2 Compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro
de Preços ou do valor proporcional do item a ser objeto da rescisão, no caso de
inexecução total ou inexecuçdo parcial de que decorra rescisão da Ata de
Registro de Preços, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o
valor cumulado das penalidades não supere valor equivalente ao total da Ata de
Registro de Preços.

5.3 Declaração de impedimento de licitar e contratar com as administrações diretas ou
indiretas do Município de Londrina pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

6 O atingimento do limite de 5 (cinco) dias previstos para o caso de aplicação da multa
moratória implica inadimplemento total da respectiva contratação decorrente da
presente Ata de Registro de Preços - fato diante do qual cabe rescisão contratual
(confoffi1e haja enquadramento no art. 78, Lei 8.666/93 ou na Cláusula Nona da
presente Ata de Registro de Preços).

7 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena; bem como o dano causado à
Administração; observado o princípio da proporcionalidade.

9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em procedimento
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado e instruído
pelo Gestor do Contrato e julgado pelo Presidente da Câmara Municipal de Londrina.

9.1 Os pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos suspensivos em relação à decisão proferida; contudo não desobriga a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

9.2 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente
edital, o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto
na Lei n° 9.784, de 1999.

10 Previamente à aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis; ~ot1tado a partir da data em que for notificada a
respeito.
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11 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência
e multa), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será
registrado em cadastro correspondente.

12 O prazo para pagamento da multa será de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

12.1Não havendo recolhimento voluntário pelo Contratado, a Contratante poderá abater
de eventuais créditos existentelil c, frustrada tal hipótese, poderá encaminhar para
cobrança judicial, desde que não represente ônus excessivo a esta Casa.

13 A recusa injustificada da empresa em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da convocação, para efeitos de aplicação de multa, equivale
à inexecução total da sua obrigação, sem prejuízo da apuração da pertinência de
aplicação da penalidade de declaração de impedimento de licitar.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de
[inserir critério, que poderá ser a assinatura ou a publicação do extrato da Ata de
Registro de Preço].

CLÁUSULA QUINTA DA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

15 A fiscalização das contratações decorrentes da presente Ata de Registro de Preço será
exercida por representante da Contratante, ao qual competirá dirimir as dúvidas que
surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência ao Gestor do
Contrato.

15.1 Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral da Câmara Municipal de
Londrina, devidamente notificado à Contratada, é designada como Fiscal da presente
Ata de Registro de Preços a servidora Ana Paula Rodrigues Pinto, matrícula nO.
[matrícula], lotada na Assessoria de Comunicação - Imprensa.
15.1.1 Quanto às publicações solicitadas diretamente pelo Departamento de

Suprimentos e Patrimônio, as atividades de pedido e envio da Nota de Empenho
para a empresa, revisão dos anúncios, autorização para publicação e o
recebimento definitivo ficarão a cargo de servidor designado pelo gerente do
Departamento que informará mensalmente à fiscal da Ata de Registro de Preço a
quantidade de publicações realizadas por sua iniciativa.

16 Ao Fiscal da presente Ata de Registro de Preço ficam designadas, sem prejuízo do
previsto no Capítulo IV - Da Gestão e Fiscalização dos Contratos, do Ato da Mesa nO.
11/2013, as seguintes atribuições:

16.1 Solicitar empenho ao Departamento Financeiro e apenas após a emissão deste,
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L _

requerer a prestação de serviços.
16.2Verificar se a execução ocorre em conformidade com a Ata de Registro de Preços, e

praticar todos os atos de competência da Contratante correlatos.
16.3Dar recebimento definitivo dos serviços prestados, após as verificações de adequação

da execução com os termos da presente Ata de Registro de preços - inclusive com a
verificação de prazos, valores e quantidades.

16.4Indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha feito.
16.5Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é compatível com o registrado na

presente Ata de Registro de Preços e refere-se a produtos efetivamente entregues,
antes de remetê-la ao Departamento Financeiro.

16.6Informar por escrito o Gestor do Contrato caso identifique irregularidade para
eventual instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

17 Com o recebimento de relatórios fundamentados dos casos de execução irregular do
objeto, o Gestor do Contrato instaurará e conduzirá procedimento administrativo para a
eventual aplicação de penalidade.

17.1Na hipótese do relatório não se demonstrar conclusivo e proporcional a instauração
do procedimento administrativo para apuração da infração e aplicação de eventual
penalidade, o Gestor do Contrato encaminhará as informações para deliberação do
Diretor-Geral da Contratante acerca de sua viabilidade.

18 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceirosl por qualquer irregular,idade.

19 O Fiscal da presente Ata de Registro de Preço anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução dos contratos decorrentes da Ata de Registro
de Preços, indicando dia, mês e ano; bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

20 A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações1 obedecidas as disposições
contidas no artigo 65 da Lei nÓ 8.6661 de 1993, exceto no que se refere ao ~lOdo
referido artigo.

21 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao
Departamento de Suprimentos e PatrimÔnio promover as necessárias negociações junto
aos prestadores.

22 Quando o preço registrado tornaNle superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o Departamento de Suprimentos e PatrimÔnio convocará o fornecedor
para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
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22.1 Se o fornecedor não aceitar reduí1;irseus preços aos valores praticados pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

23 Quando o preço de mercado tornar .•se superior aos preços registrados e o Fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio
poderá:

23.lLiberar o Fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido de prestação de serviços, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

23.2Convocar os demais fornecedores participantes da licitação que originou a Ata para
assegurar igual oportunidade de negociação.

24 Não havendo êxito nas negociaçõell, a Ata de Registro de Preço será revogada e serão
adotadas as providências necessárias para efetivar nova contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

25 O Fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

25.1 Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
25.2Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
25.3Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de

Preços.
25.40 Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na

ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução
contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

26 São documentos anexos a presente Ata de Registro de Preços:

26.10 Edital do Pregão Presencial nl!_/~O 15 e seus anexos.
26.20 Termo de Referência do Pregão Presencial nO_/2015.
26.3Aproposta do fornecedor com preço registrado.

27 Nos casos omissos aplicar-se-ão aS disposições constantes da Lei nO 10.520, de 2002,
Lei nO8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
de 2006, e da Lei nO8.666, de 1993, subsidiariamente.

Londrina, [dia, mês e ano].

Fábio André Testa
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

[nome completo da signatária]
[cargo]
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO:Licitação, na modalidade de pregão com registro de preço, para a

contratação de empresa para a eventual prestação de serviço de publicação de atos oficiais da CML.

INTERESSADO: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

RELATÓRIO

Nos termos do artigo 38, parágtafo único, da Lei nO8.666/93, o Departamento de

Suprimentos e Patrimônio da Casa envia, para exame e aprovação, minuta de Licitação, na

modalidade de concorrência pública com registro de preço, para a contratação de empresa para a

eventual prestação de serviço de publicação de atos oficiais da CML.

PARECER

1. Quanto ao pregão. Esta modalidade de licitação é regulada pela lei

10.520/2002, e assim sintetizada por Joel de Menezes Niebuhr:

"Pregão é uma das modalidades de licitação pública, atualmente disciplinada pela Lei
nOJO.520/02, destinada à contratação de bens ou de serviços comuns, cujo julgamento
das propostas antecede a fase de habilitação, admitindo que os licitantes renovem as
suas propostas iniciais. Oprocedimento da modalidade pregão distingue-se dos demais
procedimentos das outras modalidades de licitação, apresentando vantagensflagrantes.
A primeira vantagem é que o pregão independe do valor estimado do futuro
contrato, tal qual as modalidades concorrência, tomada de preços e convite.
Estas modalidades são adotadas, via de regra, de acordo com valores pré-
estabelecidos, o que freqüentemente causa transtornos à Administração. "

Outrossim, a utilização do pregão como modalidade licitatória para

implementação do registro de preços é possível, pois, como ensina a doutrina, o Sistema de Registro

de Preços "não se perfila no rol de modalidades de licitação, nem tampouco circunscreve um tipo

licitatório. O SRP deve ser encarado simplesmente como uma ferramenta de auxílio que se

consubstancia num procedimento especial a ser adotado nas compras do Poder Público, quando os

objetos forem materiais, produtos ou gêneros de consumo freqüente, e , ainda, em situações

especialíssimas, nas contratações de serviços." ( Sidney Bittencourt.Licitação de registro de preços:

-----~
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Comentários ao decreto nO3.931, de 19 de setembro de 2001, 2a edição, rev. e ampl., Belo Horizonte: Fórum, 2008, pág.

17)

Isto fica bem claro, aliás, na sistemática adotada pelo Decreto Federal n,

7892/2013 (sobre o qual se tratará mais abaixo), que expressamente dispôs:

"Art. r A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de
concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, ou na
modalidade de pregão, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, e será precedida
de ampla pesquisa de mercado. H

2. Quanto ao Registro de Preços.

2.1. A previsão para a contratação por meio do Sistema de Registro de Preços se

encontra na Lei nO 8.666, de 1993 que, em seu art. 15, estabelece as regras gerais acerca do

funcionamento do sistema, nestes tennos:

"Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de
especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as
condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;

II ~ser processadas através de sistema de registro de preços;

111 - submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do
setor privado;

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as
peculiaridades do mercado, visando economicidade;

V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da
Administração Pública.

J 10 O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.

J 20 Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação
da Administração, na imprensa oficial.

J 30 O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas
as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:

I - seleção feita mediante concorrência;
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11 - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços
registrados;

111- validade do registro não superior a um ano.

A regulamentação dessa modalidade de contratação, no âmbito da CML, era

feita pelo Ato da Mesa n. 15/2009, conforme dispunha o art. 1°:

"Art. 10As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas
pelo Sistema de Registro de Preços, previsto no artigo 15, 11,da Lei Federal n.
8.666, de 21 dejunho de 1993, obedecerão ao disposto neste Ato da Mesa."

Ocorre que este Ato da Mesa 15/2009 foi revogado em 1° de abril próximo

passado pelo Ato da Mesa n. 6/2013, que em seu lugar estipulou que "as contratações que

porventura forem feitas utilizando o Sistema de Registro de Preços deverão ser disciplinadas no

instrumento convocatório de cada instrumento licitatório" (art. 2°).

No âmbito federal, o Sistema de Registro de Preços é regulamentado atualmente

pelo Decreto Federal n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013. Esta menção é feita porquanto, ainda que

não seja matéria pacífica, nos parece que, quando for necessário, é possível - à falta de regulação

específica - adotar as diretrizes deste Regulamento Federal para interpretação das questões

relacionadas no âmbito municipal, como defende Sidney Bittencourt, citando o ex- Ministro do

STF, Moreira Alves:

"Para se configurar o vazio que deve ser preenchido supletivamente pelas leis
estaduais é preciso que não haja legislaçãofederal, que abarca não somente as
leis, mas também os diferentes atos normativos (decretos, regulamentos,
circulares, portarias, etc.) que emanam da União Federal (RTJ, 115:1033)."
(Sidney Bittencourt. Licitação de registro de preços: comentários ao decreto n° 3.931, de 19 de
setembro de 2001, 20 edição, rev. e ampl., Belo Horizonte: Fórum, 2008, págs. 31/32)

2.2. De qualquer sorte, temos que a doutrina conceitua o registro de preços como

um contrato normativo, constituído como um cadastro de produtos e fornecedores, selecionados

mediante licitação, para contratações sucessivas de bens e serviços, respeitados lotes mínimos e

outras condições previstas no edital.
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Portanto, formado o cadastro de fornecedores e produtos, com a relação das

empresas, acompanhada da especificação dos produtos que elas poderão fornecer, a CMLpoderá se

valer das propostas apresentadas e constantes da Ata de Registro de Preços para celebração de

futuros contratos. Não há obrigatoriedade de contratação, como aliás, a minuta do Edital deixa

claro, no item 2.1.

2.3. As características dos bens e serviços a serem contratados por meio dessa

sistemática se encontram previstas no art. 3° do mencionado Decreto Federal 7892/2013, que dispõe

nos seguintes termos:

"Art. 3° Será adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro de Preços nas
seguintes hipóteses:

I - quando, pelas caracterlsticas do bem ou serviço, houver necessidade de
contrataçõesfreqüentes;

11 - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou
em regime de tarefa;

111- quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços
para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo;
ou

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandadopela Administração. "

Os requisitos mínimos de um edital de registro de preços estão definidos no

artigo 9° do Regulamento Federal e foram respeitados no Edital em análise. A saber:

"Art. 9° O edital de licitaçãopara registro de preços observará o disposto nas
Leis n° 8.666, de 1993, e n° 10.520, de 2002, e contemplará, no mínimo:

I - a especificação ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto de
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para a
caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades
de medida usualmente adotadas; (Edital, item 3)

11 - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e
órgãos participantes; (Edital, Item 3 eAnexo 1, Item 1)
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III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não
participantes, observado o disposto no $ 4° do art. 22, no caso de o órgão
gerenciador admitir adesões; (Não aplicável)

IV - quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens;
(Edital, Item 3 e Anexo L Item 1)

V - condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, e nos
casos de serviços, quando cabível, jrequência, periodicidade, características do
pessoal, materiais e equipamentos a serem utilizados, procedimentos, cuidados,
deveres, disciplina e controles a serem adotados; (Anexo I e Anexo VI)

VI - prazo de validade do registro de preço, observado o disposto no caput do
art. 12; (Edital, 2.2)

VII - órgãos e entidades participantes do registro de preço; (Não aplicável)

VIII - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando cabível;
(Não aplicável)

IX - penalidades por descumprimento das condições; (Edital, item 61)

X - minuta da ata de registro de preços como anexo (Edital, Anexo VI); e

XI - realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade. (Sugerimos a inclusão de item específico)

2.4. Além disso, embora não esteja ligado diretamente ao Edital, mas sim ao

procedimento, e ainda que se trate de assunto que normalmente não possui considerações jurídicas a

serem feitas, nos parece conveniente, excepecionalmente, tecer algumas considerações em relação

ao preço máximo apurado neste caso.

Pela especificidade do objeto, a cotação de preços nestes casos acaba ficando

restrita aos dois jornais que circulam na cidade de Londrina, quais sejam, o Jornal e a Folha de

Londrina, cujas cotações apresentadas foram consideradas, juntamente com o preço atualmente

praticado, para a formação do preço médio, onde descartou-se o preço mais alto (da Folha). Assim,

o preço médio apurado, considerando o preço do JL e do contrato atual, chegou a R$ 6,79 e R$

5,16.

Embora o valor indicado seja metade do valor indicado pelos jornais, é ao

mesmo tempo, mais de três vezes maior que o atualmente praticado no contrato vigente, cujo

prestador de serviços é, justamente, o JL. Aliás, o motivo desta manifestação deste setor sobre um
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tema normalmente não afeto ao parecer jurídico, foi justamente o fato de constar dos autos do

processo, manifestação do JL na cotação apresentada no sentido de ser possível "manter os mesmos

valores que praticamos hoje com a Câmara" (£1. 9).

Como se vê, o preço médio apurado, acabou sendo feito considerando dois

preços do mesmo fornecedor (JL), e permitindo que se chegasse a um preço máximo três vezes

maior que o atual, isto quando o atual fornecedor diz ser possível mantê-lo.

A manutenção do contrato em vigor certamente esbarra na disposição do artigo

15, S 3°, inciso III da Lei 8.666/93 (impossibilidade de manter ata de registro de preços por prazo

superior a um ano), mas isto, a nosso ver não significa que se possa ignora ruma afirmação tão

firme quanto a feita pelo fornecedor atual, no sentido de ser possível manter um preço três vezes

menor que o máximo apurado. A saída, se é que se pode pensar assim, é rever o orçamento

estimado.

o Departamento de Suprimentos da Casa, felizmente, há muito não se limita a

simplesmente colher três orçamentos e aplicá ...los, cegamente. Muito ao contrário, a diligência do

setor em buscar um preço mais próximo da realidade de mercado, é acompanhada por este setor

jurídico em vários outros casos. Isto é salutar, dado que não há previsão legal acerca do

procedimento para a formação do preço.

Justamente por isso, e pela dificuldade de, neste caso, perceber qual o valor mais

próximo da realidade destes serviços de publicação para a Administração Pública (pois nos parece

que os orçamentos passados pelos dois jornais de grande circulação da cidade são os preços

praticados para um anúncio particular qualquer, sem observação da economia de escala e fora da

realidade de uma Ata de Registro de Preços, como se verifica pelo próprio interesse do JL em

manter o preço atual para a Administração, se isso fosse possível juridicamente), sugerimos que,

antes de publicar o Edital com o orçamento estimado, busque-se, como noutros casos, outras fontes

de referência (principalmente contratos análogos destes jornais com outros órgãos da Administração

Pública), como referência de para uma estimativa real, de modo a não permitir, como

involuntariamente ocorreu, que o atual prestador de serviços seja o único parâmetro para o preço

máximo fixado, e possa, hipoteticamente, valer-se disso na disputa (pois entra num certame com um
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único potencial concorrente, já sabendo do orçamento deste, e já sabendo que possui condições de

praticar um preço três vezes menor que o máximo).

2.5. Afora isso, não é demais atentar que:

a) os quantitativos máximos, previamente indicados pelo setor requisitante,

devem ser os mais próximos possíveis da realidade/necessidade da Câmara Municipal de Londrina;

b) a existência do registro não obriga a CML a firmar as contratações (Lei

8.666/93, art. 15, S 4°);

c) Nos termos do 14 caput da Lei nO 8.666, de 1993 e art. 16 da Lei de

Responsabilidade Fiscal, os recursos orçamentários indicados no Edital devem estar disponíveis

quando da efetiva contratação.

2.6. Com relação à minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo VI do Edital)

trazida à colação para análise, considera-se que ela reúne os elementos essenciais exigidos pela

legislação aplicável à espécie.

3. Conclusões. Cumpre salientar que a presente manifestação, inclusive a

sugestão posta no item 2.4 deste parecer, toma por base, exclusivamente, os elementos que constam,

até a presente data, nos autos do processo administrativo encaminhado para análise, em epígrafe.

Destarte, a manifestação é feita sob prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à

conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza

eminentemente técnico-administrativa, alertando ainda que a análise sobre o preço é excepcional,

dadoquenestecasohaviamelementosnospróP7s qnepermitiramformara convicção,algo

queordmariamentenãooco//=~ _)

~. . ol1drin~,J6.dé'âgo~\dé 2015. .' .
/" , .--~-"-- ~
(-~~~.~

Carlos Ale igues - ,Mlvogado CML
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E TNDTRETA DO
MUNICíPIO DE LONDRINA, QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICíPIO DE LONDRINA E A
EMPRESA EDITORA JORNAL DE LONDRINA
S.Á•.

PREGÃO PG/SMGP.0178/2013

CONTRATO N° SMGP-0016/2014

Pelo presente instrumento de contráto ttt1ministrativo, vinculado ao' Pregão nO PG/SMGP _
0178/2013, de um lado, como CONTRATANTE, o MUNICíF'IO DE LONDRINA, pessoa jurídica
de direito público interno, ~om sede adtnittlstrativa na Avenida Duque de Caxias, n,o 635, Londrina,

, Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n," 15.771.477/0001-70, neste ato representado por seu Prefeito
ALEXANDRE LOPES KlREEFF, brMileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta
cidade, doravante denominado MUNlCÍP10 el de outro lado, a empresa EDITORA JORNAL DE
LONDRINA S.A., peSsoa, jurídica de direito privado, com sede na Avenida Tiradentes, n.O 1370,
Jardim Shangri-lá, Londi-inalPR, CEP 86,070~OOO, telefone: (43)3377-3300, inscrita 110 CNPJIMF
sob o n;O79.347.001/0001-67, neste ato r~presentada por seu administrador Guilherme Dõring da
Cunha Pereira,

a seguir denominada CONTRATADA, que, ao final, esta
subscrevem, têm entre si justo e conveMionado o presente contrato, regido pela Lei n.O8.666, de 21
de junho de 1993, nas seguintes cláusula!! e t\ondições:

CLÁUSULA PlUMJj}tltA •.})O OBJETO E PREÇO

Constitui o objeto do contrato represetttadt) t1el!lte instrumento a prestação de serviços de divulgação
dos atos oficiais da Administração Direta e Indireta do Município de Londrina, em imprensa escrita
através de empresa jornalística 'especialiZada, no mínimo 05 (cinco) dias por semana, nas
especificações e na documentação levada a efeito pelo Processo Administrativo n.O PALlSMGP-
0619/2013.

I - Das quantidades e valores dos ite11S/1t)teil: "

LOTE IT.EM

R$22,25

Preço
unitárto
máximo
R$

170

Qtde.
total

estimada
UnidoDescrição

1

,PUBLICAÇÃO EM CAPA DE JORNAL -
MUNICíPIO DE LONOlUNA: Publicação dos Atos
Oficiais da Adminiâtra.~atl Direta e Indireta do
Município de Londtitta., d~ titlltUlti1110 05 (cinco) dias CM2
por semana, em illipreMê t'!!ltlrltll lltmvés de empresa
jornalística especiali~dtl.,
CIRCULAÇÃO: Mtlt1idl'J.o de LI)ltd1'l.ha.

11
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t

2

3

TIRAGEtvI MÍNIMA: 10.000 exemplares. ~!

PUBLICAÇÃO EM CLASSIFICADOS DO
JORNAL - MUNIcíPIO DB LONDRINA:
Publicação dos Atos Ofiéllli~ da Administração
Direta e 1ndireta do Mutlldlpitl de Londrina, de 110

mínimo 05 (cinco) diM P(jj' semana, em imprensa
escrita através de empresti Jtl1':t\IlHsticaespecializada.
CIRCULAÇÃO~ Muniéipio de LC)nddna.
TIRAGEM MÍNIMA: 10,000 exemplares.

PUBLICAÇÃO EM CADERNO NOTICIÁRIO •
MUNICíPIO DE LONOlttNA: Publicação dos Atos
Oficiais da Administraçdo nh'eta e Indireta do
Município de Londrinll, de 110mínimo 05 (cinco) dias
por sema,na, em imprêí1SIlesctltll. através de empresa

. jornaHsti6a especializada.
CIRCULAÇÃO; Muniéfpiô de Ltll1ddna.
TIRAGEM MíNIMA: 10.000 exetnp1ares.

19.250

1.720

R$I,50

R$1,94

11 - Das Secretarias e Órgãos solicittttlteg dos !lerviços:

SEMA
SMOP
CODEL
ACESF
CAAPSML
FBL
lPPUL

O valor total estimado do presêntl' tlOt1tflttoserá de R$ 35.994;30 (trinta cinco mil, novecentos
e noventa e quatro reais e trinta (:)(ttlÜlV08)l para os 12 (doze) meses do prazo de execução.

Nos preços constantes nesta cláusulll. Jli estão inclusas todas as despesas, encargos e tl'ibutos
pertinentes para cada exectlçíio do !lerviço, materiais, mão"de-obra e encargos sociais,
trabalhistas e previdenciários; combustlvel; serviços de manutenção, seguro, lucros, todos e
quaisquer tributos e encargos, ê todll.8 Il.Sdemais despesas diretas e indiretas t1ecessárias à
perfeita execução do objeto deste eO.fitt'll.tO.

~3°. A CONTRATADA devero ãprUllentll.f documento que comprove a til'agem mínima ea I
circulação das publicações como Mndiçlto da assinatura do contrato; AJ

CLÁUSULA SEGUNDA ••DOS ANEXOS CONTRATUAIS V l
. //

Fazem parte integrante deste contrato; (jll segtthites documentos, como se nele cstiveS~1'1tah ritos:

1- EditaldePregãon.OPG/SMOP~017812013:11eU8 Mexo';A ~/.~.~tiRo
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11~ Proposta da CONTRA TADAl de 25 de fevereiro de 2013.

~ 10. Os documentos meJ;1cionadosttésttt e1âusula são considerados suficientes paraI el11conjunto
com este contrato, definir ri seu objeto e a fjuaperfeita execução.

~, 20
• Havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, as mesmas Serão objeto de

acordo entre as partes.

CLÁUSULA TERCE1IRA •..•DA FORMA DE EXECUÇÃO

A execução do objeto contratado deV~l'â ger efetuada dentro dos requisitos de QUALIDADE,
RESIST~CIA, FUNCIONALIDADE g SnOURANÇA, em confonnidade C0111 as condições
constantes deste. contrato e seus anex(j~1 I:)bedecer às normas e padrões da ABNT e INMETRO,
atender eficazmente às fihalidades que dele(B) naturalmente se esperam, conforme determina o
Código de Defesa do Consumidor, atender às nonnas de SEGURANÇA E SÁUDB NO
TRABALHO, do MTNIST]~RIODO TRA13ALHO E EMPREGO, e quando for o caso, às legislações
específicas das Agências Reguladoras I dI:) Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultut'al
Pecuária e Abastecimento, e da Vigi1~t1dlt SlUlitária e demais normas e legislação pertinente e em
vigência, principalmente aquelas citadM til' Êelltl1t integrante deste processo. '

T. A convocação para a execução do obj~tu B~ dará a partir do recebimento da primeira Nota de
Empenho pela CONTRA l'AnAl momento o qual passará a ser contado o prazo para a
Publicação prevista neste insttutt1atltu ~ontratual.

n. Os serviços de publicação serão reatiMdos mediante a solicitação do servidor do órgão
responsável pela publicação daquele atOl em conformidade com a nota de empcnllo
previamente encaminhada e reéêbidl1pela CONTRATADA.

m. O serviço deverá ser prestadc, pela, ct)l1tratada no prazo máximo de 01 (dia) dias após o
recebimento da requisição de s~tViçt)8t\u NtHil. de empenho.

IV. Os serviços prestados serão Mtlferidos 110 momento de. entrega/execução, e se a quantidade
e/ou qual.idade dos mesmos não cOl'1'esponder às especificações exigidas, serão aplicadas as
penalidades cabíveis;

V. No prazo máximo de 1 (uma) hora apóll o encaminhamento da solicitação de publicação, a
empresa deverá encaminhar orçametlt('} da publicação para o requisitante;

VI.

VII.

VIlI.

As solicitações deverão ser eMtttnillhl1dl1lSaté às 16 (dezesseis) horas do dia anterior à. data de
publicação, podendo ser efetul1dll8por meio eletrônico (e~mail), no qual constará o nome do
responsável pela solicitaç1101tdém do tnI1tel'iai a ser publicado, a data na qual deverá ser
realizada a publicação e o OO11'le1'0 da Nota de Empenho (prévio) a COtlsta1'no fatura/Nota
Fiscal. l'1f)
A CONTRATADA deverá efetiUu' tt>t\ns as publicações solicitadas, dentro do prJ:)/
estabelecido e encaminhar í10 1'i!Hpol1sàvelpela solicitação um exemplar l1a data da
publicação para conferência.
A CONTRATADA não poderá retl1i~al'os serviços sem 'a nota de empenho pré~. s
serviços que não estiverem (j(jl1templados no con~ato não POdel'ã00el' exccut elos ela
contratada sob pena de não serem pag08 pelo Municípto. ,

3 avf j - ,/ ( J: I,
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IX. A CONTRÀTADA. deverá informai ao Gestor do Contrato da Diretoria de Gestão de
Licitações e Contratos/SMGP, 001110 tlllnbém, às tmidades contempladas no Contrato, o
endereço, n° do telefone e fax, êOfi'eio eletrônico, e nome do preposto da contratada de onde
serão realizados os serviços.

X, A contratada deverá apresentar, trime/ltfahnente, documento para comprovar que tna11tema
tiragem e a circulação durante o perIodo de execução dos serviços;

CLÁUSULA QUARTA ....nAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

o pagamento dar~se-á da s@guintefortt1ll.:

I~ A CONTRATADA deverá apresentar na Secretaria/Órgão solicitante do serviço, no
primeiro dia subsequente 'M da preata9A:l1do serviço, Nota(s) Fiscal(ais) e/ou Fatul'a(s) e/ou
Recibo(s), com a identificação desse pl'ócesso administrativo licitatóri o, edital, contrato e
número da nota de empenho, jU11taln~ntecom documentação comprobatória da prestação dos
serviços, o(s) qual(is), após o teSebf1fiftitto provisório da Secretaria/Órgão solicitant~ será(ao)
remetido(s) ao gestor do contrato"tul.1)iretoria de Gestão de Licitações e Contratos,

a. A apresentação dc::stedtmUitl.ehtonão exime da exibição de outros que sejam
necessários para atestai t) regular pagamento dos compromissos trabalhistas,
encargos soCiais, <;lU OUtrOIlaos quais estejam obrigados, o que deverá seI'
providenciados:no prazo de 3 (três) dias após solicitados,

lI":' Após a conferência e a COngtll.taç3.0dó atendimento de todas as cláusulas contratuais, o (a)
gestor (a) do contrato dará tectlbi1'l.1.êntodefinitivo na fatura/nota fiscal, encaminhando-a,
ao '6rgão responsável pela Hquid~~aodo órgão solicitante.

III~ Constando-sc o Recebimento Deflnitivo, o Município efetuará o p'agamento a
CONTRATADA, mensa1ttltlntel nUMaquinta-feira, exceto na última semana do Inês, em
até lS (quinze) dias úteis apÓIi () R.t}ctlbimentoDefinitivo.

" .

~1°. Havenoo elTOna Nota Fiscal ali êlfl:Uft~tAfteia que impeça a 1iquidação da despesa, aquela será
devolvida à CONTRA TApA e ()pagamento ficará pendente até que a mesma provi dencie as
medidas saneadoras. Nesta hipÓtesel o Pl'llitopara pagamento iniciar-sc-á após a regularização
da situação ou reapresentação do docmmento fiscal não acarretando qualquer ônus para ao
Município de Londrina;

~2°. Enviar, para atender o AJUSTE StNmF 08/2010 - cláusula décima, o arquivo da Nota Fiscal
Eletrônica em formato XML, para o emliit institucional nfe@lQhdrina:pr.gov,btj

CLÁUSULA QUINTA-DO pRAZO nE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de execução será de 12 (doze) ftt~~esl contados da data de emissão da primeira Notad~
Empenho, e a vigência contratual terA it1í~joa partir da data da assinatura do contrato e terminará 9Q..j"
(noventa) dias após o término do seu prazo de execução.

Parágrafo único. Os prazos de execu9Ao e vigência presente contrato poderão ser prorrogados nas
hipóteses previstas no art. 57, da Lei 8,61)6/931 e bunbém quando houver necessidade e" t~, e do
Município, desde que preenchidos os tequl8Hos legais.

4
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CLÁUSULA SEXTA - DO RÊCEBIMENTO E FISCALIZAÇÁO DOS SERVIÇOS

A gestão do objeto deste contrato será feita pelt') (a) gestor (a) de contratos previamente designado por
portaria, sob a coordenação' geral da Diretot!a. de Gestão de Licitações e Contratos, o(a) qual efetuará
a conferência dos valores faturados e ti constatação da adequação do objeto contratado às
especificações constantes no processo que deu origem à nota de empenho, encaminhando á Nota
Fiscal ao 6rgão responsável pela liquida,Aô do órgão solicitante para que se proceda ao pagamento na
forma da Cláusula Quarta. .

I. No desempenho de SUaS f1tivit1ãtt~!lê assegurado ao órgão fiscalizador o direito de
verificar a perfeita ex~cução do pregente ~uste em todos os termos e condições;
n. A fiscalização por parte do Murtieípio não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, as
responsabilidades da empresa CoNTRAtADA em eventual falta que venha a cometer, mesmo
que não indicada pela fiscalizaçãoj

. .
~ l°. O recebimento dar-se-á de duas fOtttlM:

I. Provisoriamente, pelo fiscal d(J eM.trato do órgão/secretaria solioitante, no ato da entrega
e/ou execução do objeto, postef!61'fi1tm.teli. verificação da oonformidade do serviço com a
especificação, inclusive quanttl A qUll.tltithid~e qualidade, com o aceite na(s) Nota(s) Fiscal
(is)fFatura(s) ou recibo.

n. Definitivamente, pelo (a) g€l!ltor(a) do contrato, em até 10 (dez) diàs após orecebitnento
provisório, mediante termo c1tCi\utlstantliadoaposto na(s) Nota(s) FiscaI(is)/Fatura(s) ou
recibo(s), após a constatação da ad~qut\~Bodo objeto recebido às especificações constantes do
processo que deu origem à nota de etl1p~nh().

~ 2". Caberão as Secretarlas/Órgã(j~ g6HeitarttMl

I. O acompanhamento, aceita~lt(), atllUise técnica, recebimento e constatação da adequação
do objeto contratado às especif1ea~6e!l constantes do processo que deu origem à 110ta de
empenho;

5

11. A conferência da publicação fiO jot'fial será realizada pelo Fiscal do Conti"ato1'esponsável
pelo envio das publicações de SUlt unida.de (Secretaria/Órgão). Caso a matéria l1ão tel1ha sido
'publicada no dia solicitado, ou li. matéria publicada 110 jornal não corresponder à solicitação
enviada, o Fiscal deverá entrat em Mntll.to com a CONTRATADA, a qual se responsabilizarál
pela publicação no dia segnitlte dli tlu\t~rta 1'1ãopublicada ou matéria correta ou por eventual
errata, sem prejlúzo da aplicaçã() dl18l'~l\ttUt1adescabíveis;

UI. Ex~rcer rigoroso controle do tU1i111l'hnentodo contrato, em especial quanto à qUantidad:;lb
qualidade dos serviços executados, fuzendt> otl1uprira lei e as disposições .do presente contra\/

IV. Designar e enca.minhar cópia da Portaria de Designação do Flscal do objeto do contratol

contendo o nome completo e matt'leull1, bem como os dados deste processo administrativo
licitatório, edital, nOdo contrato, COtllt.\iefioia e data de recebimento peio designado, em at' 10
(dez) dias após o início da exeêu~go do conttl1to,
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V. Manter-se informado sobre o atirlatnento do Contrato, inclusive com relação às alterações
porventura ocorridas, com o objetivô de dll.rcorreto cumprimento às suas disposições;

VI. Executar a sua demanda, dêÜtt'Udo~lhnites, prazos e regras estabelecidas pelo Edita.l e o
presente Temo;

VII. Emitir as notas de empenho pelõ Bistema, providenciar as assinaturas necessárias e a
distribuição das respectivas vias.

VIII.Dar o recebim~to provis61'io e/ou definitivo providenciar a liquidação e encaminhar as
notas fiscais para pagamento

~ 3° Caso seja necessária a troca do QêrvLdol' designado como Fiscal dos serviços objeto deste
contrato indicado no inciso IV du 326 desta Cláusula, a mudança se dará por meio de nova
designação por meio de portada, cuja tlôl'!1\ deve ser encaminhada ao gestor do contt'ato, que
fará um apostilamento ao contrato pll.t'lltrOta do fiscal. '

~4°. Caberá ao gestor de'contrato o Motn.l'atilinmento do cumprimento das obrigações por ptu'te da
contratada, conforme descrito na Clâusullt Sétima deste contrato.

~5°. Todas as ocorrências que vierem. a prejudica.r ,o andamento do presente CONTRA TO deverão
ser comunicadas, Ílnediatamente e por ell~rito, ao gestor de' contratos da Diretoria de Gestão
de Licitações e Contratos, que procederá à abertu1'a de processo competente. Antes de
comunicar o 'gestor de conttt1ttl, fi Urtidade tequerente poderá, primeiramente, cOl11unicar
oficialmente o contratado sobre o problema ocorrido, determinando o prazo pata a resposta.
Findo esse prazo, com ou se111éxittl nlt rMposta, enviará, então, tal comunicação ao gelltor do
contrato.

~6". , Caberá ao Gestor do Contl'ato a.l1verlgul:\9ÊiodEI. reguhuidade da contratada, principalmente em
relação aos recolhimentos 'traba111illtag(POrS) e previdenciários (INSS).

~7". Entende-se como Gestor do C011tt'l1t(), os servidores/funcionários pertencentes à Diretoria de
Gestão de Licitações e CollttHtO!l,devidw.nente designados e nomeados por Portaria para
acompanhamento da execução dél objt\to do ptesente termo, conforme Decreto Municipal n,o
461/2006.

CLÁUSULA SÉTIMA •••DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das naturalmente decorrentes deste itultt'Ultlênto, são obrigações da CONTRATADA, durante
todo o prazo de vigência contratual: '

SJ1

1-

II-

A conttatada dl~veráapl'eSentlli\ tfime~ttâlmente, documento paracomprova1' que mantem
a tiragem e a circulação dUfMte o periodo de execuç:íio dos serviços; ~

Promove~ ~ o~ganização tê!i\okn e administrativa do obj~t~ ~o prese~te contrato,. ~e mo o .~
, obter eficlencla na sua exe~uçAo, de e.tordo com as condlçoes técl11cas,de hab1litação
proposta da licitante;

5

~ 1~I
I



: I

" "

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná

, Secretaria MUl1lelpril de Gestão Pública
..: .

CONTRATO N° SMGP - 0016/2014 rROCESSO ADMJN'STI~ATlVO N° PAL/SMGJ.1" 061~/l()13

III - Conduzir. os serviços em estdta obgef\Tâhciaà legislação Federal, Estadual, Municipal,
trabalhistas, previdenciárius, tributArias e secUl'itárias atinentes à execução do contrato
pertinente ao ol?jeto da presente lleHaçAo;

IV - Executar o objeto de acord<, smn a sua PROPOSTA, inclusive com as presc1'içôes do
Estatuto das Licitações e C(jt1tl'titt,)sAdministrativos, respondendo civil e criminalmente
pelas conseqüências de sua ittobset'\làtlóia total ou parcial;

V - Total e integral responsabiHdadel direta e indireta, pelos danos causados diretamente à
CONTRATANTE ou a tet'êeil'msl de~(jrrentes de sua culpa ou dolo na execução dos
serviços, não excluindô (:lU l'êdu~it\do tal responsabilidade à fiscaliza9fío ou
acompanhamento da Admil1istraçft.oj

VI - Manter-se, durante toda a execu~!tt) do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as "condições d~ HAB1LITAÇAO e QUALIFICAÇÃO exigidas pa1'a a
dispensa; .

,
VII - Aceitat: nas mesmas condi~~ê8 de !lua PROPOSTA, os acréScimos ou supressõ~s dos

serviços que porventura se fizerem necessários, a critériq exclusivo da CONTRAtANTE;

VIII ~ Comunicar à fiscalização dê ttfledhthll qualquet: o(:orrência anormal ou addente que se
verifique;

IX ~ Prestar todo esclarecimento ou ififot'1fiaçãosolicitada pela CONTRATANtE, úu por seus
prepostos, incluindo dados técnicos e operacionais sobre o objeto;

X -. Adequar, por determinação da. CONTRAT ANTE, qualquer serviço que não esteja sendo
executado de acordo óu qUe nlo litenda a finalidade que dele naturalmente se espeta, até o
prazo máximo de 03 (três) dil18(lOl'fidM;

XI - Utilizar, na execução do abjetn, InsUrtlos e materiais de primeira qualidade e COmas
especificações técnicas exigida8;

XII ~ Executar o objeto nas c011di~~e~e Pl'l:tItOS estabelecidos no presente ~ontrato;

XIII - Cumprir rigorosamente as dÚlposiç(lles l~ga.is e regUlamentares pertinentes à segurança,
higiene e medicina do trabalho, inelusive com fornecimentos dos equipamentos e
materiais necessários aos ttfibl11hlidtlrealbem C01noarcar O()m~s despesas referentes a sua
manutenção;

57r
I

XIV- A CONTRATADA dew1'â 1ItlPW'W'~ eottigir; remover, reconstruir ou subst.ituir ás suas
expensas, no total ou em parte, t,)objeto do contrato em que se verificarem vícios; d(~feitos
ou incorreções resultantes dtt ex.eeu9Rtl ou de materiais empregados.

CLÁUSULA orrAVA ••.nAS OBRIGAÇÕES DO MUNICíPIO

Além das naturalmente decorrentes do pr08entQ cemtrato, constituem obrigações do MON~lCfpI(): "
1- Pagar o valO!'devido f10 pl'a~o avençil.do; á

7 ~ ::ir~



, ,

PREFEITURA DO MUNICípIO DE LONDRINA
.• Estado do Paraná
SecretariaMU111111pltlde GestãoPública

CONTRATO N° SMGP - 0016/2014 , :G ' ,PliOCESSO ADMINISTRATIVO N° PAL/S1\1Gl'. O~~/~013

11- Acompanhar e fiscaliza1' O objeto em todas as suas etapas, regis1:J:andoas ocofrêl1êiMe
quantidades <dosserviços e1tet'lut!l.dosem planilha especIfica.

'CLÁUSULA NONA. DAS PENALIDADES

o atraso injustificado na execução do objeto éontratado, a execução parcial ou total em desacordo
com o contrato e inexecução do objetoj estlU'âo sujeitos à aplicaçã:o de multas e glosas de faturas,
sobre as quais serão consideradas -asseguit1te$hipóteses:

I- Ocorrências do tipo "Nlj ReeUSlil'ou deixar de atender solicitação de servi~o;

11- Ocorrências do tipo "BH
: DebuU' de tumprir os prazos pré-estabelecidos;

In - Ocorrências do tipo "el!: Oebtar tleatender as especificações do objeto, mesmo fendo
executado o.serviço;

~1°. A CONTRATADA ficará sujeita ao pa.gamento de multa:

I ~, De 30% (trinta por cento) sClbfe o valor da Fatura/Nota de Empenho, a cada vez que
existir ocorrêndas do tipo "A".

TI ~ De 02% (dois por cento) twbt'e ~ val()rda Fatura/Nota de Empenho, para cada Olh
(uma) hora de atraso, nas ocorrências do tipo "B", cumulativo até 20% (vinte por oento).
A partir do 02° (segundo) dlu de atraso na prestação do serviço será considerada
inexecução total do objeto,

In ~ De 10% (dez por cento), S£'bfeo vll.lorda Fatura/nota de empenho, a cada vez que existir
ocorrências do tipo "C'\ pata. eadê. item. desatendido, cumulativo até 50% (cinquenta por
cento). '

~1".

~5•.

A base de cálculo para aplicaçt\o da 1t\ulta será o valor da Fatura/NF ou da nota do etnl,enho,
do serviço a ser prestado, em que £01'1'egi!ltfndaa ocorrência.

Havendo atraso de pagamento Ivugl.l1'A()Município à Contratada multa correspondente a 0,1%
(um décimo por cento) por dif1de ll.t:m!lOIlimitada a 9% (nove por cento) - equivalente li 90
(npventa) dias de atraso - calGulada~(jb1'e()valor da parcela em atraso;

A inexecução parcial do ajust~ ou a execução parcial em desacordo com o presente
Contrato implica no pagamentd d~ multa de 20% (vinte por cento) calculada Sobte ° valor
total da parcela constante na Füt'Ul'l1In"tade empenho. '

A inexecução total do ajuste <:n1êXêC!UçAo total em desacordo com o Conttato imp1iolirlÍno..Ih
pagamento de' muIta de 30% (trh\tA por cento), calculada sobre o valor totnl d~ Contrato. ()/

A recusa injustificada da en1t'1'cs!\vencedora em aceitar ou t'etirar a Nota de Bmpenho, após
05 (cinco) dias da notificaçãoj para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total
da sua obrigação;

A aplicação de multa, a .ser det<lrmJilAd.apelO Município, -:jgul'6 procedh, o ~ tJf!.
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garanta a prévia defesal da ~1'fiptesa Inadimplente, n110exclui a possibilidade de aplicação das
sançõeli previstas nas Leis 10,520/02 e tt666/93 e suas alterações,

CLÁUSULA DÉCIMA M DA RESCISÃO

o presente instmmento contratual poderá sei' i'Me!ndido:
!,.

1- A critério do MUNICÍPIO, quandô ti dONTUTADA:

a) Subcontratar no todo 011 em plU'te o objeto deste contrato, sem prévia e expI'essa
autorização da' CONTRATANTE:

b) não cumprir ou cumprir irregulãl'mente qualquer obrigação contratual;

c) falir, dissolver a sociedad~ t)\t modificar sua finalidade de modo que, a juf:zo do
MUNICípIO, prejudique a eur:ut;lto do contrato;

d) Outras hipóteses previstas no art, 18, da Lei 8.666/93.
I

11- Pela CONTRATADA, quandd oMUNWiP10 inadimplir quaisquer cláusulas ou condi~õê8
estabelecidas neste contrato,

~ 1°, Ocorrendo motivo que justifiqu~ 61 ü'lt(;)t1Belhe, atendido em especial interesse do MUNICÍPIO,
poderá o presente contrato ser rescindido por m.uttio acordo, recebendo a CONTRATADA o valor
pela execução do objeto até a data da restlJsAo, oxcltdda sempre qualquer indenização por parte do
MUNICíPIO,

~ 2U
• quando a rescisão se der peto motivo previsto no item 11,persistirá a responsabi1idllde do

MUNICIPIO pelo pagamento do objeto exeeutado e n110pago,

~ 3°; Quando a CONTRATADA der eüUSll. à rescisão do contrato, além da multa prevIsta na
Cláusula Nona, e demais penalidades eablveill, fita sujeita a uma das seguintes sanções:

a) advertência;
b) suspensão temporária de partleipll.çao em licitação e impedimento de contratar oom o

MUNICÍPIO, pelo pra.2lt1de até 02 (dois) anos,

~ 4°. A rescisão do Cont!'ato, quando tn6tivada por qualquer dos itens relacionados nesta cláusula,
implicatá a apuração de perdas e dã1tO!i ta gujeitará a CONTRATADA à retenção 'dos cl'/;1ditos
deco1'1'entesdeste contrato até o limite do!! pt'tlju{ws causados à CONTRATANTE, sem 'embargos da
aplicação das demais penalidades pt'évilltM ftê!l~ ll'l.!ltrumentoe providências legais cnbIveis.

"."'.
I Nenhuma sanção será aplicada sem o devido pf(jMA9tllltlI111l\18Itl\Uvo, lUl~eglirllda a defesa prévia do interesse e teê\U' 11'~S nzos
definidos em lei, ,sendo-lhes franqueada vista ao pflleeHIltl, '

~ ;://~42
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMÊlRA & .ÓÃSDESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ..

As despesas decorrentes do presente contrfitô ~ol'1'erâopor conta das dotações orçamentárias nO:

CODEL 48.010.22.661,0028.2091,3.3.90.39 Fonte 0001
SEMA 23.010.18.541.001$-2049,3.3.90.39 Fonte 0000
ACESF 40.010.04.122.0024-2015.3.3.90.39 Fonte 00080

CAAPSML 46.010.04.122,0026-2088.3.3.90.39 Fonte 00084
46.010.04.122.002.6-2089.3.3.90.39 Fonte 00080 .

SMOP 21.010.15.451.0012-2038.3.3.90.39 Fonte 0000
FEL 49.020.i7.812,0029.6102.3:3.90.39 Fonte 0001'.
IPPUL 47.010.15.451.0027 ..'2093.3.3.90.39 Fonte 00001 e 00080

.

CLÁUSULA nÊCIMA SEGUNDA. DO FORO
. ~.:

As partes Municípios ficam obrigadas a re!lpol1d~l' pelo cumprimento deste Termo, perante o Foro da
Comarc,a de ,Londrina, Estado:do Paranáj não ob8tlUite qualquer mudança de sede da CONTRATADA:
que, em razão disso, é obn:gada a manter um representante com plenos poderes para receber
notificação, citação inicial e ol.ltrasmedidas em direito permitidas.

E, pot estarem justos e acertados, assirta.rt1O p1'e~~htécontrato em, 03 (três) vias de igual teor, na
presença de duas testemunhas.

de 2014.

s~
I

Testemunhas:

l)~'~~P/4
Wi11ian ernando Delattre. Abe i

~.. ......
2) ,
Roberto Xavier Ma. do •.

10

Cdl1trato elaborado de aeol'do com Mh1Uta
apl'ovada pela Procuradoria Geral do Mu11icí,l'lo;
COl1f:1tante as fls. 795 a 827 do PAUSMGP ~
0619/2013 - PG/SMOP 78/201

j' •
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ANEXO I

DO OBJETO E DEMAIS ASPECTOS RELACIONADOS

1. DO OBJETO: Prestação de serviços de divulgação dos atos oficiais da Administração Direta e Indireta do
Município de Londrina.

1.1. Descrição: Divulgação dos atos oficiais da Administração Direta e Indireta do Município de Londrina,
em imprensa escrita através de empresa jorna1fstica especializada, de no mínimo 05 (cinco) dias por
semana.

1.2. Especificações do objeto:

LOTEI

Código Unidade QuantidadeITEM Equiplano DESCRIÇÃO
solicitada

PUBLICAÇÃO EM CAPA DE JORNAL - MUNICIPIO DE
LONDRINA: Publicação dos Atos Oficiais da Administração
Direta e Indireta do Município de Londrina, de no mfnimo 05

1 ] 1761 (cinco) dias por semana, em imprensa escrita através de CM2 170
empresa j orna1fstica especializada.
CIRCULAÇÃO: Municfpio de Londrina.
TIRAGEM MÍNIMA: 10.000 exemplares.

PUBLICAÇÃO EM CLASSIFICADOS DO JORNAL -
MUNICÍPIO DE LONDRINA: Publicação dos Atos Oficiais
da Administração Direta e Indireta do Mimicfpio de

11762 Londrina, de no mínimo 05 (cinco) dias por semana, em CM2 ]9.2502 imprensa escrita através de empresa jornalística
especializada.
CIRCULAÇÃO: Município de Londrina.
TIRAGEM MÍNIMA: 10.000 exemplares.

PUBLICAÇÃO EM CADERNO NOTICIARIO -
MUNICÍPIO DE LONDRINA: Publicação dos Atos Oficiais

11871 da Administração Direta e Indireta do Município de 1.720
Londrina, de no mínimo 05 (cinco) dias por semana, em CM2

3 imprensa escrita através de empresa jornalística
especializada.
CIRCULAÇÃO: Município de Londrina.
TIRAGEM MÍNIMA: 10.000 exemplares.

10
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LOTE 2
Código DESCRIÇÃO Unidade QUANTIDADE SOLICITADAEquiplano

PUBLICAÇÃO EM CLASSIFI CADOS DO
JORNAL . MUNICÍPIOS PARANAENSES:
Publicação dos Atos Oficiais da Administração
Direta e Indireta do Município de Londrina, de no

II 763 mínimo 05 (cinco) dias por semana, em imprensa CM2 6.720
escrita através de empresa jornalística
especializada.
CIRCULAÇÃO: Em todos os Municípios
Paranaenses com mais de 100.000 habitantes.
TIRAGEM MÍNIMA: 31.000 exemplares.

LOTE 3

Código DESCRIÇÃO Unidade QUANTIDADE SOLICITADA
EQuiolano

PUBLICAÇÃO EM CLASSIFICADOS DO
JORNAL - REGIONAL: Publicação dos Atos
Oficiais da Administração Direta e Indireta do
Município de Londrina, de no mínimo 05 (cinco)

11764 dias por semana, em imprensa escrita através de CM2 480
empresa jornalística especializada.
CIRCULAÇÃO: Nos Estados da Região Sudeste e
Sul, além da Capital Federal.
TIRAGEM MÍNIMA: 250.000 exemplares.

1.3. As empresas que trabalham com a unidade de medida centímetro coluna têm a possibilidade de participar
do presente processo administrativo, desde que, na proposta apresentada na cessão pública o valor esteja
convertido para a unidade de CM2, com vistas a maior competitividade do processo licitat6rio.

2. DOS VALORES MÁXIMOS E QUANTIDADES ESTIMADAS

2.1 Os preços unitários dos itens deverão incluir todas as despesas, encargos e tributos pertinentes para cada
execução do serviço, materiais, mão-de-obra e encargos sociais, trabalhistas e previdenciários,
combustível, serviços de manutenção, seguro, lucros, todos e quaisquer tributos e encargos, e todas as
demais despesas diretas e indiretas necessárias à perfeita execução do objeto deste contrato;

22 D . ár' áx'. os preços Untt losm Imos:
OBJETO: Registro de preços para a eventual prestação de serviços de divulgação dos atos oficiais da Administração
Direta e Indireta do Município de Londrina.

Qtde. Preço
Cód. total unitáriorJ)

ITENS Descrição Unidade estimada máximoR$"" EquiplanoE-
O por lote~

PUBLICAÇÃO EM CAPA DE
JORNAL - MUNICíPIO DE

I LONDRINA: Publicação dos Atos 170 R$ 99,38
1 II 761 Oficiais da Administração Direta e CM2

Indireta do Município de Londrina, de

11



R$ 6,47

R$ 11,72

R$ 12,85

1.720

6.720

19.250
11762

11871

11763
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no mínimo 05 (cinco) dias por semana,
em imprensa escrita através de empresa
jornalística especializada.
CIRCULAÇÃO: Município de
Londrina.
TIRAGEM MÍNIMA: 10.000
exemplares.
PUBLICAÇÃO EM CLASSIFICADOS
DO JORNAL - MUNICÍPIO DE
LONDRINA: Publicação dos Atos
Oficiais da Administração Direta e
Indireta do Município de Londrina, de
no mínimo 05 (cinco) dias por semana,
em imprensa escrita através de empresa
jornalística especializada.
CIRCULAÇÃO: Município de
Londrina.
TIRAGEM MÍNIMA: 10.000
exemplares.
PUBLICAÇÃO EM CADERNO
NOTICIÁRIO - MUNICÍPIO DE
LONDRINA: Publicação dos Atos
Oficiais da Administração Direta e
Indireta do Município de Londrina, de
no mínimo 05 (cinco) dias por semana,
em imprensa escrita através de empresa
jornalística especializada.
CIRCULAÇÃO: Município de
Londrina.
TIRAGEM MÍNIMA: 10.000
exemplares.
PUBLICAÇÃO EM CLASSIFICADOS
DO JORNAL - MUNICÍPIOS
PARANAENSES: Publicação dos Atos
Oficiais da Administração Direta e
Indireta do Município de Londrina, de
no mínimo 05 (cinco) dias por semana,
em imprensa escrita através de empresa
jornalística especializada.
CIRCULAÇÃO: Em todos os
Municípios Paranaenses com mais de
100.000 habitantes.
TIRAGEM MÍNIMA: 31.000
exemplares.

2

3

11764

PUBLICAÇÃO EM CLASSIFICADOS
DO JORNAL - REGIONAL:
Publicação dos Atos Oficiais da
Administração Direta e Indireta do
Município de Londrina, de no mínimo
05 (cinco) dias por semana, em
imprensa escrita através de empresa
jornalística especializada.
CIRCULAÇÃO: Nos Estados da
Região Sudeste e Sul, além da Capital
Federal.
TIRAGEM MÍNIMA: 250.000

480
R$ 37,80

12
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con orme segue:
" SOLICITANTE> ',' VALOR ESTIMADO

Instituto de Desenvolvimento (CODEL) R$ 12.940,00
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA) R$ 12.281,90
ACESF R$ 138.195,50
CAAPSML R$ 6.333,60
Secretaria Municipal de Gestão Pública (SMGP) R$ 80.880,00
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP) R$ 4.480,00
Fundação de Esportes de Londrina (FEL) R$ 3.882,00
Procuradoria Geral do Município (PGM) R$ 1.927,50
IPPUL R$ 5.176,00
DEMANDA TOTAL ESTIMADA

" R$ 266.096.50

2.1.1 O valor total estimado para a presente licitação será de aproximadamente R$ 266.096,50 (duzentos
e sessenta e seis mil, noventa e seis reais e cinquenta centavos). Considerando a demanda
informada pelos órgãos da administração que demonstraram interesse durante a fase de levantamento,

fi

3. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

3.1 O prazo de execução será de 12 (doze) meses, contados da data de emissão da primeira Nota de
Empenho, e a vigência contratual terá início a partir da data da assinatura do contrato e terminará 90 (noventa)
dias após o término do seu prazo de execução.

3.2 Os prazos de execução e vigência presente contrato poderão ser prorrogados nas hipóteses previstas
no art. 57, da Lei 8.666/93, e também quando houver necessidade e interesse do Município, desde que
preenchidos os requisitos legais.

4. DA FORMA DE EXECUÇÃO

4.1 A execução do objeto contratado deverá ser efetuada dentro dos requisitos de QUALIDADE e
SEGURANÇA, em conformidade com as condições constantes deste contrato e seus anexos, obedecer às
normas e padrões da ABNT e INMETRO, atender eficazmente às finalidades que dele(s) naturalmente se
esperam, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, atender às normas de SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO, do MINISTÉRlO DO TRABALHO E EMPREGO, e, quando for o caso,
às legislações específicas das Agências Reguladoras, do Ministério da Saúde, do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e da Vigilância Sanitária e demais normas e legislação pertinente
e em vigência;

4.2 Conforme necessidade, os serviços de publicação serão realizados com a solicitação de servidor do órgão
responsável pela publicação daquele ato, em conformidade com a nota de empenho previamente
encaminhada e recebida pelo contratado;

4.3 O serviço deverá ser prestado pela contratada no prazo máximo de 01 (dia) dias após o recebimento da
requisição de serviços/Nota de empenho.

4.4 A convocação para a execução do objeto se dará a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo
fornecedor, momento o qual passará a ser contado o prazo para a Publicação prevista neste instrumento
editalício, da qual constarão os seguintes dados:
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O objeto e seus elementos característicos, conforme dispostos no edital/contrato, inclusive
quantidades;

A forma e o prazo de fornecimento de bens e prestação dos serviços;
O preço unitário contratado;
Dotação orçamentária, com fonte de recursos;
Indicação do respectivo processo Iicitatório;
Local e horário para entrega do objeto/serviço executado;
Obrigações da contratada;
Sanções Administrativas; e
Nome do responsável pelo recebimento/conferência do produto/serviço

4.5 As solicitações deverão ser encaminhadas até às 16 (dezesseis) horas do dia anterior à data de
publicação, podendo ser efetuadas por meio eletrônico (email), no qual constará o nome do responsável
pela solicitação, além do material a ser publicado, e a data na qual deverá ser realizada a publicação.

4.6 No prazo máximo de l(uma) hora após o encaminhamento da solicitação de publicação, a empresa
deverá encaminhar orçamento da publicação para o requisitante;

4.7 A empresa vencedora deverá efetuar todas as publicações solicitadas, dentro do prazo estabelecido e
encaminhar ao responsável pela solicitação um exemplar na data da publicação para conferência.

4.8 A contratada não poderá realizar os serviços sem empenho prévio. Os serviços que não estiver
contemplado no contrato não poderão ser executados pela contratada sob pena de não ser pago pelo
município.

4.9 A CONTRATADA deverá informar ao Gestor do Contrato, na Coordenadoria de Gestão de Contratos, da
Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos, da SMGP, como também, às unidades contempladas no
Contrato, o endereço; n° do telefone e fax; correio eletrônico: e, nome do preposto da contratada, de onde
serão realizados os serviços.

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.As despesas decorrentes da prestação de serviços correrão por conta das dotações descritas a seguir:

CODEL 48.010.22.661.0028.2097.3.3.90.39 Fonte 0001
SEMA 23.010.18.541.0015.2049.3.3.90.39 Fonte 0000
ACESF 40.010.04.122.0024-2075.3.3.90.39 Fonte 00080
CAAPSML 46.010.04.122.0026.2088.3.3.90.39 Fonte 00084

46.010.04.122.0026-2089.3.3.90.39 Fonte 00080
SMGP 08.010.04.122.00092.027.3.3.90.39 Fonte 0000
SMOP 21.010.15.451.0012-2038.3.3.90.39 Fonte 0000
FEL 49.020.27.812.0029-6102.3.3.90.39 Fonte 0001
PGM 04.010.02.062.0004-2007.3.3.90.39 Fonte 0000
IPPUL 47.010.15.451.0027-2093.3.3.90.39 Fonte 00001 e 00080

6. RECEBIMENTO DO SERVIÇO

6.1 A conferência da publicação no jornal será realizada pelo servidor responsável pelo envio das publicações
de sua unidade. Caso não tenha sido publicada a matéria no dia solicitado ou a matéria publicada no
jornal não corresponder à solicitação enviada, devendo o mesmo entrar em contato com a contratada, a
qual se responsabilizará, pela publicação no dia seguinte da matéria não publicada ou matéria correta ou
por eventual errata, sob pena de aplicação de penalidades, além de:

a) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, acidentários, fiscais,
administrativos e civis, em função da execução do objeto desse edital;
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b) Responsabilizar-se pelas perdas e danos oriundos dos serviços executados, suportando os
prejuízos resultantes da negligência ou má gestão do serviço;

c) Refazer, por sua conta, sem quaisquer ônus para o Município, os serviços rejeitados, não aceitos
por má execução ou por inobservância das especificações.

6.2 Os serviços deverão ser executados em conformidade com a Nota de Empenho/Ordem Serviço e os
termos do edital e serão recebidos da seguinte forma:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a
especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e conseqüente
aceitação.

6.3 A prestação do serviço deverá ser efetuada na forma e prazos estipulados neste edital, e não serão
tolerados atrasos sem justificativa prévia;

6.4 Os serviços prestados serão conferidos no momento da entrega/execução, e se a quantidade e/ou
qualidade dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, serão aplicadas as penalidades
cabíveis;

6.5 Os produtos, objeto desta licitação, deverão estar dentro das normas técnicas aplicáveis aos
produtos/serviços desta natureza, ficando desde já estabelecido que somente serão aceitos após
conferência efetuada pelo setor responsável pelo acompanhamento, indicado para tal fim e, caso não
satisfaça às especificações exigidas, não serão aceitos, devendo ser recolhidos/adequadas pelo fornecedor,
no prazo máximo de 01h (uma) horas, contados da notificação.

6.6 O bem e/ou prestação de serviço deverá ser executado em conformidade com a Nota de Empenho e os
termos editalícios, no local indicado em conformidade com as especificações deste Edital.

6.7 O(s) bem(ens) ou serviço(s) objeto deste edital deverá(ão) ser entregue(s) acompanhado(s) de nota(s)
fiscal(is) distintas para cada CNPJ da contratante, ou seja, de acordo com a Nota de Empenho, constando
o número do edital de registro, o bem ou serviço, o valor unitário, o valor total e o local da entrega, além
das demais exigências legais.

6.7.1 A contratada deverá apresentar, trimestralmente, documento para comprovar que mantem a tiragem e
a circulação durante o período de execução dos serviços;

6.8 Cada serviço somente será considerado concluído mediante a emissão de termo de recebimento definitivo;

6.9 O recebimento definitivo do objeto deste Edital não exime o fornecedor de ser responsabilizado, dentro
das penalidades previstas na Lei 8.666/93 e alterações, pela má qualidade que venha a ser constatada
durante o uso, dentro do prazo de validade, dos materiais fornecidos.

6.10 É de responsabilidade da Contratada refazer por sua conta, sem quaisquer ônus para a
CONTRATANTE, os serviços rejeitados, não aceitos, por má execução ou por inobservância das
especificações e etapas, após parecer técnico competente.

6.11 A Contratada deve fornecer ao Órgão solicitante, juntamente com a nota fiscal, o comprovante de
execução dos serviços contendo, no mínimo, as seguintes informações:

I. Nome do cliente:
11. Data de execução do serviço;
111. Orientação pertinente ao serviço executado;
IV. Identificação da empresa contrata prestadora do serviço com: razão social, nome
fantasia, endereço, telefone enumero da licença sanitária com seus respectivos prazos de
validade.

7. DOPAGAMENTO
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7.1. Após o recebimento definitivo a ser dado nos termos do inciso II do art. 73 da Lei n° 8.666/93 o Órgão
Gerenciador encaminhará a Nota Fiscal/Fatura à Tesouraria do Órgão Participante para os procedimentos de
pagamento. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento passados 15 (quinze) dias úteis após o recebimento
definitivo.

7.2. A Nota FiscallFatura que for apresentada com erro será devolvida ao fornecedor/prestador, para
retificação ou substituição, sendo que os trâmites para o pagamento reiniciarão a partir da data de sua
reapresentação.

7.3. Não serão realizados pagamentos na última semana de cada mês, em atendimento à demanda do
TCE/PR.

8. DO MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL

EMPRESA:
ENDERECO:
MUNICÍPIO:

CNPJ/CNPF:
TELEFONE:
INSC. ESTADUAL

LOTEi

PUBLICAÇÃO EM CAPA DE JORNAL •
MUNICÍPIO DE LONDRINA: Publicação dos Atos
Oficiais da Administração Direta e Indireta do

I Município de Londrina, de no mínimo 05 (cinco) 170,00 R$ 99,38 R$ 16.894,60
dias por semana, em imprensa escrita através de
empresa jornalística especializada.
CIRCULAÇÃO: Município de Londrina.
TIRAGEM MÍNIMA: 10.000 exemolares.
PUBLICAÇÃO EM CLASSIFICADOS DO JORNAL
- MUNICÍPIO DE LONDRINA: Publicação dos Atos
Oficiais da Administração Direta e Indireta do

2 Município de Londrina, de no mínimo 05 (cinco) 19.250 R$ 6,47 R$ 124.547,50
dias por semana, em imprensa escrita através de
empresa jornalística especializada.
CIRCULAÇÃO: Município de Londrina.
TIRAGEM MÍNIMA: 10.000 exemolares.
PUBLICAÇÃO EM CADERNO NOTICIARIO -
MUNICÍPIO DE LONDRINA: Publicação dos Atos
Oficiais da Administração Direta e Indireta do

3 Município de Londrina, de no mínimo 05 (cinco) 1.720 R$ll,72 R$20.158,40
dias por semana, em imprensa escrita através de
empresa jomalfstica especializada.
CIRCULAÇÃO: Município de Londrina.
TIRAGEM MÍNIMA: 10.000 exemolares.

VALOR MÁXIMO TOTAL PROPOSTO LOTE 1. R$ 161.600,50
. ~ LOTE 2

Item Descrição QT.
Valor Máximo
por centlmetro

Quadrado
Unitário Total

Valor Proposto
por centlmetro

Quadrado
Unitário Total

Item Descrição

1 PUBLICACÃO EM CLASSIFICADOS DO JORNAL
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QT.

6.720

Valor Máximo
por centlmetro

Quadrado
Unitário Total
R$ 12,85 I R$ 86.352,00

Valor Proposto
por centímetro

Quadrado
Unitário Total
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- MUNIcíPIOS PARANAENSES: Publicação dos
Atos Oficiais da Administração Direta e Indireta do
Município de Londrina, de no mínimo 05 (cinco)
dias por semana, em imprensa escrita através de
empresa jornalística especializada.
CIRCULAÇÃO: Em todos os Municípios Paranaenses
com mais de 100.000 habitantes.
TIRAGEM MÍNIMA: 31.000 exem lares.

VALOR MÁXIMO TOTAL PROPOSTO LOTE 2..................................................... R$ 86.352,00

Item Descrição QT.
Valor Máximo

por centfmetro
uadrado

Unitário Total

Valor Proposto
por centímetro

uadrado
Unitário Total

PUBLICAÇÃO EM CLASSIFICADOS DO JORNAL
- REGIONAL: Publicação dos Atos Oficiais da
Administração Direta e Indireta do Município de
Londrina, de no mínimo 05 (cinco) dias por
semana, em imprensa escrita através de empresa 480 R$ 37,80 R$ 18.144,00
jornaHstica especializada.
CIRCULAÇÃO: Nos Estados da Região Sudeste e Sul,
além da Capital Federal.
TIRAGEM MÍNIMA: 250.000 exem lares.

VALOR MÁXIMO TOTAL PROPOSTO LOTE 3 R$ 18.144,00
Condições de pagamento: de acordo com o disposto no Edital;
Condições da Prestação dos Serviços e/ou entrega: de acordo com o disposto no Edital;
Prazo de execução e/ou vigência contratual: de acordo com o disposto no Edital;
Validade da proposta: 60 dias, contados a partir da data prevista para abertura dos envelopes.

Carimbo e Assinatura
identificado no contrato social, estatuto ou ata corres
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RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2014 - COHAB-LD
P.A.L. 04112014

A COHAB-LD, em cumprimento ao disposto no artigo 109, S 1°, da Lei Federal n°
8.666/1993, torna público o resultado da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N0
012/2014, o qual tem por objeto a contratação de empresa jornalística e/ou prestadora de
serviços especializados, para divulgação dos atos oficiais da COHAB-LD.

A empresa classificada, habilitada e vencedora para o Item 01 foi JORNAL DE LONDRINA
S/A, e a empresa classificada, habilitada e vencedora para o Item 02 foi EDITORA E
GRÁFICA PARANÁ PRESS S/A., com as seguintes propostas:

Empresa Lotes Valor Valor Total: Classificação
Unitário/cm2:

EDITORA GRAFICA 01 R$ 1,85 R$ 111.000,00 2°.
PARANÁ PRESS S/A

02 R$ 3,25 R$ 13.000,00 1°.

EDITORA JORNAL DE 01 R$ 1,80 R$ 108.000,00 1°.
LONDRINA S/A

02 .... --

A Pregoeira, ao final assinado, ADJUDICOU o objeto da presente licitação para as empresas
acima citadas e encaminhará o processo completo do certame em pauta, para superior
apreciação e HOMOLOGAÇÃO pela autoridade competente da COHAB-LD.

Londrina, 16 de junho de 2014.

RENATA CAROLlNE TALEVI DA COSTA
Pregoeira

Rua Pernambuco, nO.1002,CEP: 86020:1211 [Ol1dthiãfPR - Fone: (43) 3315.2233 - Fax: (43) 3315.2255
E-mail: cohab@londrina.pr.go;;jbt •• Sltê:http://www1.londrlna.pr.gov.br/cohab
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ANEXO I

DO OBJETO EDEMAIS ASPECTOSRELACIONADOS

1. DO OBJETO:

1.1. Contratação de empresa jornalística e/ou prestadora de serviços especializados, para
divulgação dos atos oficiais da COHAB-LD, de segunda à sexta-feira, em imprensa escrita, pelo
período de 12 (doze) meses, conforme especificações e estimativas abaixo descritas:

ITEM 01:

Quantidade Preço Preço
máximo máximoItem Descrição estimada
unitário total(cm2)
(R$/cm2) (R$/cm2

)

Publicação de atos oficiais

• Mídia de circulação no município de
Londrina/PR;

• Publicação na página de fClassiflcãdôs"l
• Impressão em fonte "Times New

1 Roman", tamanho "6"; rtU.OOó . r 2,41 144.600,00
\ 1.- ,

• Tiragem mínima de 10.000 (dez mil)
exemplares.

• Impressão monocromática;
Quantidade de centímetros quadrados a serem
utilizados:Ç60.000 cm.2.J

ITEM 02:

Quantidade Preço
Preço

estimada máximo
máximo totalItem Descrição

(cm2)
unitário

(R$/cm2
)(R$/cm2)

Publicação de atos oficiais

• Mídia de circulação nos munldpios
paranaenses com mais de 100.000 (cem
mil) habita ntes;

• Publicação na página de('CIãisltlc:ados";

• Impressão em fonte "Times New Roman", ( 4.000 : /3,31~ 13,480,002 ,
tamanho "6";

• Tiragem mínima de 8.000 (oito mil)
exemplares;

• Impressão monocromática;

• Quantidade de centímetros tluadrados a

Rua Pernambuco, nO.1002, CEP: 86020.121, LOl1drlnalPR - Fone: (43) 3315.2233 - Fax: (43) 3315.2255
E-mail: cohab@londrina.pr.gov.br •• 8Ite~hUp:llwww1.londrina.pr.gov.br/cohab
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serem utilizados: 4.000 cm2•

• Além de Londrina, abrangência dos
seguintes municípios:

~ Arapongas; ~ Marialva
~ Araruna; (Distrito de
~ Assaí; Cambuí);
~ Bela Vista do ~ Nova América

Paraíso; da Colina;
~ Cambé; ~ Nova Santa
~ Centenário do Bárbara;

Sul; ~ Porecatu
~ Colorado; ~ Primeiro de
~ Congoinhas; Maio;
~ Florestópolis; ~ Rancho
~ Ibiporã; Alegre;
~ Itambaracá; ~ Santa Cecília
~ Itambé; do Pavão;
~ Jacarezinho; ~ Santa
~ Jaguapitã; Mariana
~ Jataizinho (Distrito de

Quinzópolis);
~ Santo Antônio

do Paraíso;
~ São Jerônimo

da Serra;
~ São Pedro do

Ivaí;
~ São Sebastião

da Amoreira;
~ Tamarana;
~ Uraí- --

1.2. Quando tratar-se de atos oficiais que envolvam questões afetas às unidades habitacionais
localizadas nas cidades mencionadas no IrEM 02 e caso a empresa vencedora para o referido item
não tenha circulação durante os dias da semana} as publicações destes, obrigatoriamente, deverão
ser feitas aos sábados e/ou domingos, obedecido o preço proposto para as publicações de segunda à
sexta~feira .

1.3. A empresa vencedora do ITEM 01} pbr ocasião da publicação do Balanço Patrimonial da
COHAB-LD, o que deverá ocorrer, impreterlvt:!lmsntê} até o dia 15 de abril de cada ano, deverá fazer
a composição da matéria do citado Balanço para publicação do mesmo junto ao Diário Oficial do
Estado do Paraná, às suas expensas, obedetlda!i as especificações daquele órgão de imprensa, sendo
que tal condição deverá constar da proposta Comerciai} sob pena de desclassificação.

1.4, A fonte "Times New Roman", e o tamanho nG'), mencionada nos ITENS 01 e 02, poderá ser
alterada, a pedido da COHAB~LD, de acordo com as suas necessidades.

------------_ ....••_-_ _--_. ---------------......----Rua Pernambuco, nO,1002, CEP: 86020.121, Lol1dtlnalPR - Fone: (43) 3315.2233 - Fax: (43) 3315.2255
E-maU: cohab@londrlna.pr.gov.br •• SltOi http://www1.londrina.pr.gov.br/cohab
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1.5. Embora as contratações referentes aos ITENS 01 e 02 visem à prestação de serviços de
publicação a serem rea Iizadas de segunda à sexta-feira, quando necessário, a futura contratada
deverá fazê-lo aos sábados e/ou domingos, sem nenhum cus,to adicional para a COHAB-LD.

2. DOS PREÇOSMÁXIMOS

2.1. Para fins de formulação de proposta, será levado em conta o MENOR PREÇO POR ITEM,
respeitados os precos unitários por centímetro quadrado (cm2).

2.2. Os preços a serem apresentados deverão incluir todas as despesas, encargos e tributos
pertinentes para cada execução do serviço, independentemente da quantidade que venha a ser
solicitada, considerando que cada execução é única, e o valor contratado será válido enquanto
estiver em vigor o contrato.

2.3. O Valor estimado a ser gasto com previsão para um perfodo de 12 (doze) meses será de
R$ 158.080,00 (cento e cinquenta e oito mil e oItenta reais), conforme discriminado no subitem 1,1.

2.4. Em havendo prorrogação, somente serão considerados, tanto para o Item 01, assim como para o
Item 02, apenas as quantidades de centfmetros quadrados e valores que remanescerem dos
originalmente contratados.

3. FONTE DE RECURSOS

3.1. As despesas decorrentes do presente Contrato serão suportadas com recursos próprios da
COHAB-LD.

4. DA FORMA DE EXECUÇÃO

4.1. O objeto da presente licitação deverá ser executado em conformidade com os termos do Edital.

4.2. A publicação das matérias estará condicionada ao envio, pela COHAB-LD, através de seus
diversos setores usuários, do texto devidamente revisado, à empresa a ser contratada, por meio
eletrônico/digital (e-mail) ou impresso (ofício), onde constarão informações da data da publicação e
em qual esfera de abrangência deverá ser feita a publicação.

4.3. A empresa a ser contratada deverá ser responsável pela composição/tabulação da matéria,
fielmente baseada no texto/documento enviado péla COHAB-LD.

4.4. A publicação ficará condicionada ao ênvlo de orçamento da empresa a ser contratada e a
aprovação do respectivo valor pela COHAB.l.lJ, respeitados os preços pactuados no Contrato
Administrativo a ser firmado entre ambas.

4.5. A empresa a ser contratada fica obrigada a enviar à COHAB-LD, no mínimo, 2 (duas) cópias
impressas do jornal, por matéria publicada, onde constem as publicações requisitadas, no prazo
máximo de 2 (dois) dias após a data da publlcaç60.

4.6. A execução do objeto contratado deverá Sêr efetuada dentro dos requisitos de QUALIDADE e
SEGURANÇA, em conformidade com as (iondl~Bes constantes deste Edital e seus anexos,
obedecerem às normas e padrões da ABNT, INMETRO, dentre outros, atender eficazmente às
finalidades que dele naturalmente se espera, cQnforme determina o CódiSo de Defesa do

Rua pernambUC~,~o. 1002, CEP:86020.121, l.ondtlnafPR": Fone: .(43).3315-2233 - Fax: (43) 3316-2255
E-mail: cohab@londrina.pr.gov.bt •• SltêlhUp:llwww1.londrina.pr.gov.br/cohab
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Consumidor e demais normas e legislação pertinente e em vigência.

5. DO RECEBIMENTO DOS SERViÇOS

5.1. Os serviços prestados serão conferidos pelos setores respectivamente responsáveis pelo envio
das matérias, quando do recebimento dos jornais impressos, conforme descrito no subitem 4.5 deste
Anexo I e procederão ao encaminhamento das notas fiscais, conforme descrito no item 8, incisos XII
e XIII, Anexo I, referentes a tais publicações à Seção de Licitações e Contratos, a qual procederá aos
trâmites para pagamento.

5.2. Constando-se que a publicação feita não corresponde às especificações exigidas, a COHAB-LD
entrará em contato com a empresa a ser contratada, que se responsabilizará pela publicação no dia
seguinte ao da matéria correta ou de eventual erros, sob pena de aplicação de penalidades previstas
no item 10 deste Anexo I.

5.3. A empresa a ser contratada ficará responsável, ainda:

I - Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, acidentá rios, fiscais, administrativos e civis, em
função da execução do objeto desse Edltalj

11 - Pelas perdas e danos oriundos dos servl~os executados, suportando os prejuízos resultantes
da negligência ou má gestão do servi~o;

111- Por refazer, por sua conta exclusiva, sem quaisquer ônus para a COHAB-LD, os serviços
rejeitaqos, não aceitos por má execução ou por inobservância das especificações descritas
nas requisições que lhe forem encaminhadas.

5.4. Os serviços, objeto deste Edital deverão Sê!t entregues acompanhados de notas fiscais distintas,
ou seja, constando o número do Contrato Administrativo, o Processo Licitatório que lhe deu origem,
as especificações dos serviços, o valor total ê! o local da publicação, além das demais exigências
legais.

5.5. Cada etapa da prestação de serviços dê! publltação dos atos oficiais somente será considerada
concluída após a constatação das respectivas publicações, por meio previsto no subitem 4,$ deste
Anexo I, e mediante aprovação por parte dos setores solicitantes dos referidos serviços.

6. DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será realizado em atê S (cinco) dias úteis após o recebimento das respectivas
Notas Fiscais/Faturas, devidamente aceitas pela ~Iscalização do Contrato e pelos setores solicitantes
dos serviços.

6.2. A Nota Fiscal/Fatura que for apresentada c{)m erro será devolvida à empresa a ser contratada,
para retificação ou substituição, sendo que os trAmites para o pagamento reiniciarão a partir da data
de sua reapresentação.

6.3. O pagamento será efetuado após a comprovação pela Gestão e fiscalização da ata de Registro de
Preço de que a CONTRATADA se encontra em dia com o INSS, FGTS e Justiça do Trabalho, mediante
consulta "on fine" ao sistema de controle da Caixa !:conômica Federal (CEF), Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e Justiça do Trabalho (l.êl nll, U,440/2011), bem como a verificação de quitação
dos tributos Municipais (Município de Londrina "'Pr,l,

--...-o;R~u~a-:::P~er==n~am~b~u~c~o.-::n~•.-:::1-;;:OO~2;-,C;:::E;::';P:;:':"';;8';;';60~2'i:':O.7.12ii':i1~,b.l"':o:':n~dt~ln~al~pi'ilR~-:"iF;::o=ne::':7(4:M3:\');';3315-2233- Fax:- (43)3315-2255
E-maU: cohab@londrlna.pr.gew.bt •• 8It&: http://www1.londrina.pr.gov.br/cohab
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7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA, E DA PRORROGAÇÃO.

7.1. O prazo de execução contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do
termo contratual.

7.2. A vigência contratual terá início a partir da data de assinatura do contrato, com a devida
publicação do seu extrato na imprensa oficial e se estenderá por 60 (sessenta) dias após o término
do prazo de execução.

7.3. Considerando que o presente objeto deve ser executado continuamente, sem interrupção,
dada a constante necessidade de publicação dos atos oficiais na imprensa escrita, visando não
interromper os diversos serviços essenciais que a COHAB-LD presta à população, conforme
estabelece seu estatuto, o prazo de execução pOdêrá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos
de 12 (doze) meses, na forma estabelecida pela Lei Federal nQ 8.666/1993, de acordo com interesse e
necessidade da COHAB-LD.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

Além as naturalmente decorrentes deste instrumento, são obrigações da CONTRATADA, durante
todo o prazo de vigência contratual:

I - Compor/tabular as matérias, baseando-se fielmente nos textos enviados pela COHAB.LD;

II - Enviar à COHAB-LD o orçamento relativo a cada publicação de matérias, respeitando o preço
e as especificações avençadas e aguardar a devida aprovação dos setores solicitantes;

111 - Compor o Balanço Patrimonial para publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná, até o
dia 15 de abril de cada ano, às suas expensas (caso vencedora do ITEM 01);

IV - Fornecer, no mínimo 02 (dois) exemplares da edição do Jornal, relativo ao dia da publicação
da matéria enviada pela COHAB-LD) em até 02 (dois) dias contados da data da publicação;

V - Publicar quando solicitado pela COHAB~lO, matérias na edição de sábado, sem nenhum ônus
para a COHAB-LD, respeitados os preços propostos para segunda à sexta-feira;

VI - Cumprir os prazos e as condições para publicação das matérias solicitadas pela COHAB.LD;

VII- Responsabilizar-se pelos encargos e obrigações trabalhistas, securitárias, previdenciárias,
fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, relativos à mão-de-obra, bem
como os decorrentes de responsabilidade civil em geral;

VIII - Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado às instalações e ao pessoal da
COHAB-LD ou terceiros, por funcionários ou pertences da CONTRATADA ou seus prepostos,
correndo por sua conta exclusiva todas as providências e despesas decorrentes;

IX - Aceitar nas mesmas condições de sua PROPOSTA, os acréscimos ou supressões das
quantidades de centímetros quadrados ~ue porventura se fizerem necessárias, a critério
exclusivo da COHAB-LD, inclusive as su~ressões previstas no Art. 65, 9 2Q, li, da Lei Federal nQ

8.666/93 e suas alterações.

X - Prestar todo esclarecimento ou informaç~o solicitada pela COHAB-LD, ou por seus prepostos,
incluindo dados técnicos e operacionais sobre o objeto;

XI - Manter-se, durante toda a exec:uç~~ do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de HABILITAÇÃO ê QUALIFICAÇÃO exigidas no Edital de PREGÃO n.º
PP-012/2014-COHAB-LD e seus aneXos)

----;:R:::':u~a -:::P~er~n~am:::b~u:":'co:".-':n::;-o.-:1'::::OO:::::2~.C;::;E;;';P;o:":-:86:;::O~20~.• 'í'l12;71", b~o::n::dr;'tln::;alrnp~R~_'i:F;:~=:ne::-:'i';( 4j';3~)3;o;;3~15~.;:22j.j'3;'3:'-'E:Fa~x~:'i.i(4r:i\3)3315~2255
E-maU: cohab@londrlna.pr.gov.b'. Sltêl http://wwwl.londrlna.pr.gov.br/cohab
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XII - Discriminar os Serviços prestados em centímetros coluna, centímetros quadrados, data da
publicação e valores no corpo da Nota ~lscal;

XIII - Enviar Nota Fiscal acompanhada com exemplar do jornal correspondente à publicação da
matéria solicitada.

Parágrafo único. Havendo divergências entre alguma disposição contida neste instrumento
contratual, e no Edital de PREGÃO n.Q PP-012/2014-COHAB-LD e seus anexos, será realizada
avaliação para análise de qual prevalecerá, sempre visando à supremacia do interesse público.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA COHAB-lD.

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da COHAB-LD:

I - Fornecer os textos, devidamente corrigidos e autorizados, à CONTRATADA;

li - Aprovar os orçamentos enviados pela CONTRATADA;

111 - Pagar os valores devidos no prazo avençadoi

IV - Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços em suas etapas.

10. DAS PENALIDADES.

10.1. O atraso injustificado na execução do objeto contratado implica no pagamento de multa de
0,1% (um décimo por cento) por dia de atrasoj limitada a 2% (dois por cento) ou 20 (vinte) dias de
atraso, calculada sobre o valor correspondente na REQUISiÇÃO, isentando, em conseqüência, a
COHAB-LD de quaisquer acréscimos, sob qualCluer titulo, relativos ao período em atraso. A partir do
vigésimo primeiro dia de atraso na entrega será considerada a Inexecução total do objeto,

10.2. A inexecução parcial do ajuste ou a exeGu~ão parcial em desacordo com o presente Contrato
implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total registrado.

10.3. A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o presente Contrato implica
no pagamento de multa de 20% (vinte por cento)j calculada sobre o valor total registrado.

10.4. A recusa injustificada da empresa vêtitedora em assinar a Contrato Administrativo) aceitar ou
retirar as requisições, após o prazo estabelecldoj para efeitos de aplicação de multa) eauivalêà
inexecucão total da sua obrlgacão.

10.5. A aplicação de multa, a ser determinada pela COHAB-lD, após regular procedimento que
garanta a prévia defesal da empresa inadlmplêntêj não exclui a possibilidade de aplicação da sanção
prevista no Art. 7Q2 da Lei 10.520/2002 e demais penalidades previstas neste Edital.

1 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido proceSsClOOmlt1istràtivo, assegurada a defesa prévia do interesse e recurso nos
prazos definidos em le~ sendo-lhes franqueada vista ao prCllil'8S0;
2 "Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua p1'tJpr:Jsta,não celebmr o contrato, deixaI' de entregar OU apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejaI' o I'etm'dameltto da e.xecução de seu objeto. não mantivel' a pl'Oposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, contpoftllP<Se de modo inidôneo ou cometeI' fraude fiscal, ficará Impedido de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Pl!di!l'l1t OUMWtíclpios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de
cadastramento defol71ecedores a que se refere o Indsr:JX/tl do A,." 4' da Lei 10.520102, pelo prazo de até 5 (cinco) anos."

Rua Pernambuco, nO. 1002, CEP: 86020-121, LClndrinatPR- Fone: (43)u33-15-2233 - Fax: (4a) 3315.2255 -
E-maU: cohab@londrlna.pr.gcsv,br. êltêl httll:ttwww1.londrlna. pr.gov.brtcohab
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANA

CI nO266/2015 - DSP
De: Depaltamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Presidência
Assunto: Nova fixação de preço máximo = registro de preço para eventuais publicações em
JornaIs.

Londrina, 28 de agosto de 2015.
Senhor Presidente,

O parecer jurídico de fls. 40•.46 recomendou que não utilizássemos apenas

preços de um fornecedor na fixação do preço máximo - o que acabou acontecendo por tem10s

utilizado, dos três valores pesquisados, apenas os dois mais baixos, que, na prática, eram do

mesmo fornecedor, pois um era o orçamento apresentado na pesquisa de mercado para a

licitação pretendida de 2015 e o outro éra o resultado da licitação de 2014, conforme

fundamentação exposta na CI nO242/2015.DSP.

Assim, encaminho novo relatório para fixação de preço máximo conforme

os valores abaixo discriminados:
-- -_._---~--_.

QUftltt Média
MédiaPesquisa de Mercado (em R$) deItem Descrição • Mereado Total

(em!) A B C D E
(Ultit.) (R$)

1 Publicação em preto, no caderno noticiário
indeterminado, de segunda a sexta-feira e aos 9000 ~ ~ 2,OS 6,83 - 4;44 39.960,00domingos, em imprensa escrita, por meio de
empresa jornalIstica especializada. ~~-

2 Publicação em preto, no caderno
classificados, de segunda a sexta-feira e aos 9000 8r4i ~ 1,85 3,99 2,13 2,66 23.940,00domingos, em imprensa escrita, por meio de
empresa jornallstica especializada.

Valor Máximo Total (R$) 63.900,00
Legenda dos orçamentos:

A: Jornal de Londrina
B: Folha de Londrina
C: Yaloresresultantes da licitação de 2014 oIeftildos
pelo Jornal de Londrina (fls. 19-22) .
D: média entre as propostas inicial e final apresentlldl1!!

no Pregão 178/2013 da Prefeitura de Londril1a (fls. 47.
64)
~t média entre as propostas inicial e final apresentadas
MPregão 178/2013 da COAHAB.LD (fls. 65-71)

I

~
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Os valores indicados nas colunas A e B foram desconsiderados porque se

apresentam muito elevados em relação aos outros valores levantados.

Desse modo, o levantam~nto da média de preços foi feito com os valores

das colunas C, D e E, na tentativa de tef1€tit o mais próximo possível até onde podem chegar

os valores numa efetiva concorrência, ainda que num mercado restrito, e para evitar

sobrepreço - risco existente quando se trata de mercado restrito.

Tendo em vista os pre~os/orçamentos obtidos, as especificações e condições

do termos de referência e a média de mercado adma relatada, o preço total do certame será de

R$ 63.900,00 (sessenta e três mil e nOV€G~ntosreais).

Atenciosamente,

~~s,(,Z.n
Departamentc£áe Suprimentos e Patr'

FIXAÇÃO DE PREÇ(lMÁXIMO

A partir das cota~ôes levâtltad~~ no mercadol fixo como preço máximo

por item para o registro de preço para pubH~açâo d~ atos oficiais em jornal impresso os. . .
respectivos valores médios do levantamento de preços, conforme CI n° 266/2015 -DSP.

Londrina, 28 de agosto de 2015.

Fábio André Testa
Presidente
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RESOLUÇÃO PRES N° 017/2015

Segunda-feira, 09 de fevereiro de 2015

O DIRETOR PRESIDENTE DA SERCOMTEL S.A. - TeLECOMUNICAÇÕES, em conformidade com a natureza de suas
regulares atribuições legais,

RESOLVE:

1. Nomear os empregados, Srs. Carlos Sidney Lourenço, Francisco Aquino de Almeida e Jefferson Ricardo Belasque, para
sob a Presidência do primeiro, comporem a Comissão EspéClel de Licitação, com a finalidade de examinar e julgar as
propostas atinentes ao Edital de Tomada de Preços nO001/2016, oriundo do Processo Administrativo nO003/2015, que tem
por objeto a contratação de empresa especializada na prêstaQAo de serviços de elaboração, organização, planejamento e
execução de processo de Concurso Público, para o provlmantc> e cadastro de reserva de vagas, conforme condições e
características constantes do referido Edital, cuja abertura dos ênvelopes dar-se-á às 14h 15min do dia 06 de Março de 2015.

2. Revogar as disposições em contrário.

Londrina, 26 de Janeiro de 2015. Eloiza Fernandes Pinhslro Abl Antoun - Diretora Vice Presidente

CÂMARA
JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

PORTARIAS
PORTARIA N° 28, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINAj ESTADO DO PARANÁ, de conformidade com a Lei Municipal
no 10.440, de 21 de janeiro de 2008, alterada pelas Leis Munlelpals Ms 10.557, de 22 de outubro de 2008, e 11.411, de 30
de novembro de 2011, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1° Exonerar, a pedido, a partir de 29 de janeiro de 2015, Pedro Ribeiro do Carf)'lo, ocupante do cargo de provimento em
comissão de Assessor Parlamentar, símbolo Opção C: CCL£09, noGabinete do Vereador Péricles José Menezes Deliberador,
e nomear Andrea Nubiani Zanlorenci para, a partir de 30 de jaMlro de 2015, ocupar o cargo de provimento em comissão de
Assessor Parlamentar, sfmbolo Opção C: CCL-09, exot1srél/el use! nutum", no Gabinete do Vereador supracitado.

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publlea9Ao,

Edifício da Câmara do Município de Londrina, 2 de fevereiro de 2015. Fábio Andre Testa - Presidente.
,1- - -" , ••••• !•• :, • ~ "","','''' ,1'L 0.0 'I>" _ -,.,."."

PORTARIA N° 47/2015

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINAj ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
especialmente do art. 3°, inc. IV, da Lei 10.520/2002.

RESOLVE:

Art. 1o. São designados à função de Pregoeiro os servidores t:lesta Casa, abaixo relacionados:

I.Anderson Rafael Delattre Abe - matrícula 08111 ;
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II.Luiz Fernando Moraes Marendaz - matrícula 02811 i

'".Felipe Werlang Paim - matrícula 08713;

IV. José Eduardo Ribeiro Balera - matrícula 06813;

Art. 2°. São atribuições do Pregoeiro:

1.0 credenciamento dos interessados;

Pág.18 Segunda-feira; 09 de fevereiro de 2015

11.0 recebimento, a abertura, o exame e a classificaçâõ daa prOpostas escritas de preços;

III.A condução da sessão pública do pregão, incluindo proeMlmentos relativos aos lances verbais e à seleção da proposta
ou do lance de menor preço;

IV.Aabertura e a análise da documentação de habilitaçâo dQ lIoltante vencedor;

V.O recebimento e o processamento da documentação dê prOMMO Iicitatório respectivo, com todos os atos essenciais do
pregão, com vistas à aferição de sua regularidade pelOs órgAoa de controle;

VI.O processamento dos recursos interpostos pelos licitantêal

VILA adjudicação do objeto do certame ao licitante veMsdof, caso não haja interposição de recurso;

VIII.A elaboração de ata;

IX.A direção dos trabalhos de sua Equipe de Apoio;

X.O encaminhamento dos autos do processo, devidaméfitelnatruldol à autoridade competente para o julgamento dê recursos,
seguindo-se a adjudicação, a homologação e a contrataQM, oulno caso de não haver interposição de recursos, para a
homologação e a contratação

XI.A prática dos demais atos pertinentes ao procedimentO.

Art. 3°.0 Edital de Licitação determinará, em cada caso, qual eerê ô Pregoeiro responsável.

Art. 4°. Podem atuar como membros da Equipe de Apolo dI:=)f'regoelro, em licitações na modalidade de Pregão, no âmbito
da Câmara Municipal de Londrina, os seguintes servidores:

I.designados como Pregoeiros no art. 1°, desta Portaria, nos prMêdlmentos de licitação em que não atuarem nesta qualidade;

II.Alex Gustavo da Silva - matricula 07512;

III.Bruna Fernandes Lonni - matrícula 08613;

IV.Karolinne Zanlorenzi de Assunção Gehring - matrlõula 05412:

V.Lincoln Ross - matricula 13312;

VI.Mitio Yoshida - matricula 04212;

Art. 5°. O Pregoeiro fica autorizado a convocar membros da Stlulpe de Apoio, e, a depender da especificidade técnica do
objeto ou da documentação apresentada, outros servidores da CêM, técnicos da área, para auxiliar na análise das propostas
e documentos.

Art. 6°. Ficam revogadas as disposições em contrário, êm êspMlal1 a Portaria nO.89/2013.

Registre-se e Afixe-se

Edifício da Câmara Municipal, em 06 de fevereiro de 201 5. ~ébl()André Tes'ta - Presidente
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CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCiAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 19/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 35/2015

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A Câmara Municipal de LMdt'it1l:1torna público que fará realizar licitação,
na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item, para o registro de preço da
publicação de atos oficiais em mídia jOf11liHst1caimpressa, objeto da Requisição 2293/2015,
cujas despesas correrão por conta da dota,Ao 01.010.010.031.0001.2.001.33.90.39.47.02 _
diversos serviços de difusão, constante do Orçamento-Programa vigente.

O procedimento licitatório reger •.se-á pela Lei J0.520 de 17 de julho de
2.002, pela Lei Complementar 123 de J4 de dezembro de 2.006, bem como, supletivamente,
pelas disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993 e Ato da Mesa nO. lJ/2013, e ao
disposto neste edital e anexos.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PAttA A PUnLtcAçAo DE ATOS OFICIAIS EM MÍDIA
JORNALÍSTICAIMPRESSA

PREÇO MÁXIMOTOTAL: R$ 63.900;00 (SESSENTAE TRtS MIL E NOVECENTOSREAIS)

Atuará como Pregoeiro do presente certame o servidor Luiz Fernando
Moraes Marendaz, designado e autorizado l'ela Portaria nO. 047/20J 5 a convocar membros da
Equipe de Apoio.

Os envelopes serão abertos no dia J5 de setembro de 20J 5, às 9 horas 15
minutos, na sala da Presidência desta CAmara Municipal de Londrina, situada na Rua
Governador Parigot de Souza, nO. 14Sl Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto! com o
credenciamento dos representantes de HGÍtantes l'resentes.

O Edital e as especificações estarâo à disposição dos interessados no site da Câmara
Municipal de Londrina: http://wwwl.~mLl.rlgov.br/cml/site/index.jspx - "Licitaçõesllj ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.

O Edital encontra-se no mural público da CAmara Municipal de Londrina para consultaj no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local- gratuitamente.

SERVIDORESRESPONSÁVEISPELOS ESCLAttEC1MENTOS(DE SEGUNDAÀ SEXTA,DAS 13H ÀS
18H): ANDERSON RAFAEL DELATTRE AÜÊ ~V1...1L 3374-1324) E JOSÉ EDUARDO RIBEIRO
BALERA (RAMAL 3374-1265). I~

mailto:licitacao@cml.pr.gov.br.
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SEÇÃO I - DO OBJETO
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o objeto desta licitação é o registro de preços para eventual contratação de serviços de
publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal de Londrina em mídia jornalística
impressa, visando atender às t1êGêSsidades da entidade, conforme especificações do
Anexo I deste edital

] .] As especificações do objetoj os prazos e condições para sua execução estão dispostas
no Termo de Referência anexo á este Edital (Anexo I deste Edital) e na minuta da
Ata de Registro de Preços (Anexo Vl deste Edital).

2 As eventuais contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preço serão
formalizadas por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/1993.

2. I A existência de preços registrados não obriga a Câmara Municipal de Londrina a
firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meiosj respeitada a legislaçâo relativa às licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

2.2 A(s) Ata(s) de Registro de Preço decorrente(s) do certame terão vigência de 12
(doze) meses.

3 O preço a ser pago pelos itens pretendidos obedecerá aos seguintes parâmetros:

Item Descrição Quantidade Preço Máximo Preço Máximo
(cm2) Unitário Total

] Publicação em preto, no caderno nodetâl'io
indeterminado, dos Atos Oficiais da Câmara
Municipal de Londrina, de segunda a sexta .•felra e 9.000 R$ 4,44 R$ 39.960jOO
aos domingos.

2 Publicação em preto, no caderno classH1cadosl I

dos Atos Oficiais da Câmara MuniGlpal de 9.000 R$ 2,66 R$ 23.940jOO
Londrina, de segunda a sexta-feira e aos
domingos.

Valor Máximo Total R$ 63.900,00

SEÇÃO 11- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4 As despesas com a execução dos contt'atos decorrentes da(s) Ata(s) de Registro de
Preços, referente(s) ao presente sêrtlimel correrão à conta por conta da dotação
01.010.010.031.0001.2.001.33.90,39.4 j O- diversos serviços de difusão, constante do
Orçamento-Programa vigente.
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SEÇÃO IH - DAS CONDIÇÕES D£ PARTICIPAÇÃO

4

5 O presente certame é de ampla concorrência, podendo, portanto, dele participar os
interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

5.1 Apesar do valor da licitação; à primeira vista, se enquadrar na hipótese do art. 48, I
da Lei Complementar n° 123/20061 nâo se vislumbram as condições necessárias para
a realização de licitação exslusiva para participação de Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (SP:P)1 em razão do histórico de licitações realizadas
para o mesmo objeto pela Casal que révela, desde 2011, sempre a participação de
apenas duas empresas, e que; nestas ocasiões, nenhuma delas se enquadrou como
ME ou EPP, além da diminuta variedade de empre~as que atendam as especificações
no mercado.

5.2 Os motivos elencados impõem que li CML realize licitação de ampla concorrência e
se amoldam às hipóteses excepcionantes dos incisos n e In do art. 49 da referida Lei
Complementar.

6 É vedada a participação nesta licita~ao de:

6.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
6.2 Empresas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela Câmara;
6.3 Empresas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de Londrina,

nos termos do artigo 7° da lei 10,52012002;
6.4 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a

administração pública, enquanto perdul'aretn os efeitos da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a prôpria autoridade que aplicou a penalidade;

6.5 Empresas estrangeiras que não fuMlanem no país;
6.6 Empresas que tenham, corno sÓ~loagérente,administrador ou integrante de conselho,

servidor do Município de Lonclrlftal
6.7 Empresas em processo de ratén~la, recUperação judicial ou extrajudicial, sob

concurso de credores ou em dissôluçâo.
6.8 Empresas que possuam, em SêU quadro de pessoal, empregados com menos de

dezoito anos em trabalho noturnol pet'igoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

SEÇÃO IV - DA ABERTURA DA SESSÃO

7 A abertura da presente Iicitaçâo dl1raseal1em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edltall quando o representante do licitante deverá
apresentar ao Pregoeiro os seguimês documel1tos:

7.1 fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do
credenciamento:
7.1.1 A documentação relativa ao credenciamento dos representantes das empresas

licitantes;
7.1.2 A declaração de que a em r tumpre com todos os I'equisitos de habilitação
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do Edital (Anexo III);
7.1.3 Quando se tratar de mJSrOêmpresa ou empresa de pequeno porte, que se

enquadra na Lei Complemê11tar 123/2006, o licitante deverá apresenta!, a
declaração prevista no Anexo IV deste Edital, acompanhada de certidão emitida
pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução Normativa DNRC 11°
103/2007; a apresentação ém oUtro local ou momento prejudica o tratamento
previsto na Lei Complemerttar 123/2006.

7.2 Os envelopes nO.1 (Proposta) énll, 2 (Documentação).

SEÇÃO V - DO CREDENCIAM:ENTO

8 O credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados manifestarem-se, em
nome da empresa, na sessão pú1;liGado pregão, bem como participar de todos os atos
concernentes ao certame, como apresentar lances, formular intenção de recurso ou se
manifestar, de qualquer forma, durante a sessão.

9 O representante deverá, no localj datll e horário indicados no preâmbulo deste Edital,
apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste
Pregão, munido de documento oficiaI com foto, e do documento que lhe dê poderes
para manifestar-se durante a sessÊlopÚbllea em nome do licitante.

10 Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do
estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com
fi,'ma reconhecida, ou documento equivalente.

10.1O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem
ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo perante
terceiros.

10.20 instrumento de procuração públlto, ou particular com firma reconhecida (modelo
no Anexo 11),deve ostentar os nêcessários poderes para formulação de propostas e
para a prática dos demais atos Inerel1tesao cel1ame, devendo vir acompanhado dos
documentos de constituição da empresa ou do registro como empresário individua1.

11 Cada credenciado poderá reprêsentar apenas uma empresa licitante e cada empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

12 Considera-se encerrada a fase de srecleneiamento no momento em que é iniciada a
abertura do primeiro envelope de proposta,

12.1Não será aceita a participaçâo de licitante cujo representante se apresente após
encerrada a fase do credenciamento,

12.2Não se admitirá desistência da proposta após encerrada a fase do credenciamento.

CEBIMENTO DAS PROPOSTASSEÇÃO VI - DA APRESENTACÂO

13 A proposta e a documentação d vm .sU:1rem envelopes opacos separados, lacrados e

'\.-
R .OOV. anunl tlé Snuza, 145
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contendo em sua parte externa fronttilldentificação assim sugerida:

13.1 "À Câmara Municipal de Londrina, Pre~ão Presencial n° [número do pregão]/[ano],
Envelope nOl: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]" .

13.2 "À Câmara Municipal de Londrina, Pre~ão Presencial n° [número do pregão ]/[ano l,
Envelope n02: Documentação; Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da
empresa licitante]".

14 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso dê rêtebimento, desde que entregues até 30 (ttirtta)
minutos antes da abertura da sessâo póbllca,

14.1Nessa hipótese, os dois envelopes é a declaração de que a empresa cumpre com
todos os requisitos de habiliut9Ao do Edital (Anexo lU) deverão ser acondicionados
em invólucro único, endere9ado diretamente à Comissão, com a seguinte
identificação:
14.1.1 "À Câmara Municipal de Londrina; Pregão Presencial nO [número do pregão]1

[ano], Sessão em [data da sesst1o, tom dia, mês e ano], às [hora da realização
da sessão]".

14.2 Os envelopes que não forem entl'eguêsl1âs condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

15 A proposta comercial constante do Etwelope n°. 1 deverá ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbrê; sarlmbo ou outra inscrição que a caracterize); em
língua portuguesa, com clareza; sem em.entlas, sem acréscimos, sem entrelinhas; sem
rasuras, datada, assinada, e rubrl~ada em todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, além de constar:

15.1 As características do objeto de forma clara e precisa e todas as informac;:ões
necessárias para verificação da adequação do produto cotado com o objeto do
certame, observadas as espedfisa~e€l8 constantes do Termo de Referência.

15.20 preço em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), no qual devem
estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como
despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Câmara Municipal de
Londrina.

16 Com a proposta de preços (no meSmo envelope) a empresa deverá apresentar
Comprovante de circulação do jormtll na cidade de Londrina, de, no mínimo, 10.000
exemplares diários, atestada pelo lVC (lnstituto Verificador de Circulação) ou por
auditor independente.

17 A apresentação da proposta impHsa:

17.1 O conhecimento e aceitação dê todo
17.2Validade de 90 (noventa) dias! se não for designada na
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proposta;
17.30brigação de prestação dos servlços, caso seja declarada vencedora do certame, nas

condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;
17.4Submissão ao regime de penalida.des estabelecido na minuta de Ata de Registro de

Preços (Anexo VI), em espesial a referente à recusa em assinar o instrumento
contratual no prazo de 7 (sete) dias títeis após regularmente convocada.

18 No caso de conflito entre as informaç6es constantes na própria proposta, sempre que
possível o Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a
disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento de interesse da
Câmara Municipal de Londrina; da flnttlldade e da segurança da contratação.

19 Em hipótese alguma poderá haver alteração no conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados os casos de evidente êrro material, modificação essa que será avaliada pejo
Pregoeiro quanto à sua admissibilidade.

19.1A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o (;;aso
l

poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

SEÇÃO VII - DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANÂLISE PRELIMINAR DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS InDA ETAPA DE LANCES

20 O Pregoeiro verificará as propostl1S apresentadas, desclassificando aquelas que não
tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.

21 A compatibilidade do objeto será verlfitada em face das eXlgenclas mínimas de
especificação impostas às propostas el ainda, pela inexistência de qualquer alusão a
especificação incompatível com o Termo de Referência.

22 Serão levadas para a fase de tanGes as que estiverem com seu preço até 10% (dez por
cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.

23 Caso não haja no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior; serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de :3
(três).

23.1Em caso de empate nos preços; serAoadmitidas todas as propostas empatadas.

24 Classificadas as propostas, de asorrlo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos IItitantes, que deverão ser formulados de fotma
sucessiva, em valores distintos e inferiores no menor lance ofertado.

25 O julgamento será realizado pelo v
casas decimais.

un' ário do item, sendo aceito somente duas
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26 A desistência em apresentar lance vêrbal, quando convocado pelo Pregoeiro
j
implicará

exclusão do licitante da etapa de 1li11t:ês e na manutenção do último preço apt'esentado
pelo licitantej para efeito de ordena~ão das propostas.

27 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
preço vir a ser desclassificada oUj alrtda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os Hsitttrttes,obedecendo aos critérios estabelecidos nos
itens anteriores.

28 Declarada encerrada a etapa de hlrt~eS,o Pregoeiro ordenará as propostasj verificará a
aplicabilidade da Lei COmplel11êt1UU'ntl, 123/2006 e passará ao julgamento das
propostas.

SEÇÃO VIII - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

29 Encerrada a etapa de lances, caso o vencedor não seja um licitante enquadrado na lei
Complementar 123/2006 (Estatuto Nttcional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte), o Pregoeiro verifisará S~ alguma microempresa ou empresa de pequeno
porte ofertou preço não superior a S% (clheo por cento) do menor preço apurado na
etapa de lances.

30 Caso tenha ofertado, o Pregoeiro a cortvocará a apresentar novo lance, inferior àquele
classificado em primeiro lugarj 110 prazo de 5 minutosj passando, se assim a
Microempresa ou Empresa de PequeM Porte proceder, à condição de primeira
colocada.

31 A não apresentação da proposta Indicada acima implicará decadência do direito
conferido pela Lei Complemêntar 123/2006, sendo convocadas aS demais
microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura estiverem nas mesmas
condições, respeitada a ordem de sla!lSHicaçãOja também renovar suas propostas.

32 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte exercer o referido direitoj o
objeto será adjudicado à empresa originalmente classificada em primeiro lugar.

SEÇÃO IX - DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

lIB!oliZê, 145
Ul\tl'oi aê~a Nato
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33 O Pregoeiro examinará a proposta elassificada em primeiro lugar quanto ao valor e
decidirá motivadamente a respeito clã sua aeeitabilidade.

34 Será desclassificada a proposta fitU1Ique:

34.1Contenha vÍCios ou ilegalidades.
34.2Não apresente as especificações ex! idas pelo Termo de Referência.
34.3Apresentar preços finais superiores o v r máximo estabelecido neste Edital para o
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respectivo item.
34.4Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles qUê!

comprovadamente, forem insufi&ientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.

34.5Não vier a comprovar sua éxequibilidade, em especial em relação ao preço e à
produtividade apresentada.

35 Se houver indícios de inexequibilidade dl:íproposta de preço! ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares1 poderá ser efetuada diligência, na forma do ~3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 19931 para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

36 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das pftlpostM1 devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita.

37 Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada! o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

38 No julgamento das propostas! o Pt'egoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua substância, mediante despashofundl1mentado, registrado na Ata da Sessão e
acessível a todos, atribuindo-lhes ..,aHdadee eficácia para fins de classificação.

39 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma detêrttlil1l1daneste Edital.

SEÇÃO X - DA HABILITAÇÃO

40 O Pregoeiro procederá à abertura do envelope "Documentação" (envelope n°. 2) do
licitante classificado em primeiro lugarpl1ra li verificação da condição de Habilitação.

41 Será inabilitado o licitante que 1iAoapresentar sua documentação em situação regular ou
fora do prazo de vigência, ressalvadl18 as faculdades conferidas pelo art. 43 da Lei
Complementar n°. 123/2006.

42 Em caso de inabilitação do IiC1tiu1teI11liisbem classificado, proceder-se-á à análise das
condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente! até
que se encontre licitante em condições de ser habilitado.

43 Para a habilitação jurídica deve-se apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial e atualizado na for.mada lei
(original e todas as alteraçâes ou eonsolidação), com indicação dos atuais
administradores ou dirigentes.

43.1Caso o ato constitutivo, estatuto ou cont: t so ial em vigor tenha sido apresentado
na ocasião do credenciamento parl1 que ej juntado aos autos, é facultada a não
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apresentação dentro do envelope ntl, 2 (Documentos).

44 Para a comprovação da regularidade £letal e trabalhista deve-se apresentar:

44.1Prova de regularidade perante a Fa2ênda Federal (Certidão de Débitos Relativos a
Créditos Tributários Federais e A Olvida Ativa da União, conforme Portaria
RFBIPGFN nO 1.751, de 02/10/2014):

44.2Prova de regularidade perante a Pa~el1daEstadual;
44.3Prova de regularidade perante a Pa~êt\da Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
44.4Prova da inscrição no Cadastro Naslonal de Pessoa Jurídica - CNPJ;
44.5Prova de regularidade relativa ao Pundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
Caixa Econômica Federal- CEP):

44.6Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalhoj por
meio da apresentação da certldâo negativa, nos termos do art. 642-A da CLt
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT).

45 Para a qualificação econômicoaflnanteira a empresa deverá apresentar certidão
Negativa de Falência ou Recupéraçâo Judicial ou Extrajudicial expedida pelo cartódo
distribuidor da sede do licitante,

46 A empresa deverá apresentar uma declaração de que não há em seu quadro de
funcionários menor de 18 (dezoito) MOS em trabalho noturno, insalubre ou perigosoj
nem menor de 16 (dezesseis) anoS em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de
aprendiz, conforme Anexo V deste EditaL

47 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação espedfica para
apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada
por tabelião ou por integrante da EquIpe de Apoio do Pregoeiro, por servidor do
Departamento de Suprimentos é Patrlm6nio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o
certame.

48 Caso a empresa declarada vencedora seja Uma microempresa ou empresa de pequetlO
porte e esteja com alguma restrl~Ao na tomprovação da regularidade fiscalj semi
assegurado a ela o prazo de cinco (tintO) dias lÍteis, a contar da data da declaração de
que ela é vencedora do certame, prorrogável, a requerimento da interessada e a critério
da Administração, por igual perlodol para a regularização de sua situação ou para a
emissão de certidão positiva ê0111et'eltos de negativa, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar n°. 123/2006.

48.1A não inserção da certidão posItIva no Envelope nO. 2 impede a concessão do
benefício acima referido, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n°, 123/2006.

48.20 benefício deste item se aplicl:tapênM aos s s de irregularidade fiscal, não se
aplicando quando a irregularidade tfnbnlhist ar erificada.



49 Os documentos emitidos via intet'H~t estâo sujeitos à confirmação no site do órgão
emissor.

48.3Caso a empresa não se regularJzê, poderá a Câmara Municipal de Londrina, Sêm
prejuízo das sanções cabíveis, ~onvotlar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

50 Salvo o ato constitutivo do licitante, as certidões ou certificados que não contenham
prazo de validade, somente serão aceitos os documentos expedidos no prazo máximo de
90 (noventa) dias anteriores à data limite para o recebimento das propostas.

11Pregão Presendill n°. 19/2015

SEÇÃO XI - DOS RECURSOS

51 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de resorret\ quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarraz5es em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.

52 A falta de manifestação imediatã e mtlttvarla do licitante quanto à intenção de recorrer,
devidamente registrada em atal imptlrUlrtia preclusão da pretensão recursal.

53 Não serão conhecidos:

53.1O recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado
na Ata da Sessão.

53.20 recurso escrito e as contraITaz5es encaminhados ao protocolo intempestivamente,
ou seja, fora do prazo.

53.30s recursos imotivados ou itiSubldstentes.

54 As razões recursais podem ser envindas via fac-símile OUM e"maH
licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até j (três)
dias após o registro do recebimento.

55 Expirado o prazo para apresentaçi\o de razões recursais, tendo estas sido apresentadas
ou não, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as
devidas informações, para a análi8é do Presidente da Câmara Municipal de Londrina,
que decidirá em 5 (cinco) dias ({teis.

56 O provimento do recurso importard a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XII - DA HOMOLOGAÇÃO no PROCEDIMENTO
57 o Pregoeiro remeterá os autos para a homolo çã da Presidência da Câmara Municipal

mailto:licitacao@cml.pr.gov.br,
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de Londrina diante das seguintes ~o11dlçt:les:
57.1Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
57.2Se o licitante vencedor não figurar 110 cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Paraná ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ,

58 Constatado o impedimento de li~jtáf, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente;
verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente; e assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital, sendo o licítante que a propôs declarado vencedor do certame.

59 O Pregoeiro manterá sob seu poder ali envelopes de habilitação ainda não abertos dos
demais licitantes, pelo prazo de t 5 (qulnle) dias, após a homologação do certame,
devendo as empresas retirá-los até 5 (cinco) dias após aquele prazo, sob pena de
inutilização dos mesmos.

59.1A inutilização dos envelopes o~ôrrerâ Independentemente de notificação.
59.20 ato de inutilização dos envelopes ê de responsabilidade do Pregoeiro e será objeto

de registro simples em termo espec{fico devidamente juntado aos autos.

SEÇÃO XIII - DA FORMALIZAÇÃO nA ArA DE REGISTRO DE PREÇO

60 Após a homologação do certame; O vencedor será convocado para, no prazo de 7 (sete)
dias úteis, assinar aAta de Registro de Pre~o (Anexo VI deste edital).

60.1Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da CAmara
Municipal de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento ê
prorrogável, uma vez, por igual período.

61 Se o licitante vencedor, convocado dentl'o do prazo de validade da sua proposta; 111\0
assinar a Ata de Registro de Pre,o; deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar ó retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execu~Aodo contrato, comportar-se de modo inidÔneo ou
cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de
Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; sem prejuízo das multas previstas e das
demais cominações legais, conforme art,7fl da Lei 10.520/2002.

61.1O disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame ou se comportar de modo
inidôneo.

SEÇÃO XIV - DAS DISPOSIÇÕES G~RAIS

62 Qualquer cidadão é parte legítima para Impu ar edital de licitação, devendo pl'Otocolar
o pedido até 5 (cinco) dias úteis ante. da fixada para o recebimento das propostas;
devendo a Câmara Municipal de Lon n julgar e responder à impugnação em até 3



(três) dias úteis.
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63 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestlotU1velmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.

64 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos
licitantes presentes que aceitarem MsitH\••la, com registro detalhado de todas as
ocorrências.

65 Todos os fechos de envelopes I do~umentos e propostas serão necessariamente
rubricados pelo Pregoeiro, e é facuJtndo aos licitantes presentes o direito de rubricá •.los.

66 Não havendo expediente ou osorrendo qualquer fato superveniente que Impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, 110 Iftesmó horário e local anteriormente estaheléêido,
desde que não haja comunicação do Pj'egoeito em contrário.

67 É facultada ao Pregoeiro ou à Autofldnde Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a êselarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterlOf de dOéumento ou informação que deveria constar
dos envelopes.

68 Na análise preliminar das propostas, M habilitação ou no julgamento das propostas, o
Pregoeiro poderá sanar fatos quallfl~adosou não no presente Edital como erros, falhas
ou vícios que não alterem sua substAt1tladas propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e efldcla para fins de classificação e habilitação.

69 O desatendimento de exigências formalsnrto essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o I1proveltamento do ato, observados os prinêJpios da
isonomia, de economia e do interêil!llilpublico.

70 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Câmara Municipal de Londrina, Oprincípio da isonomia, a finalidade e a seguran~a da
contratação.

71 A autoridade competente para a aprovaçdo do procedimento Iicitat6rio poderá tevogá .•lo
em face de razões de interesse l'úbllco,Por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e sufidente para justificar tal conduta, devendo anulá"lo por
ilegalidade, de ofício ou por provoct\ção d terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.
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72 Os licitantes assumem todos os sustos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Câmara Municipal de Londrina nHo será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condti~HoOU do resultado do processo licitatório.

73 Na contagem dos prazos estabelesido8 heste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Câmara Municipal d~ Londrina.

74 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrinal

com exclusão de qualquer outro.

75 O resultado desta licitação será l'ublltado no sítio eletrônico e no Quadro de Editais
desta Casa, bem como no Jornal Ofi(dal do Município.

SEÇÃO XV - DOS ANEXOS

76 Fazem parte do presente edital os ssguintesanexos:

76.1Anexo I: Termo de Referênciaj
76.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
76.3Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do

Edital;
76.4Anexo IV: Modelo de declara~Htlde Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno

Porte (EPP); .
76.5Anexo V: Modelo de declara~âtl relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nl!

9.854/99);
76.6Anexo VI: Minuta de Ata de Registro de Preços.

ortdrlftt11em.31 de agosto de 2015.

Rortan Wietewski Botelho

t>irêtor Geral

h .RúãõêÍv~~Figo!!têsiiuza, 145
CentroêlviCB 1l@111B~Ul1110zBa i'locha Nela
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANA

ANEXO I - TERMO DE REFERtNCIA

DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo de Referência o registro de preços para eventual
contratação de serviços de publka~"o dos atos oficiais da Câmara Municipal de
Londrina em mídia jornalística espesll1ll~adal visando atender às necessidades da
entidade, conforme descrito abaixo:

---~
Item Descrição do Item Quantidade._~""""

Publicação em preto, no caderno noticiário indeterminado, dos
9.000 êm2I Atos Oficiais da Câmara MUl1isipalde Londrina, de segunda a sexta-

feira e aos domingos.
-

Publicação em preto, no caderno Ch188Hiclldosldos Atos Oficiais da
2 Câmara Municipal de Londril1t1,de segunda a sexta-feira e aos

domingos. 9.000 em2

..

2 A arte final dos anúncios, inclusi~e ~om a il1Ser'çãodo Brasão de Armas do Muniéfpio ê
de responsabilidade da Contratada, sob a orientação da Contratante.

3 O Jornal deverá comprovar a tiragem m(l1ima de 10.000 (dez mil) exemplares no
Município de Londrina, nos tert1100sdo Item 16 do presente Edital.

JUSTIFICATIVA

4 O objeto deste Termo de ReÍêr8rtela atenderá às necessidades de publicação de atos
oficiais da Câmara Municipal de tOt1dt'lnal relacionados a divulgação e convocaçâo
para reuniões, audiências públisM e slmilaresl sessões ordinárias, extraordinárias e
especiais, manifestações institucionais sobre fatos de relevante interesse públicol bem
como de avisos de licitação.

DA FORMA DE PRESTAÇÃO nos SERVIÇOS
5

6

A contratação do serviço de pub1icl1~aodos atos oficiais se dará conforme a demanda da
Câmara Municipal de Londrina,

A Assessoria de Imprensa da Cm1tratQI1te será a responsável por receber os textos com
os pedidos de publicação dos Depal'tamentos da Câmara, devendo providenciar a
publicação junto à Contratada, nos termos deste Termo de Referência e da Ata de
Registro de Preço firmada, bem somo pela fiscalização da execução do serviço objeto
deste certame. ~
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7 A contratação da publicação se dará com o envio da Nota de Empenho, que poderá se
referir a Uma ou a várias publicaçôlUl1 e nos termos seguintes:

7.1 Os Departamentos da Contratante que tiverem a necessidade de publicação enviarão
ao Departamento responsável, nomeado no item 6 acima, e-mail solicitando o
serviço, com o texto a ser veiGuladol a data para a publicação e, se assim entenderem
necessário, estabelecendo O caderno em que se dará a publicação (se nos
Classificados ou se no Noticiário) e o tamanho do anúncio.

7.2 A responsável pela fiscaliza~âo reeeberá o e-mail e entrará em contato com a
Contratada, solicitando o serviço e encaminhando a Nota de Empenho, se esta já não
tiver sido enviada.

7.3 As solicitações de serviço deverAo ser feitas até as 16 horas do dia anterior ao
pretendido para a publicação.

7.4 A Contratada deverá retomar a sollt\ttação de serviço com o orçamento e a arte •.final
do anúncio a ser veiculado.

7.5 O fiscal da execução de sefVi~os deverá, conferida a arte-final e o orçamento,
autorizar a publicação.

8 Se a iniciativa da publicação for de atribuição do Departamento de Suprimentos e
Patrimônio, este poderá providef1ciar a ~ub1icação diretamente junto à Contratada,
dispensando-se a intermediação da Assessoria de Comunicação, inclusive quanto ao
pedido e envio da Nota de Empet1ho para a empresa, revisão dos anúncios, autorização
para publicação e o recebimento deflnltlvo. .

9 Veiculado o anúncio, a Contratada deverá encaminhar exemplar em papel ou etn
formato digital para o fiscal da execuçAo dos serviços, para que este possa conferir a
publicação.

9.1 Caso não tenha sido publicado o atlunclo no dia solicitado ou o anúncio publicado no
jornal não corresponda à solislta~ao enviada, o servidor entrará em contato com a
Contratada, que se responsabilizará peta pUblicação no dia seguinte, do l1t1unelo
correto ou de eventual errata, sob pena de aplicação de penalidades previstas, alétn
de:
9.1.1 Responsabilizar-se pelas perdas e danos oriundos dos serviços executados,

suportando os prejuízos resultantes da negligência ou má gestão do serviço;
9.1.2 Refazer, por sua contaj sem quaisquer ônus para a Câmara Municipal de

Londrina, os serviços rejeitados, não aceitos por má execução ou por
inobservância das especificaçacs.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10 O pagamento será efetuado étn até S dlM após o aceite, pelo servidor designado como
fiscal da Ata de Registro de Pré90j da Nota FiscallFatura apresentada pela Contratada.

10.1 O aceite fica condicionado à verlfltaçâó da conformidade da Nota FiscallFatul'â

-Rua t3DV.paHgot tte souza, 145
Centro êilliêll l3aftlO Munhll1 da Rocha Neto

FOlfsIl'AA: l!at4>l~B~.LllIídr1ha. PR
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apresentada e do regular cuml'rlmel1to das obrigações assumidas e se dará em até 3
dias da entrega da nota fiscal/fatural'ell1 Contratada.

10.2A nota fiscal deverá se referir a todas as publicações do período faturado, devendo a
Contratada nela informar as datas e os valores de cada publicação e os númerOS das
respectivas notas de empenho,

10.3 O período faturado poderá /ler quin~enal ou mensal, a critério da empresa
Contratada.

10.4Havendo erro na apresentação da Nota PiscallFatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, cir&ut1!itllncia que impeça a liquidação da despesa; ó
pagamento ficará pendente até que a Cnntratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para l't1gametHo iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não aear.t'etl1t\do qualquer ônus para a Contratante.

10.5 Caso haja relato por parte do f1seal de alguma pendência na prestação dos serviços
(publicações com erros ou em atraso); antes do pagamento, será aberto procedimento
para eventual aplicação de penalidade, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

11 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vIgente.

11.1 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamel1to.

11.2A Contratante não se responsHblHzllrâ por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura nBo tenha sido acordada no contrato.

12 A Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acaute Iadoras,
inclusive retendo o pagamento; Gomo forma de prevenir a ocorrência de dano de diflci1
ou impossível reparação.

DA VIGÊNCIA DA ATADE MGlSTRO DE PREÇO

13 A(s) Ata(s) de Registro de Pre~o deC6rret\te(s) do certame terão vigência de 12 (do~e)
meses.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSA1ULIDAl>ES DA CONTRATADA

)Ui! 13ClV. i!NaOlllil Souza, 145
Céml6 GIVle6 B@NtO~UI\t\llt6á Rocha Nelo

t'oliêIFA:t.: aã14,12GS .lõlí6Nhé. PR

14 A Contratada se obriga a:

14.1 Prestar o serviço objeto deste certame, quando requisitada, em estrita observâncIa as
condições e prazos do instrumento cot1voeatório, deste Termo de Referência e de sua
proposta.

14.2Atender prontamente a quaisquer exlgêntias da Administração relativas à prestação
dos serviços objeto deste éértâmê.

14.3Refazer ou publicar errataj pôt'SUI1 contaI sem quaisquer ônus para a Contratante, os
serviços não aceitos, por má eXê~u9Aoou PCI' inobservância das especificações.

14.4Encaminhar mensalmente, por meio eletrônico, relatório das publicações já
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realizadas e do saldo registrada
14.5Atender prontamente a quaisquer exigências da Câmara Municipal de Londrina;

inerentes ao objeto da presente liêJta~ão.
14.6Comunicar à Çâmara Municipal de Londrina, no prazo máximo de 24 (vlt1te e

quatro) horas que antecede a data da publicação, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, soma devida comprovação.

14.7Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas previdendárJos\
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros\ deslocamento de pessoal, prestaçllo de
garantia e quaisquer outras que it1lddam ou venham a incidir na execução do
contrato.

14.8Manter, durante toda a execuçãO do eontrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,

14.9Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anosl exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

14.10 Manter atualizados os números de telefone e fac-símile e os endereços de é-mall e
para correspondência.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

15 A Contratante obriga-se a:

15.1Acompanhar a execução dos sê1'V190s e sua conformidade com o disposto no edital e
na proposta, por meio de sêrvldor es~eeiflcamente designado, para fins de act!ltação
e recebimento definitivo dos serviços.

15.2Rejeitar, no todo ou em partel os bel1s confeccionados em desacordo com este
instrumento.

15.3Proceder ao pagamento do contrato decorrente deste instrumento na forma e prazo
pactuados.

15.4Notificar, por escrito, a Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos contratos; fixando "ra~o para a sua correção.

Município de Londrina, 31 de agosto de 2014.

~l~~~~
- .- Ana Paula Rodrigues Pinto U

Assêssorla de Imprensa

- .._~- Rua t3ov. PãNDoI fia souia.145 .-
Céftttõ I::IVléBa@Nla tvlunl\~z da Rocha Neto
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CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO 11- MODELO DE CAR.TADE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

À Câmara Municipal de Londrina

Pregão Presencial nO.[número do pregâo]/[mm]

Através da presente; autori~o oCa) Sr.(a)..., portador(a) da Cédula de
Identidade, Registro Geral (RG) n°....j e lnssrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério
da Fazenda (CPF/MF) sob o nO.... a partl~ipar do procedimento Iicitatário acima referido; na
qualidade de representante de (Razão So~ial)l pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nO..... Para tanto; outorgo à
pessoa física supramencionada amplos poderes para praticar todos atos inerentes ao Pregâo
Presencial nO[número do pregão]/[ano],

Estou ciente, de que re~pônderei em juízo ou fora dele, se for o caso; por
todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:

RG:

CPF:
Cargo:
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ANEXO 111 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO nos REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa (Razão Sodal), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nO..... , declara para os devIdos
fins, sob as penas da Lei, que cumpre pletll1i11IU1teos requisitos de habilitação e cot1~ofda em
sua plenitude com o Edital do Pregão Presefltial nO. [número do pregão]/(ano] e seus AMXOS.

Em de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

.. RTIrHÍlv. ~~NôôTtié5Ma, 145
Cei1lto CIVI~1lBIli1tô MUi1hoz da ROcha Neto
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empresa (Razão Sodal)l pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da FaZêndlt (CNPJ/MF) sob o na....., declara, sob as sanções
administrativas previstas e sob as penas da tei, Ser ... (microempresa ou empresa de pequeno
porte, conforme o caso) nos termos da legisla~ão vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no S4° do art, jO da tei Complementar na 123/2006.

____ , __ . de_.. ~_<_. ~. [ano] .

• r-C 7:-::.-.,..':t~ ..• --~-

Assinatura do Diretor dU R~preSêtitante Legal
Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

Observações:

a) Esta declaração deVê ser preenchida somente por empresa que se
enquadrar na Lei Complementar 123 dê 20061 para que possa se valer dos benefícios da Seção
VII e item 41 deste Edital.

b) A não apresentaçâo desta .declaração será interpretada como não
enquadramento do licitante como ME ou 13PP tiU tomo a renúncia do direito de tratamento
diferenciado conferido pela LC 123/2006.

Rl1'! Gb~: PIU1gt,tilésouta, 145
Centro blillcb Blilit6~uhMz da ROCnaNato

FotiêlFAX: M14,12SS -londrina. PR



Pregão Pfesenellil n°, 19/2015 22
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO
TRABALHO DO MENOR (Lei n6 9.8!4/99)

A empresa ... (Razão Social), p~ssoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas JurídicaS do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nll, ••••
interessada em participar da licitação modalidade Pregão Presencial nO [número do pregão]!
[ano], da Câmara Municipal de Londrifia, Estado do Paranál em cumprimento às
determinações da Lei 8.666, de 21 de junhtl de 1993l DECLARA, sob as penas da leij que em
seu quadro de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso oU insalubre e
menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalhol conforme inciso XXXIII do Artigo 7'0
da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdad~, firmo o presente.
(cidade, data).

-- - - -= ..•. ...-••..¥tt7-""-.,.,.'::z.r:e

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

(Obs.: Este documento devérli tonstar no envelope nO2 'Documentação;)

.. .. ..Rua GIl? j:iaH~êt!lêSdUtâ,145
Cêlií~élêililé6 BllHt6~UH~llz aa Rocha Nato

f'one/l=A:i.: ã37.4'12é!i, lôlidHlia. PR
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ANEXO VI - MINUTA DE ATA DE REGlSTRO DE PREÇOS

ATADE ~GISTRO DE PREÇOS NU,(numtro sequencial de atas e contratôs]/2014
PREGA0 PRESENCIAL PARA MGlSTRO DE PREÇO N°. [número e ano]

PROCESSO ADMlN1STltATIVO N° [número e ano]

23

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A PUnLiCAçÃO DE ATOS OFICIAIS ÉM MimA
JORNAtJSTICA IMPRESSA

VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PRÉÇOSI [PREÇO] ([VALOR POR EXTENSO))

VALIDADE DAATA DE REGISTRO DÉ P1tElÇOSI 12 (DOZE) MESES

A Câmara Municipal de Londrlna, com sede na Rua Gav. Parigot de Souza,
145, Centro Cívico Bento Munhoz da ltocha Neto; Londrina - PR, inscrita no CNPJ sob ontl
78.316.064/0001-93, neste ato repres€t1tada por seu Presidente, Vereador FÁBIO ANORÉ
TESTA, portador da Cédula de IdentIdade n° e inscrito no CPF n°
______ ., em face da c1assifi&açGodas propostas apresentadas no Pregão Presencial
_/2015, cujo resultado foi homologado êtn •••••de . de 2015, resolve registrar o preço
para a eventual,
tendo sido o preço ofertado pela empresa _-.... , inscrita no
CNPJ sob o nO --==-::""-",1 com sede na Rua 1 nO.__~_i
Bairro ' CEP:, CIdade-Estado; neste ato representada pelo Sr.
_______ ~, portador da Cédula de ldentidade nO e CPF n°
______ , cuja proposta foi classlfitadaem 10 lugar no certame, nos termos abaixo:

CLÁUSULA PRIMEtRA .•• DO OBJETO; DAS DISPOSIÇÓES
SOBRE A PRESTAÇÃO DO SÊltVlÇO~ 1>AGAMENTO E OBRIGAÇÓES DO
FORNECEDOR COM PREÇO MGIS'tRADO

o objeto do presente instrumet1to é O registro de preços para eventual conmaação de
serviços de publicação dos atos ofislals da Câmara Municipal de Londrina em mídia

Rua GilII. I'AMgillllã Souza. 145
Céhtiõ CIVlCô lleMtã MUMilZ ali Rocha Nelo

FOlieIFAl<: a31"'1~e!l.lõn<trll1ll.PR
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jornalística especializada, visando a atender às necessidades da Câmara Municipal de
Londrina.

1.1 As especificações do objeto; as disposições sobre a prestação dos serviços, O
pagamento e a disciplina das ohrigt\~ões da Contratada e da Contratante estâo
definidas no Termo de referência do Edital de Pregão Presencial n°. _/2015 (Anexo
I).

2 A existência de preços registrados nâo tlbrigt\ a Câmara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderâo advir, ficando~lhe facultada a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do
registro preferência em igualdade de tondições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS REGISTRADOS E DO VALOR DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3 Os preços registrados no presente instrumento são os seguintes:

Item Descrição Quantidade Preço Unitário Preçu rutal
(cm1)

1 Publicação em preto, no caderno n()d~iât'iu
indeterminado, dos Atos Oficiais da Ct1mt\rt\
Municipal de Londrina, de segunda a sexta-feira e 9.000 R$ R$
aos domingos.

2 Publicação em preto, no caderno classH1.~adu~,
dos Atos Oficiais da Câmara Munieipt\1 de 9.000 R$ R$
Londrina, de segunda a sexta~feira e aos
domingos.

Valor Total RS

CLÁUSULA TERCEIRA
ADMINISTRATIVAS

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES

4 Comete infração administrativa; n08 têrmos da Lei nO10.520, de 2002, o Prestador êom
Preço Registrado que, no decorrer da contratação:

4.1 Inexecutar total ou parcialmente os contratos decorrentes da Ata de Registro de
Preço (ensejar o retardamento dn exe£ução do objeto da Ata de Registro de Preços,
não mantiver a proposta ou falhar na execução dos contratos decorrentes da Ata de
Registro de Preços);

4.2 Apresentar documentação falsa:
4.3 Comportar-se de modo inidÔneo;
4.4 Cometer fraude fiscal;
4.5 Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e na Ata de Registro de

Preços.

Rua GOV,aHgo Bê SOU2a, 145
Centro CIVlc6 !leHlo r.1uHHo2 da ROCha Nelo

FOhêiFAif<;~at4.12éS. LOhorina. PR



5 O Prestador com Preço Registrado que cometer qualquer das infrações discriminadas
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:

5.1 Advertência por faltas levesj assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

5.2 Multa:
5.2.1 Moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado na publicaçâo

requisitada, calculados sôbre O valor da Nota de Empenho ou sobre o valor
proporcional da publicaçãtJ em mora na Nota de empenho, até o limite de S
(cinco) dias;

5.2.2 Compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro
de Preços ou do valor proporclortal do item a ser objeto da rescisão, no caso de
inexecução total ou inexêCuçho parcial de que decorra rescisão da Ata de
Registro de Preços, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o
valor cumulado das penalidades nâo supere valor equivalente ao total da Ata de
Registro de Preços.

5.3 Declaração de impedimento de tl~ltare contratar com as administrações diretas ou
indiretas do Município de Londrina pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

6 O atingimento do limite de S (êit1so) dias previstos para o caso de aplicação da multa
moratória implica inadimplemef1to total da respectiva contratação decorrente da
presente Ata de Registro de Pfe~o~ - fato diante do qual cabe rescisão contratual
(conforme haja enquadramento 110 art. 78; Lei 8.666/93 ou na Cláusula Nona da
presente Ata de Registro de Preços).

7 A penalidade de multa pode ser aplicada GUmulativamertte com as demais sanções.

8 A autoridade competente, na apHGa~Aodas sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da ptôporcionalidade.

9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em procedimento
administrativo que assegurará" contratlltÓtio e a ampla defesa, instaurado e instruído
pelo Gestor do Contrato e julgado pelo Presidente da Câmara Municipal de Londrina.

9.1 Os pedidos de reconsideração lHWA:O tecebidos como simples petições e não tet'âo
efeitos suspensivos em re1açAo à decisão proferida, contudo não desobriga a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

9.2 Aplica-se subsidiariamente ao pros~diltlento de penalização previsto 110 presente
edital, o procedimento previsto na L~l nO8.666, de 1993, e analogicamente o previsto
na Lei nO 9.784, de 1999.

10 Previamente à aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentat defesa,
no prazo de 5 (cinco) dias útelsj contado a partir da data em que for notifiêada a
respeito.

2SPreglto Preii~I1Ch\1nO. 19/2015

Ruat3av, AMoa ll& Souta, 145
centro CIV1CõBAnlõ Munl\1l2 ~a Rot:ha Neto

FOlleil'AJ(: aat*12BS' L'Olidnna. PR
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1] Após a aplicação de quaisquer das petutlldades previstas, far-se-á a comunicação eSt1rita

à empresa e publicação no Jornal Ofklal do Município (exceto nos casos de advert@nda
e multa), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será
registrado em cadastro correspondente,

12 O prazo para pagamento da multa serli de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor,

12.1Não havendo recolhimento voluntário pelo Contratado, a Contratante poderá abater
de eventuais créditos existentes fI frustrada tal hipótese, poderá encaminhar para
cobrança judicial, desde que não represente ônus excess.ivo a esta Casa.

13 A recusa injustificada da empresa em asslMr a Ata de Registro de Preços no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da convo~açliol para efeitos de aplicação de multa, equivale
à inexecução total da sua obrigatAo, sem prejuízo da apuração da pertinência de
aplicação da penalidade de dec1araçAo de Impedimento de licitar.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIG~NCIA DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14 A Ata de Registro de Preços terá vlgéntla de 12 (doze) meses, a contar da data de
[inserir critério, que poderá seI' a aS~'Hatura ou a publicação do extrato da Ata de
Registro de Preço].

CLÁUSULA QUINTA nA rrSCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
DECORRENTES DAATA DE ltEGIS1RO DE PREÇO

15 A fiscalização das contratações decorrentes da presente Ata de Registro de Preço será
exercida por representante da Contratantej ao qual competirá dirimir as dúvldl1S que
surgirem no curso da execução do c:ontrato e de tudo dará ciência ao Gestor do
Contrato.

I5.! Salvo alteração por meio de despatho do Diretor-Geral da Câmara Municipal de
Londrina, devidamente notificado â Contratada, é designada como Fiscal da presente
Ata de Registro de Preços li servld(jra Ana Paula Rodrigues Pinto, matricula ntl,
[matrícula], lotada na Assessoria de C()tnunicação - Im prensa.
15.1.1 Quanto às publicações solkltadas diretamente pelo Departamento de

Suprimentos e Patrimônio, as atividades de pedido e envio da Nota de Empenho
para a empresa, revisão dos anuncias, autorização para publicação e o
recebimento definitivo fisardo a c:argo de servidor designado pelo gerente do
Departamento que informará ménsahnente à fiscal da Ata de Registro de Preço a
quantidade de publicações reall~adl1S por sua iniciativa.

16 Ao Fiscal da presente Ata de .Régl$tffJ dê Preço ficam designadas, sem prejuízo dó
previsto no Capítulo IV - Da Gelltitlj e Fi!le~lização dos Contratos, do Ato da Mesa nO.
11/2013, as seguintes atribuições:

16.1Solicitar empenho ao Departamentlj Financeiro

. Ruãtl'ii. pilH~di~~Sóuza, 145
Cantto blvlóa l3eHtó MUHHtíz da Rocha Neto

FóM/FAX: aa1l\LH!eS .lóHdHne. PR
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requerer a prestação de serviços,
16.2Verificar se a execução ocorre em GOnformidade com a Ata de Registro de Preços, e

praticar todos os atos de competência da Contratante correlatos.
16.3 Dar recebimento definitivo dos serviços prestados, após as verificações de adequação

da execução com os termos da presêt\te Ata de Registro de preços - inclusive com a
verificação de prazos, valores e quttntidades.

16.4Jndicar o número do empenho na fatura) caso a Contratada não o tenha feito.
16.5Verificar se o valor discriminado tH1 Nota Fiscal é compatível com o registrado na

presente Ata de Registro de Preços e refere-se a produtos efetivamente entregues;
antes de remetê-la ao Departamento Financeiro.

16.6Jnformar por escrito o Gestor do Contrato caso identifique irregularidade para
eventual instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade,

17 Com o recebimento de relatórios fundamentados dos casos de execução irregulat' do
objeto, o Gestor do Contrato instaurará e conduzirá procedimento administrativo para a
eventual aplicação de penalidade,

17.1Na hipótese do relatório não se demonstrar conclusivo e proporcional a instaut'açâo
do procedimento administrativo para apuração da infração e aplicação de eventual
penalidade, o Gestor do Contrato encaminhará as informações para deliberação do
Diretor-Geral da Contratante aser~a de sua viabilidade.

18 A fiscalização de que trata esta s1áusu1a IHlo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terselros, por qualquer irregularidade.

19 O Fiscal da presente Ata de Reglsuo de Preço anotará em registro próprio todas as
ocolTências relacionadas com a exeeuçAo dos contratos decorrentes da Ata de Registro
de Preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA - DAALTERAÇAo DA ATADE REGISTRO DE PREÇO

20 A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas as disposiçôes
contidas no artigo 65 da Lei nO 8,666, de 1993, exceto no Cjue se refere ao ~lOdo
referido artigo.

21 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao
Departamento de Suprimentos e PatrJm6nlo promover as necessárias negocia~t:les junto
aos prestadores.

22 Quando o preço registrado tort1ar.•se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio convocará o fornecedor
para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
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22.1 Se o fornecedor não aceitar fedu~lr seus preços aos valores praticados pelo mereado
será liberado do compromisso assumldol sem aplicação de penalidade.

23 Quando o preço de mercado tofnar"se superior aos preços registrados e o Fornecedor
não puder cumprir o compromissoj O Departamento de Suprimentos e PatrimÔnio
poderá:

23.1Liberar o Fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido de prestação de servlt;oSl e sem aplicação da penalidade se confirlnada a
veracidade dos motivos e comprOV!1l1tesapresentados; e

23.2Convocar os demais fornecedores partitipantes da licitação que originou a Ata para
assegurar igual oportunidade de ttégoclação.

24 Não havendo êxito nas negocÍaçõeaj a Ata de Registro de Preço será revogada e sêrão
adotadas as providências necessárltlSl'!1ra efetivar nova contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMl!:NTO DO REGISTRO

25 O Fornecedor terá o seu registro canceladoj por intermédio de processo adl11inlst!'ativo
específico, assegurado o contraditÓrlc>e a l1rnpladefesa, quando:

25.1Não cumprir as condições da Ata de ltegistro de Preços;
25.2Por razões de interesse públicoj devidamente motivadas e justificadas;
25.3Não mantiver as condições de habilitação dUrante a vigência da Ata de Registro de

Preços.
25.40 Fornecedor poderá soliéÍtar O cancelamento do seu registro de preços na

ocorrência de fato supervettiel1te que venha comprometer a perfeita execução
contratual, decorrente de caso fortuito ou de [orça maior.

CLÁUSULA OITAVA- DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

26 São documentos anexos a presente Ata de ltegistro de Preços:

26.1O Edital do Pregão Presencial n6 -.-!20 1S e seus anexos.
26.20 Termo de Referência do Pregão Presencial n° _.. /201S.
26.3A proposta do fornecedor com pre~o registrado.

27 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nO10.520j de 2002j

Lei nO8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123j

de 2006, e da Lei nO8.666, de 1993j subsidiariamente.

Londrina, [dia, mês ê ano).

Fábio André Testa
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

[nome completo da signatária]
[cargo]

~ RUA 13ovJiaHgOloasouza,145
CemfB OIViôo !laliloMul\lIõz dá Rocha Neto
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"CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇ'ÃO
PREGÃO PRESlNCIAL N° 19/2015

TIPo: MENOR PREÇO

OBJETO: Registro de preço da publicação de atos oficiais em mídia jornalístic
Impressa.

ECVRSOS: 01.010.010.031.0001.2.001.33.90.39.47.02 - diversos serviços d
ifusão

ALOR MÁXIMO TOTAL: R$ 63.900~OO(sessenta e três mil e novecentos reais)
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 9h15 do dia 15 de
setembro de 2015.

OCAL: Rua Gov. Parigot de Souza~ 145~Londrina/PR, na Sala da Presidência.
"""'TIRADADO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio ou no

Site: htt ://wwwI.eml. r. oV.b l/site/licitacCles.xhtml

NFORMAÇÕES COM L ENTARESt Poderão ser obtidas pelo e-mail
icitaeao eml. r. oV.br ou n s te fones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43) 3374-1273
(Anderson).
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANA

AVISO DE UCITAÇAo
Imlll, PREGÃO PRESENCIAL NO1912015

: T1pq: MENOR pREÇO '

OBJETO~ Registro da ptCÇ(l da /lYlincaçao dO atos olleiáls em mldía /O~llrJlça tmprem
RECURSOS; 01.o10,010,03tOOO~,2,OO133,9039,47',02 -diverto& Sétv.içoa de difusão
VALO~MÁXIMOTQT~~:R$~3,mOO (~ssenta e três ml/,e nov~,-rnal$)
CREDENClAME/IITO /: ABERTUIY\ DOS ENVELOPE$: 91115 do dia 15 de ~1embn>lIe ~01~
lÓcAL:'Rua l3ov,PáÍlgol de SÓuza;1.4~: LondrinalPR, na sala da Pl'IISldêncla, , ,,:',
RETIRADA 00 EDITAL::dlrelamerile no Setor de SupriinenloS e PatrlmOnl\lOlulO Síle;
http://www1.cmJ.pr.gov.br/cmVaftenicítacQea.lChtml i .1" , r i > -" '::0 '~"

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES: Poderio ser obtidas pelo e-mail
Ilcílacao@cmI.pr.gov.brOu nos telefones (43) 3374-1312 (Lullh e 143) Wi4-1273 (ÂndCrsOl1L ..'

Em 31/0812015
Ronan \MelewskI Botelho

Diretor Geral

POOER J<DiCWliO 00 liSTAOO 00 PAAANÁ COMARCA DA RECll.l:D MErRO!'Ol,ITNlA DE lONOlllNA
ceNTRAl. DE la_, ••••• 3" VAAA ClVa DE lO"JORlNA • PRO.JW' Proc<.••••. OOO~2lI13.a.1Ull1
~I ~ dO T.,.. E:ttroillClcoal.; _1rOtO Pnnç,p>l Coo!,~ ~ V.Iof da Co_ R$7~001/ld,
en_.r HS8C IIAI« 9'VoSIL SA ' BA/lCO "u. TlPLO ICPFiC>iPJ o , 701.2It1l0001..J9! T"' ••••• 0;. •• ,,,, a.'o 34
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12.564.6:WOOO1-341 ~lJA a\l1AA BR\JGGlN. 200 ' ,"IIDl'" ORIENlE ' LONORJNM'R • CS' e6,O» 171 S,,",', "',,'o
S •• iCPF;C •••••J O.3U82111õ-10) R••• ......, "",,,,,,,,, ~. LO!>ClRJNM'1< EllJ'EDlç.io REALIZADO 'l:l SlSTE
PROJ\,()l . Cf, PROIillolElrnl.l23l2ll12 00 TJiP.\. JUZO DE OoRElTO DA TelCEIRA VA'V, ClVEl. DA CO'>WlCA DE
LON:lRl_ eorr .•••.DE Ct tN;kJ - PRAZO OE 20 DIAS. F',,.,,,_. crrAÇk> <Ia jli"" d<veClClta: Tll!A/'GPQRTAOORA
RIO 00 V••••.E LTOA(CPf',CNPJ' 12 56463&1XlO1,34) - _ EL\liRA ~OOQlN 200 . JARl)tM ORIENTE •.LONOfllAAPR _
ceP' 8&-03>1n - S<Ie't CO••'" da S,iI'o (CPF''CNPJ 039.882.111>401 . fl\r.I ke~ V,dOflIl, 4fi. LOI£lRINJ.PR,
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DECLARAÇÃODE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

,~.y

A empresa Editora Jornal de Londrina S/A, pessoa jurídica inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº
79.347.001/0001-67, declara para os devidos fins, sob as penas da Lei, que cumpre
plenamente os requisitos de hélbilitação.e concorda em sua plenitude com o Edital do
Pregão Presencial nº. 19/2015 e seus Anexos.

Londrina, 8 de setembro de 2015.

Nome: Guilher e Dõring da Cunha Pereira

RG: n.º 3.164.248-5-SSP/PR
CPF: n.º 768.429.409-15

Cargo: Diretor
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PROCURAÇÃO

À Câmara Municipal de Londrina

Pregão Presencial nº. 19/2015.

Através da presente, autorizo o Sr. Cristiano Soares dos Santos,
portador da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) nº n.º 7.675.711-9, e inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 034.321.629-
95 a participar do procedimento licitatário acima referido, na qualidade de
representante da Editora Jornal de Londrina S/A, pessoa jurídica inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº
79.347.001/0001-67. Para tanto, outorgo à pessoa física supramencionada amplos
poderes para praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial nº 19/2015.

Estou ciente, de que responderei em juízo ou fora dele, se for o caso,
por todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

Londrina, 8 de setembro de 2015.

a Cunha Pereira

RG: n.º 3.164.248-5-SSP/PR
CPF: n.º 768.429.409-15

Cargo: Diretor

lIl~j grpcom - Av. Tiradentes, 1370 - Jd. Shangri-Iá ILondrIna - PR ICEP 86070-000
...,.'u •.•.~.•, ••_ .•_,,~ Telefone: (43) 33n3300 IwwwJornaldelondrina.com.br
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. . .". '. '.' S-A-I-B-A'M, quantos este público' instrumento de procuração
v~remque aos ~~ntee Cln.codias do mês de junho do aoode dois mil é quinze (25/06/2015), nesta
cidade de CUritiba, Capltal.do Estado do Paraná; compareceu como outorgante em Cartório:
EDITORA JORNAL DE lONDRINA S/A, pessoa jurídica de.direito privado; com sede na Avenída
Tiradentes, nO1370; na cidade de Londrina/PR, inscrita no CNPJ sob nO79.347.001/0001..,67, com
Estatuto Social alterado e Consolidado na 243 Assembléia Géral Extraordinária realizada em
29/04/2014, arquivada na Junta Comercial do ,Êstado'do Paraná sob n° 201423300558erndéita de
19/05/2014, neste ato representada por seu DiretorPresidente GlJILHERMEOOR1NG DA CUNHA
PEREIRA, brasilefro, solteiro, maior, ,advogado; portador da céduladeideritidade :0° 3.164.248-5
-SSP/PR, .inscritonoCPFIMF sob nO768.429.409-15;residente edomicmàdo nêsta Capital, na Rua
Marechal Hermes h0387 e. por sua Vice-Diretora' ANA AMEUA CUNHA PEREIAA FILfZOLA
brasileira, casada, jornalista, ,portadorada cédula de identiqadeno30164.251-5-SSP/PR,inScrita n~
CPFIMF sob nO768.192.999-15, r.esidentee domiciliada em Curitiba -Paraná, na Rua Carmelo
Rangel nO'567; eleitoscónforme Ata da 23à Assembléia Geral Ordinária. árquivado na Junta
Comercial do Paraná, sob nO20123663644 em 05/06/2012,cujaOertidão Simplificada e Ato
Constitutivo me foram apresentados e ficam digitalizados,egravados eletronicamente nestas Notas;
sendo os presentes reconhecidos como os próprios por mim, Escrevente do 70 Tabelião Dr. Angelo
Volpi Neto, através dos documentos de identificação a mim apresenlados,do que dou fé. Ent~o, aí
pela outorgante, me foi dito através de seus representantes que por este público instrumento
nomeia e constitui seu procurador: EDUARDO SANTOSOE ANDRADE, brasil~iro, separado
judicialmente, contabilista, portador da cédula de identidade nO70266.816':':2-SSP/PR,inscrito no
CPFIMF sob nO647.559.757-00, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua,Carlos Benato n0
683, Casa 04; aquernconfere poderes amplos e ilimitados "ad negotia" para sempr~ em Conjunto
com um .dosOiretores da Outorgante, representare agirem nome da outorgante perante
qualquer repartição ou órgão público, entidade autárqUica e alfandegária em todo o Território
nacional, quer' no âmbito federal, como Ms estaduais e municipais, inclusive perante o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, Instituto Nacional de Seguridade Social, Junta ComerCiaI,
empresas de economia mista tais como TELEPAR, SANEPAR e COPEL, CORRÊIOSe outras,
bem como perante toda e qualquer firma ou empresa privada de atividade comercial,.industrial ou
de prestação de. serviços, perante bancos e estabelêcimentos banCádos, de crédito ou de
'desenVOlvimentos,podendo ablir, movimentar eencerrar'contas bancárias de qualquer natureza,
inclusive de investimentos e aplicações, junto a quaisquer estabelecimentos bancários, inclusive
Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco Santander S/A, Bancoltáú S/A, HSBC Bank
Brasil S/A Banco Múltiplo, e Caixa 'EconômiCaFederal, emitir, aC,eitar,endossar, e descontar
cheques, fazer ,depósitos e retiradas, autorizar passes e remessas, assinar guias de retiradas,
1ceber ordem de pagamento, assinar contrato de câmbio ou boleto, requisitar talões de cheques,
,...assarrecibos, dar qUitação, solIcitar e obter informações sobre.saldos existentes nas mesmas;
requerer, alegar e assinar o que convier, apresentar provas, prestar declarações,.juntar e retirar
documentos, solicitar e retirar cartão magnético, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, .efetuar
pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferência por meio eletrônico, proceder a
levantam..o/'e. tos de num..l..ee..rr~á'Q.srl.. oca,;, vender veículos USadose sucatas, em.itir.t..aturas e duplicatas,
demais}1tulos cambj~avalizá-Ios e/ou endossá-los ou transferi-los a terceiros, promover
cobran9'âs amigá ~' ou judiciais, contratar com. terceiros a prestação de serviços, admitir,
suspefier em :,,' gados, fixar ordenados e remunerações em geral, designar atribuições, firmar
quais ratos com terceiros estabelecidas no País ou no Exterior, pactuar preços, prazos e
cond

o

receber,. aceitar, contratos, recebere representá"'"lajunto a repartições públicas em
geral , rtóriosde notas e registro de imóveis, eaí requerer, alegar e assinar o que convier,
promover registros, averbações, cancelamentos, pagar impostos, taxas; cumprir exigências;
const.ituir pre.I?º~tospara comparecer a audiências em Juízo ou nos órgãos administrativos em
geraIX,o~de_s"et.a~ane&essáriQiincldsive~erantea JUS!içado Trabalho:'tranSigir,:prom.overacordos
ou traHsaçoês.4fõrmul~1;propostas ~ncluslve no atendImento de convItes, tomadas de preços ou
conc9rrê~cias Dúb!iCé!$,transferir ~ens móveis ou veíCUlos,contratared.ffieações. representar _ c PIA ~ti' fí t p. '-. I í .4. • 't I b'IO
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DI AngeJp Vojpi Nelo . eua Marechal Deodoro,)30. Cenlro. Curif;oo. PR. CEP 8001".010. Fono, 413094<.7700. fox: 413094.7719. CNP1.15,15{.450/0ilPl.38 '~VQ!'pi.not.braIOSao seu Interesse, se ror o caso, nomear oens a pennora, exercer os .a1relosue aOJuQlvaçaoe
remissão, constituir advogado com outorga de pOQeres"adjudicià et extra", sendo vedado o
substabelecimento. O presente mandato é válido de 09/07/2015 até o dia 09/07/2016. Os
elementos declaratórios deste instrumento que foram fornecidos pelos representantes da parte,
após a assinatura' são inalteráveis, sendo que.eventuais correções somente serão levadas à efeito
mediante a lavratura e cobrança de novo ato. Certifico que a qualificação dos procuradores,
bem como a descrição dos dados' objeto deste' mandato, foram fornecidos pelos
representantes da Outorgante que declaram se responsâbilizar civil e criminalmente nos
termos do artigo 299 do Código Penal, por todas' as declarações e informações aqui
prestadas, bem como a ratificá-Ias em Juizo ou quaisquer outros orgãos,.a qualquer tempo,
se compelidos forem. Em seguid1;lme foi apresentada a Guia nO24000000000692959-5, que
prova o recolhimento do Fl)NREJUS - Fundo deHeequipamento do PoderJudiciário, devido peia
presente escritura, feito pela Outorgante, em data de 25/06/2015, no valor de R$16,06 (dezesseis
reais e seis centavos); autenticada mecanicamente, conforme InstrUção Normativa nO03/06 do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.-O presente ato .foi protocolado em data de 25/06/2015,
sob nO 04089/2015 no livro de Protocolo Geral. E, de como assim o disse(ram) do que dou fé, me
pediu(ram) lhe fi este instrumento, o qual depois de lido e achadocoriforme aceita(m) e'assina(m),
perante mim, IEl AUGUSTO DE CASTRO, Escrevente que a digitei. E eu, MARIA AUGUSTA
GOMES D L1VElRAVOLPI, Tabeliã Sub . ufa asubsc:;revi.Curitiba, 25 de junho de 2015. (a.a)
GUI HE E DORING DA CUNHA P EIRÁ, ANA AMEUA CUNHA PEREIRA FIUZOLA.
Tr: da mesma data. Está confo e ao $eu original ao qual me reporto e dou fé. E eu

7° Tabelião a conferi, subs evo e adsinoem público e raso:
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EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A.
CNPJ/MFN°: 79.347.001/0001-67 / NIRE: 41300007403 (17/01/1990)

ATA DA 26a ASSEMBLEIA GERALORDINÁRIA
30 DE ABRIL DE 2015

DATA, HORA E LOCAL:Aos 30 dias, do mês de abril, do ano de 2015, às 15~(qcúnze) .
horas, na Av. Tiradentes, nO 1370, em Londrina, Estado do Paraná. CONVOC:ÂtÃ~ E'.
PRESENÇA: A convocação foi feita pela Diretoria, por Edital publicado no Jorhàl de .
Londrina, nas edições dos dias 22/04/2015 (p. 15), 23/04/2015 (p. 23) e 24/04/2015
(p. 16) e no Diário Oficial do Paraná - Comércio, Indústria e Serviços, nas edições aos
dias 23/04/2015 (p. 31), 24/04/2015 (p. 67) e 27/04/2015 (p. 29). Pri:?5'2'ntes
acionistas representando aproximadamente 99% (noventa e nove por cento) di:>'Ãfiital
social da Sociedade, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de
Presença de Acionistas. MESA: Presidente: Guilherme Doring da Cunha Pereira.
Secretária: Ana Amélia Cunha Pereira Filizola. ORDEM DO DIA: a) apreci~"Ç.-gudo:" : " .
relatório da administração e exame, discussão e votação das demonstràç5es
financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014;" b)
destinação do resultado do exercício social de 2014; e c) eleger os administradores.
DELIBERAÇÕES: Por acionistas representando aproximadamente 99% (noventa e
nove por cento) do capital social, foram tomadas as seguintes deliberações: I)
Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130,
91°, da Lei n° 6.404/1976; 11) Aprovar, com a abstenção dos legalmente impedidos,
sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, documentos que
foram publicados no Jornal de Londrina, na edição de 25 de março de 2015 (pp. 16-
18), e no Diário Oficial do Paraná - Comércio, Indústria e Serviços, na edição de 27 de
março de 2015 (pp. 73-76), dispensada, portanto, a publicação dos anúncios a que se
refere o art. 133, da Lei n° 6.404/1976; 111) Aprovar, sem reservas, a destinação do
Prejuízo Líquido do Exercício de 2014, no valor de R$ 3.029.790,74 (três milhões, vinte
e nove mil, setecentos e noventa reais e setenta e quatro centavos), para a conta
"Prejuízos Acumulados"; IV) Reeleger, com prazo de gestão até a assembleia geral
ordinária de 2018, para o cargo de Diretor Presidente, GUILHERME OÔRING DA
CUNHA PEREIRA, brasileiro, solteiro, advogado,' residente e domiciliado em Curitiba,
Estado do Paraná, na Rua Marechal Hermes, nO 387, Centro Cívico, CEP 80530-230,
portador da cédula de identidade RG nO3.164.248-5, expedida pela SSPjPR, e inscrito
no CPF/MF sob o nO 768.429.409-15, e para o cargo de Diretora Vice-Presidente, ANA
AMÉLIA CUNHA PEREIRA FILIZOLA, brasileira, casada, jornalista, residente e
domiciliada em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Carmelo Rangel, nO 567, Batel, CEP
80440-050, portadora da cédula de identidade RG nO 3.164.251-5, expedida pela
SSPjPR, e inscrita no CPF/MF sob o nO 768.192.999-15, os quais, presentes a esta
assembleia, declaram não estarem incursos em crime que os impeça de exercerem
atividade mercantil, ou impedidos de exercerem a administração da sociedade por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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, e, por força
a assinatura do correspondente Termo de Posse, aceitam a sua investidura nos seus
r pectivos cargos. Após a eleição, foi aprovada e fixada, por unanimidade de votos, a
re uneração global mensal da Diretoria em até R$ 2.000,00 (dois mil reais); e V)

T o oco'~ var a não instalação do Conselho Fiscal. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo aA I'RE EN1\0 l..OEST •••.00
REI'RO ~~ENT E ,. ',AT•••..
0000 RTOR ,
NESToE
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EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A.
CNPJ/MFN°: 79.347.001/0001-67 / NIRE: 41300007403 (17/01/1990)

ATA DA 26a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
30 DE ABRIL DE 2015

tratar, o Senhor Presidente esclareceu que não houve manifestação do Conselho fIscal,
haja vista que o referido órgão não se encontrava instalado e, em segoJida, foi
encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata, que, após lida e aprovada, segue
assinada pelos membros da Mesa e pela totalidade dos acionistas presentes. Londrina,
30 de abril de 2015.

Mesa:

-=-- --- <--1. ~
Ana Amélia Cunha Pereira Filixo1a
Secretária

Acionistas:

<~ .~
P Participaç s Ltda.

Guilherme Doring da Cunha Pereira - Administrador

~.

/
/
/

o- c .p. ~

Convergência Participações S.A.
Ana Amélia Cunh. ereira Filizola - Diretora Vice-Presiden e

-........ c f. L...lÃ-
CPLAdministração e Participações ltda.

Ana Amélia Cunha Pereira Filizola - Diretora Vice-Presidente

__ ~_ c,'_~

FCPParticipações Ltda.
Ana Amélia ha Pereira Filizola - Administradora

f«pt:--:- S AConvencia art.c.paçoes . .
Guilherme Doring da Cunha Pereira - Diretor Presidente



TERMO DE POSSE

e...... ~ ~ . .p, ~
ANA AMÉLIA CUNHA PEREIRA FILIZOLA

Diretora Vice-Presidente

Em 30 de abril de 2015, compareceram na sede da Editora Jornal de Londrina'
S.A.I localizada na Av. Tiradentesl nO 1370

1
em Londrina

l
Estado do Paraná

l

os Srs. GUILHERME DÔRING DA CUNHA PEREIRA, brasileiro
l

solteiro"
advogadol residente e domiciliado em Curitiba

l
Estado do Paraná

l

na Ruà'
Marechal Hermes, nO 387, Centro Cívico, CEP 80530-230, portador da cédula
de identidade RG nO3.164.248-5, expedida pela SSP/PR

I
e inscrito no CPF/MF

sob o nO 768.429.409-15, e ANA AMÉLIA CUNHA PEREIRA FIlIZOIAf'.
braSileira, casadal jornalistal residente e domiciliada em Curitiba

l
Estado dQ '

Paraná, na Rua Carmelo Rangell nO 567, Batel
l
CEP 80440-050, portadora da

cédula de identidade RG nO 3.164.251-5, expedida pela SSP/PR
I
e inscrita no

CPF/MF sob o nO 768.192.999-15, os quaisl em Assembléia Geral Ordinária
realizada nesta data, foram eleitos para os cargos de Diretor Presidente e
Diretora Vice-Presidente, respectivamente, e desde logo declaram estarem
aptos para o exercício dos cargos e não estarem incursos em crime que o
impeça de exercer atividade mercantil, ou impedidos de exercerem a
administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela

l
a pena que vede, ainda

que temporariamentel o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricaçãol peita ou suborno, concussão, peculato

l
ou contra a economia

popularl contra o sistema financeiro nacionall contra normas de defesa da
concorrêncial contra as relações de consumo

l
fé pública, ou a propriedade

l

e,
por força da assinatura deste termo, aceitam a sua investidura nos respectivos
cargos.

Curitiba, 30 de abril de 2015.
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EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A.
CNPJ/MF nO79.347.00l/0001-67

NIRE 41300007403

ATA DA 28
9
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,

REALIZADA EM 03 DE FEVEREffiO DE 2015

I. Data, horário e local: Aos 03 (três) dias do mês de fevereiro do ano de 2015,'à3.
17:00 horas, na sede da Companhia, no Município de Londrina, Estado do Paraná, na Avenida
Tiradentes, 1.370, CEP 86070-545.

2. Convocação: A convocação foi feita pela Diretoria, por edital publicado 1<0

Jornal de Londrina, nas edições dos dias 26/0112015 (p. I5), 2710112015 (pJ 9) e 28/01120 15 (p.
22), e no Diário Oficial do Estado do Paraná - Comércio, Indústria e Serviços, nas edições dos
dias 26/0112015 (p. 22), 27/0 l/20 I5 (p. 21) e 28/0112015 (p. 28).

3. Presença: Presentes acionistas titulares de ações representativas de
aproximadamente 99% (noventa e nove por cento) do capital social da Companhia, conforme se
verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

4. Composição da Mesa: Presidente: Ana Amélia Cunha Pereira Filizola; e
Secretário: Guilherme Dõring da Cunha Pereira.

5. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a homologação do aumento do capital social
da Companhia, de R$810.887,42 (oitocentos e dez mil, oitocentos e oitenta e sete reais e
quarenta e dois centavos) para R$11.295.887,42 (onze milhões, duzentos e noventa e cinco mil,
oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos), deliberado na Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 28 de outubro de 2014, mediante capitalização de
"adiantamento para futuro aumento de capital sociaf'; (ii) ato contínuo, a redução do capital
social da Companhia, para absorção de prejuízos acumulados, de R$11.295.887,42 (onze
milhões, duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois
centavos), para R$2.008.000,00 (dois milhões e oito mil reais); (iii) a modificação do artigo 50
do Estatuto Social da Companhia; e (iv) a consolidação do Estatuto Social.

6. Deliberações: Pelo voto de acionistas titulares de ações representativas de
aproximadamente 99% (noventa e nove por cento) do capital social da Companhia, foram
aprovadas as seguintes deliberações:

6. I Sumário: Fica autorizada a lavratura da presente ata sob a forma de sumário e
que sua publicação s~ia feita com a omissão das assinaturas dos acionistas, como facultam os
parágrafos 1° e 2°, do artigo 130, da Lei nO6.404/76.

6.2

6.2.1

----------- ._----

IA e
~ 'aumento do capital social da Companhia, deliberado naATA
I
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assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 10 de outubro de 2014, de

. R$810.887,42 (oitocentos e dez mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos)
para R$11.295.887,42 (onze milhões, duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e S~l,:f
reais e quarenta e dois centavos), um aumento, portanto, de R$IO.485.000,00 (dez milhê'e~
quatrocentos e oitenta e cinco mil reais), mediante a emissão de 1.048.500.000 (um bilhão,
quarenta e oito milhões e quinhentas mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem va}.:>r.
nominal, ao preço de emissão de R$O,OI (um centavo de real) por ação, conforme artigo 17'Ü,
Sl°, IJ da Lei n° 6.404/76.

6.2.2 As novas ações emitidas nos termos do item 6.2.1 acima são totalme'lte
subscritas e integralizadas pela Convergência Participações S.A., nos termos do Boletimee.
Subscrição anexo à presente ata como Anexo I.

6.2.3 Aberto o prazo decadencial de 30 (trinta) dias para o exercício do direito de
preferência em 09 de dezembro de 2014, data da publicação da ata da assembleia geral
extraordinária de 28 de outubro de 2014 no Jornal de Londrina e no Diário Oficial do Estado do
Paraná - Comércio, Indústria e Serviços, nenhum dos acionistas da Companhia o exerceu até o
termo final, qual seja,

08 de janeiro de 2015, ficando homologada a subscrição integral do aumento de capital, sem
sobras, pela Convergência Participações S.A ..

6.2.4 As ações ora subscritas são integralizadas, neste ato, mediante a capitalização
do valor total do "adiantamento para futuro aumento de capital saciar contabilizado no
balanço patrimonial da Companhia em nome da Convergência Participações S.A., no valor de
R$1O.485.000,00 (dez milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil reais).

/Ir .

6.3 Redução de Capital Social

6.3.1 Fica aprovada a redução do capital social da Companhia, nos termos dos artigos
173 e 174 da Lei nO6.404/76, para absorção de prejuízos acumulados, de R$11.295.887,42
(onze milhões, duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois
centavos), para R$2.008.000,OO (dois milhões e oito mil reais), uma redução, portanto, de
R$9.287.887,42 (nove milhões, duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e
quarenta e dois centavos), sem o cancelamento de quaisquer ações representativas do capital
social da Companhia, mantendo-se inalterado o número de ações ordinárias nominativas e sem
valor nominal detido pelos acionistas da Companhia.

6.4 Alteração do Estatuto Social

6.4.1 Em virtude das deliberações dos itens 6.2 e 6.3 acima, o artigo 50 do Estatuto
Social da Companhia passa a vigo ar com a seguinte nova redação:

'tal social, totalmente integralizado, é de R$2. 008. 000, 00
'E il reais), representado por 5.004.565.928 (cinco bilhões,
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quatro milhões, quinhentas e sessenta e cinco mil, novecentas e vinte e oito)
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. "

f

(
i :' i
" 1/

,/

6.5
Con~olidação do Estatuto Social

6.5.1 Fica ora aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a
vigorar nos termos da redação anexa à presente ata como Anexo 11.

7. EncclTamcntQ: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a
Assembleia e foi lavrada a presente ata, redigida na forma sumária prevista pelo artigo 130 da
Lei n' 6.404/76 c que, lida e aprovada, foi assioada pelos acionistas presentes, os quais
autori7.am Sua publicação com omissão de suas assinaturas.

Mesa:

•.•• , r.;: ,),)

Ana Amélia Cunha Pereira Filizola
Presidente

li'

(~it~,
Guilherme D~ring da Cunha Pereira

~ecretário

",',l
Acionistas:

. V (\' K/\
JJf~1U~1~bd•.

Guilhehn~ Dõring da Cunha Pereira
iAdministrador

'\ll",~lit!Ut~'\ \
CODveigêPciaParticipações S.A.

Guilherm~ Dõring da Cunha Pereira
Diretor Presidente

. (i '

"i, ~i

CPL Admi'~~.~~i[~:;~~;aç~:s Ltda.
Guilherme bõring da Cunha Pereira

Administrador

c::-~ _._"'____ c. ''f ) __~~
FCP Participações Ltda.

Ana Amélia Cunha Pereira Filizola
Administradora

~.o-_ -'"'--~ '-, V . ~t,-:l-
Convergência Participações S.A.
Ana Amélia Cunha Pereira Filizola

Diretora Vice-Presidente

CPL Ad;;ist;;;~~ e~~~~c~p~~
Ana Amélia Cunha Pereira Filizola

Administradora
I., \
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EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A.
CNPJ/MF nO79.347.00110001_67

NIRE 4 J 300007403

ATA DA 28
8

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 03 DE FEVEREmo DE 2015

ANEXOI

BOLETIMDESUBSCRIÇÃODEAçÕES ORDINÁRIAS

L Subscritor: CONVERGÊNCIAPARTICIPAÇÕESS.A., sociedade por ações, com
sede no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Pedro Ivo, 459, J ° andar, Centro, CEP
80010-020, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
("CNPJIMF") sob o n° 06.120.367/0001-25 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial do Estado do Paraná ("JUCEPAR") sob o NIRE 41300021562, neste ato
representada por seus diretores, Sr. Guilberme Dõring da Cunba Pereira, brasileiro, solteiro,
advogado, portador da cédula de identidade RG nO3.164.248-5 (SSP/PR), inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nO768.429.409-15, residente e
domiciliado no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Marechal Hermes, 387, Centro
Cívico, CEP 80530-230 e Sra. Ana Amélia Cunba Pereira Filizola, brasileira, casada,
jornalista, portadora da cédula de identidade RG nO3.164.251-5 (SSP/PR), inscrita no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPFIMF") sob o n° 768.192.999-] 5, residente e
domiciliada no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Cannelo Rangel, 567, Batel,
CEP 80440-050.

2. Número de Ações Subscritas: 1.048.500.000 (um bilhão, quarenta e oito
milhões e quinhentas mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

3. Valor total da subscrição e preço de emissão: O valor total da subscrição é de
R$ 10.485 .000,00 (dez milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil reais). As ações foram
emitidas ao preço de emissão de R$O,OI (um centavo de real) por ação.

o
4. Forma de Integralização: À vista, mediante a capitalização do valor total do
"adiantamento para futuro aumento de capital sodaf' contabilizado no balanço patrimonial da
Companhia em nome da Convergência Participações S.A..

tTABE A
I DE

NOTAS
I. FEZ30598

<: . 1.
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Convergên 'a Participações S.A.
Guilherme Dõring da Cunha Pereira

Diretor Presidente
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"EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A.
CNPJ/MF n° 79.347.001/0001-67

NIRE 41300007403

ATA DA 28
8

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2015

ANEXOU

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO

CAPÍTULO I. DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO DE DURAÇÃO

ARTIGO fO. A Companhia tem a denominação de EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A.
e se rege pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe sejam aplicáveis.

ARTIGO r. A Companhia tem sede e foro na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Av.
Tiradentes, n.O 1370, Bairro Jardim Shangri-Iá A, CEP 86070-000, e pode, para consecução de
seus fins, por deliberação da Diretoria, abrir, manter e fechar outras filiais e dependências em
qualquer parte do Território Nacional ou no exterior, sempre que assim lhe convenha.

ARTIGO 3°. A Companhia tem por objetivos: a edição, impressão e distribuição de jornais,
revistas e livros; captação, produção, veiculação e distribuição de notícias; captação produção e
veiculação de propaganda; produção e edição de textos; composição e fotolitagem; produção e
comercialização de impressos; exploração de atividades no ramo editorial e tipográfico em

geral, mídia impressa e na rede mundial de computadores - internet; a participação em outras r;f:sociedades.

ARTIGO 4°. O prazo de duração da Companhia é indetennínado. , y
CAPÍTULO IL CAPITAL E ACÓES / !

ARTIGO 5°. O capital social, totalmente integralizado, é de R$2.008.000,00 (dois mil

sessenta e cinco mil, novecentas e vinte e oito) ações ordinárias, nominativas e se
nominal

ARTIGO 6°. As ações representativas do capital social da Companhia poderão ser livre
transferidas a terceiros, desde que brasileiros natos ou naturalizados há mais de 1O (dez) an
pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País, sendo que, e
qualquer caso, pelo menos 70% (setenta por cento) no capital social da Companhia deverá
pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos,
nos termos do art. 222, da Constituição Federal de 1988, e da legislação específica aplicável.

Folha I de 6



ARTIGO 7". Os aumen'os de capital dependerilo sempre de dei iberaçilo da assembléia geral, de ..acionistas.

Parágrafo primeiro. Manifestar-se-á o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, acerca:qe
propostas de aumento do capital social.

Parágrafo segundo. Os acionistas possuidores de ações da Companhia terão preferência na
subscrição de ações em aumentos de capital.

ARTIGO 8°. Cada ação ordinária conferirá ao seu titular direito a 1 (um) voto nas deliberaçõessociais.

CAPÍTULO In. ASSEMBLÉIAS GERAIS

ARTIGO 9°. A Assembléia Geral será convocada, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros
meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses
sociais o exigirem.

Parágrafo único. As deliberações das Assembléias Gerais serão tomadas por maioria absolutade votos.

ARTIGO 10. A convocação e o funcionamento das Assembléias Gerais obedecerão ao dispostona legislação.

CAPÍTULO IV. ADMINISTRAÇÃO

SEÇÃO 1. NORMAS GERAIS

ARTIGO 11. A Companhia será administrada por uma Diretoria, na forma da lei e desteEstatuto Social.

Parágrafo primeiro. A Assembléia Geral fixará a remuneração dos administradores.

Parágrafo segundo. Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de
termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem à sua eleição, e
permanecerão em seus cargos até a posse de seus sucessores.
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Parágrafo quarto. Os administradores que detenham poderes de gestão e de representação c~~/~I,,
e judicial dá Companhia serão, obrigatoriamente, brasileiros natos ou naturalizados há mais,d:e
IO (dez) anos, e sua investidura nos cargos observará a legislação específica em vigor.

SEÇÃO 2. DIRETORIA

ARTIGO 12. A Diretoria será composta por 2 (dois) membros, pessoas naturais, residentes no
País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela assembléia geral dos
acionistas, sendo um Diretor Presidente e um Diretor Vice-Presidente.

Parágrafo primeiro. O prazo de mandato de cada Diretor será de 3 (três) anos, sendo permitida
a reeleição. Findo o prazo de mandato, os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos
até a investidura dos novos diretores eleitos.

Parágrafo segundo. No caso de vacância no cargo de Diretor, convocar-se-á assembléia geral
de acionistas dentro de 20 (vinte) dias a contar da ocorrência da vacância em questão, para a
nomeação de substituto que ocupará o cargo pelo prazo restante do mandato.

ARTIGO 13. As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer de seus membros,
sempre que os interesses sociais o exigirem, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.

Parágrafo primeiro. O quorum de instalação das reuniões da Diretoria é o da maioria dos
membros em exercício. As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da
maioria dos diretores em exercício.

Parágrafo segundo.As reuniões da Diretoria realizar-se-ão na sede social, e das mesmas serão
lavradas atas em livro próprio, tomando-se efetivas com a assinatura de ambos os membros da
Diretoria.

ARTIGO 14. Compete aos Diretores, obedecidos os limites estabelecidos no presente Estatuto
Social e respeitada a competência da Assembléia Geral: a) zelar pela observância da lei e deste
Estatuto Social; b) coordenar o andamento das atividades nonnais da Companhia, incluindo a
implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em Assembléias
Gerais e nas suas próprias reuniões; c) administrar, gerir e supervisionar os negócios sociais; d)
emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgar úteis ou necessários; e) elaborar o
relatório e as demonstrações financeiras de cada exercício; f) criar ou extinguir cargos, admitir e
demitir empregados e fixar os níveis de remuneração de empregados; g) observadas as
competências da Assembléia Geral, bem como o disposto nos demais artigos do presente
Estatuto Social, transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, firmar compromissos, contrair
obrigações, fazer aplicações de recursos, adquirir, hipotecar, empenhar ou de qualquer
onerar bens móveis ou imóveis e conceder garantias assinando os respectivos ter
contratos; h) praticar outros atos que venham a ser determinados expressament

Folha 3 de 6



Assembléia Geral; ei) a representação da Companhia, ativa ou passivamente, em Juízo ou fbrn::delé.

ARTIGO 15. Sem prejulzo das demais atribuições da Diretoria fixadas pelo preseute Estatuto
Social e em lei, compete especialmente ao Diretor Presidente convocar e presidir as reuniões, d~
Diretoria e planejar, coordenar, dirigir e administrar todas as atividades da Companf.íé.~
exercendo funções executivas.

ARTIGO 16. A Companhia será representada ativa e passivamente, em qnaisquer atoo",
inclusive naqueles que criem obrigações ou desonerem terceiros de obrigações para com.u
Companhia, por qualquer um dos Diretores, isoladamente, ou por procurador regularmenteconstituído.

Parágrafo primeiro. Sem pre]ll.1zo do disposto no caput deste Artigo 16, exigir-se-á a
assinatura c°rUunta de 2 (dois) Diretores, para a prática dos seguintes atos: a) oneração ou venda
de bens móveis; b) oneração, compra ou venda de bens imóveis; c) nomeação ou destituição de
procuradores da Companhia, ressalvado o disposto no Parágrafo segundo, deste Artigo 16; d)
contratação de empréstimos destinados à aquisição de equipamentos, de imóveis ou de
participações em outras sociedades; e) ingresso, a qualquer título e sob qualquer forma, em
outras sociedades; f) transferência de participações societárias; g) assunção de obrigação de
valor superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); h) admissão e demissão de
empregados; i) registro no Livro de Transferência de Ações Nominativas da Companhia; e j) a
representação da Companhia em qualquer espécie de assembleia geral ordinária e/ou
extraordinária.

Parágrafo segundo.À exceção das procurações para a atuação em processos administrativos
ou judiciais, que poderão ser firmadas por qualquer um dos Diretores e ter prazo de duração
indeterminado, as demais procurações em nome da Companhia serão outorgadas sempre por 2
(dois) Diretores, em conjunto, e deverão especificar os poderes conferidos e o prazo de
validade, que será sempre limitado a, no máximo, I (lRU) ano. ~

CAPÍTULo V, CONSELHO FISCAL ~

ARTIGO 17. O Conselho Fiscal, de caráter não permanente, quando eleito, será composto pory~
03 (três) membros efetivos e de igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos em
Assembléia Geral, observadas as qualificações exigidas pela legislação vigente, podendo serreeleitos.
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CAPÍTUW VI. EXERCÍCIO SOCIAL, BÁLANCO GERAL, LUCROS E SiM;APLICAÇÃO

ARTIGO 18. Encerrar-se-á o exercício social no dia 31 de dezembro de cada ano, procedendo:-
se, em seguida, ao levantamento do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras.

Parágrafo primeiro. O lucro líquido apurado em cada exercício social será aplicado na forma
deliberada em Assembléia Geral.

Parágrafo segundo. Será destinada, anualmente, a importância mínima obrigatória de 2504
(vinte e cinco por cento) do lucro líquido apurado em cada exercício, para distribuição
proporcional dos dividendos aos acionistas.

Parágrafo terceiro. A Companhia poderá levantar balanços anuais, semestrais, trimestrais ou
mensais, podendo a Diretoria declarar dividendos à conta de lucros apurados nesses balanços,
por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício social, observadas as
limitações previstas em lei.

Parágrafo quarto. Poderá a Diretoria, ainda, declarar dividendos intermediários à conta de
lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

Parágrafo quinto. A Diretoria poderá determinar montante a ser pago ou creditado aos sócios,
a título de juros sobre o capital próprio, nos termos da lei aplicável.

Parágrafo sexto. A distribuição e o pagamento dos dividendos intercalares, dos dividendos
intermediários e dos juros sobre o capital próprio, serão realizados ad referendum da assembléia
geral de acionistas que ven1la a apreciar o balanço patrimonial e as demais demonstrações
financeiras da Companhia.

CAPÍTULO vn. DISPOSICÓES FINAIS Q
ARTIGO 19. O presente Estatuto Social poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas,
observada a legislação específica, bem como os acordos de acionistas da Companhia, conforme
disposto no Artigo 21 abaixo.
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Dõring da Cunha Pereira
Secretário

...:::~ "'--- c.. I í . J-~.
Ana Amélia Cunha Pereira FiGzola

Presidente

Parágrafo único. Os direitos, obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos j{, .

acionistas serão válidos e oponíveis a terceiros, tão logo tenham os referidos acordos sid0
devidamente averbados no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia. Os
administradores da Companhia zelarão pela observância desses acordos e o presidente Ih
Assembléia Geral, se for o caso, deverá declarar a nulidade de qualquer ato que viole qualquer
disposição destes acordos, sob pena de ser responsabilizadocivi nte por seus atos."

Mesa:

Acionistas: r-, (
1I ~M3J~\

F artici~ç.ves Ltda.
Guilher!J1 Dõring da Cunha Pereira

( i-.A. d.m.ini1"f
'q'A~1

Conve. ncia Participações S.A.
Guilhenne Dõring da Cunha Pereira

g~;i~,-
CPL Adminlçao e Participaç6es Ltda.

Guilhenne Dõring da Cunha Pereira
Administrador
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FCP Participações Ltda.

Ana Amélia Cunha Pereira Filizola
Administradora

=-~ c.._~. ~
Convergência Participações S.A:
Ana Amélia Cunha Pereira Filizola

Diretora Vice-Presidente

~ ~ <-J'f. ~~
CPL Administração e Participaçoes Ltda.

Ana Amélia Cunha Pereira Filizola
Administradnra Q



Rua Piauí, 241
Centro - Londrina/PR
CEP86010-420

~y
Fone: 43 3374-2020 ~/

www.grupofolhadecomunicacao.com.br r

CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

• -;:,h •.• 'i',

A Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial nO.19/201.Q ~.,,-'.' " -.--

", .,,.~••••.• l_ ••.•••'

Através da presente, autorizo o(a) Sr.(a) Milton Cesar Alencar,
portador(a) da Cédula de Identidade~ Registro Geral (RG) nO5.900.974-5, e inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nO
869.195.129-04 a participar do procedimento Iicitatório acima referido, na qualidade de
representante de Editora e Grafica Paraná Press S/A, pessoa jurídica inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nO
77.338.424/0001-95. Para tanto, outorgo à pessoa física supramencionada amplos
poderes para praticar todos atos inerentes ao Pregão Presencial nO19/2015, entre eles
formulação de propostas e manifestar-se durante a sessão pública.

Estamos cientes, de que responderemos em juízo ou fora dele, se for o
caso, por todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

Londrina, 10 de Setembro de 2015.
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PROCURAÇÃO QUE FAZ: EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS"
S/A A FAVOR DE PAULO SERGIO DA SILVA, NA FORMA ABAIXO",:
DECLARADA: "
SAIBAM todos quanto este instrumento público de procuração virem que"

aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze (24/04/2015), nesta Cidade e Comarca de ',~' ,
Londrina, Estado do Paraná, neste Serviço Notarial, compareceu como Outorgante: EDITORA E GRÁFICA,,':': "
PARANÁ PRESS S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob na 77.338.424/0001-95, com \, '. ",
sede na Rua Piauí na 241, Centro, em Londrina-PR, neste ato representado por sua Diretora, ALESSANDRA 'Y "
ANDRADE VIEIRA ME.DA, brasileira, casada, economista, filha de JOSÉ EDUARDO DE ANDRADE,'"
VIEIRA e TANIA REGiNA SOUZA VIEIRA, portadora da Cédula de Identidade RG na 3.149.721-3 SSPIPR';:' ,
e inscrita no CPF sob na 864.270.919-72, natural de Curitiba/PR, nascida em 14/06/1975, residente e,,' !,'

domiciliada na Rua M~uricio Alves da Silva na282, Conjunto Residencial Vale do Arvoredo, Londrina-PR; e;,i" I
por seu Diretor, .JOSE NICOLAS MURTA ME.DA, brasileiro, casado, engenheiro civil, filho de JOSE;,' \:,
VICTOR MEJIA PIVARAL e NILDA AUXILIADORA MURTA DE MEJIA, portador da Cédula de ,'\
Identidade RG na 11.006.378-4 SSPIPR e inscrito no CPF sob na '744.969.561-87, natural de Guatemala, ',: I'
nascido em 03/12/1969, residente e domiciliado na Rua Mauricio Alves da Silva na 282, Condominio Vale do':'"':: "
Arvoredo, Londrina-PR; conforme Estatuto devidamente registrado sob na 20150752482, em data de':, ('
19-02-2015; e, Vigésima Sexta.A_sse~bléi.aGeral-Extr~ordinária devidamente registrada sob na 201507524~2; "l,
em data de 19-02-2015; e, CertIdao Stmphficada expedtda em data de 03-03-2015; todas pela Junta ComerCIal: ' i,
deste Estado do Paraná; reconhecido como o próprio por mim, Gisel1e,.AiineGonçalves, Escrevente, conforme' i
os documentos que me foram apresentados, do que dou fé. E aí, pelo Outorgante, foi-me dito que nomeia e' [,
constitui como seu procurador: PAULO SERGIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, maior e capaz, contador,: l",

filho de GUILHERME PEREIRA DA SILVA e IZABEL NUNES DA SILVA, portador da Cédula de ..:
Identidade RG na 4.229.954-5 SSP/PR e inscrito no CPF sob na 616.395.089-53, natural de JaguapitãlPR;.: ','
nascido em 30/08/1966, residente e domiciliado na Rua Maçaranduba na 168, Jardim Santa Rita/ i
Londrina-PR; a quem confere os mais amplos e ilimitados poderes para: a) representar a outorgante perante' I,
as repartições públicas em geral, quer sejam federais, estaduais e municipais, podendo também, nomeado', ~
procurador, promover a participação da outorgante em Licitações Públicas, concordar com todos os seus ',i': '
termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestes; e, sempre em conjunto ;
com um dos diretores da outorgante ou outro procurador legalmente constituído: a) representar a I
outrogante perante quaisquer entidades bancárias, agências de todo o território nacional, inclusive BANCO" i,
DO BRASIL S/A, BANCO DA AMAZONIA S/A e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, podendo,!'
para tanto, assinar propostas ou contratos de abertura de contas bancárias, movimentá-las e encerrá-las, emitir,. i,
assinar e endossar cheques, fazer depósitos e retiradas mediante recibos, autorizar débitos, transfer~encias 'e.':~;;"
,pagamentos por meio de cartas e via internet nos sites das entidades bancárias necessárias, solicitar saldos, ::
extratos de contas e requisitar talões de cheques; b) sacar, aceitar, endossar e avalizar letras de câmbio, emitir,
endossar, aceitar e avalizar duplicatas, emitir, endossar e avalizar notas promissórias; c) descontar, caucionar" i'
e entregar para cobrança bancária, duplicatas, letras de câmbio e notas promissórias, assinando os respectivos I'
, contratos, propostas e borderôs; d) contrair empréstimos em quaisquer modalidades, fazer empréstimos ou' i
financiamentos de qualquer natureza, assinando os contratos e papéis necessários, dar bens móveis e imóveis'! "
em garantia da dívida contraída; e) emitir cédula de crédito bancário, firmar termos de constituição de I"
garantia, de alienação fiduciária de bens, e ou de direitos; f) podendo assinar contratos de câmbio; g) podendo':
ainda instituir advogados, usar ainda dos poderes das "cláusulas ad judicia", e os especiais de transigir}.I' ,
desistir, recorrer, dar recibos e quitação em Juízo ou fora dele, mover ação ou ações contra quem de direiÚ;; I'
fazer acordos, variar de ações, interpor recursos às instâncias superiores, representá-los em audiências, enfin1,.!'
praticar todos os demais atos necessários para o bom e fiel desempenho do pre nte mandato, recebido em' i.,
todo o tem o. A outorgante, na fonna representada, declara, sob as penas Lei, ssumir o(\it~~ ente i~'
Página 1 C.g'hinua na Pá' i,(lll2 I '
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responsabilidade civil e criminalmente pelas declarações e informações prestadas, inclusive pela veracidade'~:<'l:"
dos doc~mentos apresen:ados, ci~ntes das sanções prevista~ ,no artigo 299 ~o Código Penal Brasileiro, d: V,\'j'>:
modo a Isentar este ServIço Notanal por qualquer responsabilIdade nesse senbdo. O presente mandato tera" : .
validade por 01 (um) ano a contar desta data. "LAVRADA SOB MINUTA". Dispensadas as testemunhas' ),:::

"
I instrumentárias a este ato em conformidade com o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do i'" L"

Estado do Paraná. Pelo Outorgante, foi-me dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus;::":;!>
. •• ,: I, ..

expressos termos, tal qual se acha redigida. Assim o disse, do que dou fé. A pedido da parte, lavrei a presente:~,:>t;;;
procuração que, depois de lida e achada em tudo conforme, outorga, aceita e assina. Eu, (a.) Andrei de Souza,j:?l>
Brito, Auxiliar de Cartório, que a escrevi. Eu, Giselle Aline Gonçalves, Escrevente, que a fiz digitar,,>; L'i,
subscrevo, assino e dou fé. Selo Digital nOug39r.DYoOv.6CAuH, Controle: Ccgxz.oT6A. Emolumentos: ,."r,
R$64,23 (VRC 384,62); FUNREJUS: R$16,06; FUNARPEN: R$0,69. Londrina-PR, 24 d~ abril de 2015.<:'1':::
(aa.) EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S/A, ALESSANDRA ANDRADE VIEIRA MEJIA, Diretora,':"(
do Outorgante. EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S/A, JOSÉ NICOLAS MURTA MEJIA, Diretor.;;.:,,':,,;
do Outorgante. Giselle Aline Gonçalves, Escr ente, a mais. Trasladada em seguida, era o que se>' ,';':::',:'
continha em referido ato, está tudo conform ao seu' 6prio original. Eu, Giselle Aline Gonçalves,'>:::,p,;-
Escrevente, que a trasladei, conferi, subscrevo, a sino e dou fé. ~<'i !:;.
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EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S/A
C.N.P.J.77.338.424/0001-95

SUMÁRIO DA ATA DA VIGÉSIMA SEXTA ASSEMBLÉIA GERAL:'
EXTRAORDINÁRIA. '

1) Data: 30 de janeiro de 2015. 2) Local: sede social, à Rua Piauí n.o 24ILondrina-PR.3)
Horário: 14:00 hs. 4) Quorum: Acionistas titulares de 100% (Cem por cento) das ações
ordinárias representativas do capital social com direito a voto 5) Convocação: Dispensada
conforme artigo 124°, Parágrafo 4°, Lei 6.404/76, com a seguinte ordem do dia. 1)-Proposta
da destituição do Diretor Superintendente JOSE EDUARDO DE ANDRADE VIEIRA. 2)
Eleição da diretoria. 3)- Proposta de Alteração do Estatuto Social da Companhia dos artigo
8° seção I Capítulo IV, artigo 13° seção liCapítulo IV, 2.1) Consolidação do Estatuto 4)-
composição da Me:o;a:José Nicolas Murta Mejia - Presidente; Paulo Sergio da Silva _
Secretário, 5)- Deliberações tomadas por unanimidade votos: 5.1) Aprovada a lavratura
desta ata em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 10, da Lei
6.404/76. 6) Aprovada a destituição do Diretor Superintendente JOSE EDUARDO DE
ANDRADE VIEIRA. 6.1) Aprovada a eleição da diretoria da seguinte forma: JOSE
NICOLAS MURTA MEJIA, Brasileiro, 'ç:asado, engenheiro, residente e domiciliado na rua\•., ~.,
Maurício Alves da Silva n0282 Vale do" 'Arvoredo Cep 86047-596, nesta cidade de
Londrina Pr, portador da Cédula de identiêla~é n°11.006.378-4 SSPIPR. E inscrito no CPF
nO744.969.561-87, como Diretor Superintéiidente; ALES SANDRA ANDRADE VIEIRA
MEJIA, Brasileira, casada, economista, residente e domiciliada na rua Maurício Alves da
Silva n0282 Vale do Arvoredo Cep 86047:5"96, nesta cidade de Londrina Pr, portadora da
Cédula de Identidade 3.149.721-3 SSP~R'e inscrita no CPF n° 864.270.919-72, como
Diretora, todos com mandato até a Assembleia Geral 2016. Os Eleitos declaram, sob pena
da lei, de que não estão impedidos por lei especial e nem estão condenados por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a funções ou cargos públicos. 6.2)-Aprovada a alteração do
Estatuto Social da Companhia dos artigo 8° seção I Capítulo IV, e registro do estatuto
consolidado, que passará a vigorar com a seguinte redação: DA DENOMINAÇÃO,
OBJETO, SEDE E DURAÇÃO, CAPITULO I, Art.!". Editora e Gráfica Paraná Press
S/A. pessoa jurídica de direito privado, adiante denominada simplesmente Companhia, é
uma sociedade anônima, regendo-se pelo presente Estatuto e pela legislação aplicável;
Art.2" - A Companhia tem por objetivo a edição, impressão, venda de jornais, outros
periódicos, livros e propaganda, e comercialização de midiaweb diretamente ou pela
participação no capital de outras empresas; Art.3'" • A Companhia tem sede e foro na cidade
de Londrina, Estado do Paraná, podendo instalar ou suprimir filiais, sucursais ou escritórios
em qualquer parte do território nacional, observadas as restrições legais e regulamentares; (\,~
Art.4" - A Companhia tem duração indeterminada; CAPITULO 11, DO CAPITAL E DASr-\;\'I\
AÇÕES, Art.So - O capital social da Companhia é de R$ 2.999.422,00 (Dois milhõe! . \')
novecentos e noventa e nove mil quatrocentos e vinte e dois reais) dividido em
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2.S00.000(Dois milhões e quinhentos mil) ações ordinárias e 499.422 (quatrocentos e
noventa e nove mil, quatrocentos e vinte e dois) ações preferenciais, ambas nominatjva~" > ,

sem valor nominal; Parágrafo Primeiro - A Companhia poderá emitir ações preferenciái,s" ,
até o limite fixado em lei; Parágrafo Segundo - As ações preferenciais não têm direitq ,a '>

voto, mas gozarão de prioridade no reembolso do capital no caso de liquidação -da', , '
Companhia, sem direito a prêmio; Parágrafo Terceiro - Para fins de participação nos
lucros e bens da Sociedade, as ações ordinárias e preferenciais 'terão o mesmo tratament~;
Parágrafo Quarto - Tanto as ações ordinárias como as ações preferenciais, poderão f.'er'> ' ,

convertidas de uma espécie em outra, a vontade do acionista, desde que o pedido seja feito; , :
por escrito à Companhia, observado o disposto no Parágrafo Primeiro deste artigo ê' ,
ressalvado, também, que as ações ordinárias deverão ser sempre de propriedade de pessoas
físicas; CAPÍTULO IH, DA ASSEMBLÉIA GERAL, Art.6" • As reuniões de
Assembléia Geral, sua convocação, instalação e procedimento, bem assim, seus poderes e
competência, obedecem ao que estabelece a Lei e este Estatuto, devendo ser secretariadas
por pessoa escolhida pelo Presidente da Mesa; CAPÍTULO IV, DA ADMINISTRAÇÃO,
Art.7" - A administração da Companhia compete à Diretoria; SEÇÃO I, DA
DIRETORIA, Art.S'. A Diretoria da Companhia constitui-se de no mínimo 02 (Dois)
membros, sendo 1 (Um) Diretor Superintendente e 01 (Um) Diretor sem designação
Especial, eleito pela Assembléia Geral e com mandato de um ano. Art.9° - A Diretoria tem
ampla e cabal autonomia de ação visando à realização dos objetivos sociais e à prática dos
atos necessários ao normal funCionamento da Companhia, inclusive os atos que importem
em aquisição ou alienação de bens imóveis, constituição de ônus reais e a prestação de
garantias a obrigações de terceiros .Parágrafo f -A Companhia está legitimamente
representada, no País ou no exterior, nos atos que envolvam responsabilidade, se o
respectivo documento ~~stjyerJJass.inado.por.~ (dois) Dir.e~ores\'em conjunto, ou ainda por
procuradores constituídos~na.forma ,disposta,no. artigo ...12°,•Parágrafo 2° - Ocorrendo a
vacância ou impedimento temporário do cargo de Diretor o seu substituto será eleito em

.I' ' •• lr•.•.!.._l ,••. } ',,,' t.. •••' l,.,-l. ; ~I. T' • o "

Assemblela Geral conforme, as, ,leis, que )regem;:,;est.eE:S!at~l!o'para esse fIm; Art.10 _
Compete ao Diretor Superintendente: Designar as atribuições específicas de cada diretor.
Designar o diretor que deve substitD.if,tct;~u,!ativ*menteoutro Diretor em seu impedimento
temporário. Art.U" • Compete a Diretoria: Convocar Assembléia Geral, Designar as
atribuições específicas-de--cada-'Diretor;--Designar o Diretor que deve substituir,
cumulativamente outro "Piret6[,Jem'T'seu' impeêiin£riio~temporário, Elaborar, o relatório
anual, Organizar os s;i~iço~ 'd;' C~riIp~Ahiã'~,~proVenCiO"sêüs':c~rgose funções, Dirigir os

.""lI",I ••' ••• "''''I'IJ ,~t", ,"" \. ~ '~_...; .••••.•.".jl.,,,I"~.,' ..••.•••'" ~ilI •• """l~ •

negócios ordinários da~Companh!aye~ fixél.ri;.a~?no!m?s ,gera,i.s,a serem observadas pela
Gerência de Departamentos, Fixar a orientação geral da política estratégica, administrativa
e operacional da Companhia, Examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia
e manifestar-se previamente sobre atos, contratos e operações segundo determinem este
Estatuto, Regimento Interno ou a seu critério, Fixar os critérios básicos da administração do
Pessoal, Escolher e destituir os auditores independentes, Aprovar o Regimento Interno,
Declarar dividendo intermediário à conta do lucro líquido apurado. Deliberar sobre a
aquisição e alienação de bens imóveis, a qualquer título, Deliberar sobre aquisição e
alienação direta e indireta de participações societárias, sempre que essa participação
represente mais do que 10% do capital social da Companhia investida, Deliberar sobre atos
que envolvam transformação, fusão, cisão, incorporação e extinção de sociedades das quais
possua participação societária; Art.12" - A Diretoria , pode constituir procuradores para:
representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele; Parágrafo único _
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Londrina, 30 de de Janeiro de 2015.

Nos instrumentos de procuração "ad negotia" deverá constar a extensão dos poderes
conferidos, limitados à prática de atos necessários ao normal funcionamento da Companhi~L },
mandatos esses com validade nunca superior a 12 (doze) meses; SEÇÃO 11, D/~05" ,;
NORMAS COMUNS À ADMINISTRAÇÃO, Art.13° - Os mandatos dos Diretolt"-s "
iniciam-se com o termo de posse de seus titulares eleitos na Assembléia Geral , se dão ila', , )
própria Assembléia e findam-se com a investidora de novos administradores. Art.14" _
Compete a Assembléia Geral fixar a remuneração dos membros da Diretoria; ,a
remuneração compreende uma parte fixa mensal que são os honorários e uma parte variáve} , :: :
constante de percentagem sobre o lucro líquido apresentado em cada balanço; Parágrafo ~
Único - A verba dos honorários e da percentagem de que trata este artigo é global, ficando o

sua distribuição, entre os Diretores, a critério da Assembléia Geral; Art.15° _É vedado aos
membro:) da Diretoria exercerem funções administrativas em outras sociedades, sem
expressa autorização da Assembléia Geral; CAPITULO V, DO CONSELHO FISCAL,
Art.16° - Com funcionamento nos exerCÍcios sociais em que for instalado a pedido de
acionista, o Conselho Fiscal é composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes,
eleitos pela Assembléia Geral, que fixa a remuneração dos membros efetivos; Parágrafo
Único. Cada período de funcionamento do Conselho Fiscal termina na primeira
Assembléia Geral Ordinária após sua instalação; CAPITULO VI, DO EXERCICIO
SOCIAL, BALANÇOS E LUCROS, Art.17° - O exercício social coincide com o ano
civil; Art.18° - O balanço geral é levantado no último dia útil do ano, podendo ser
levantados balanços semestrais, a critério da Diretoria; Art.19° - Do lucro liquido apurado
em balanço semestral além das demais aplicações previstas em lei, destina-se; a) _ 5%
(cinco por cento) para constituição da Reserva Legal; b) - 25% (vinte e cinco por cento) no
mínimo para pagamento de dividendos aos acionistas; c) - 10% (dez por cento)no mínimo
até 20% no máximo para pagamento de porcentagem aos administradores; Parágrafo
Único - O saldo remanescente do lucro liquido para constituir um Fundo de Reserva para
aumento de capital, até o limite deste; CAPITULO VII, DA LIQUIDAÇÃO, Art.20° _ A
Companhia entra em liquidação nos casos previstos na lei, observadas as normas
pertinentes, Acionistas presentes; Alessandra Andrade Vieira Mejia, Jose Nicolas Murta
Mejia e Cláudio Eduardo de Andrade Vieira.
Certifico que o presente sumário de Ata é cópia fiel da transcrição à páginas do Livro de
Atas de Reuniões de Assembléias Gerais n° 02, escriturado na forma facultada pelo Artigo
5° da Instrução Normativa nO54, de 06/03/96, do Departamento Nacional de Registro do
Comércio - DNRC.
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EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S.A

DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E DURAÇÃO

CAPITULO I

Art.!' _ Editora e Gráfica Paraná Press S.A. pessoa jurídica de direito privado;: .
adiante denominada simplesmente Companhia, é uma sociedade anônima,
regendo-se pelo presente Estatuto e pela legislação aplicável.

Art.2' _ A Companhia tem por objetivo a edição, impressão, venda de jornais, ; .. :
outros periódicos, livros e propaganda, e comercialização de midiaweb
diretamente ou pela participação no capital de outras empresas.

Art.3' _ A Companhia tem sede e foro na cidade de Londrina, Estado do Paraná,
podendo instalar ou suprimir filiais, sucursais ou escritórios em qualquer parte
do território nacional, observadas as restrições legais e regulamentares.

Art.4' • A Companhia tem duração indeterminada.

CAPITULOU
i" ,

DO',CA~ITAL E DAS AÇÕES

t'

Art.5u _ O capital social da Coiripanhia é de R$ 2.999.422,00 (Dois milhões
novecentos e noventa e nove mil quatrocentos e vinte e dois reais) dividido em
2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil) ações ordinárias e 499.422
(quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e vinte e dois) ações
preferenciais, ambas nominativas, sem valor nominal.

Parágrafo Primeiro - A Companhia poderá emitir ações preferenciais até o
limite fixado em lei.

Parágrafo Segundo - As ações preferenciais não têm direito a voto, mas
gozarão de prioridade no reembolso do capital no caso de liquidação da
Companhia, sem direito a prêmio.

Parágrafo Terceiro - Para tins de participação nos lucros e bens da Sociedade,
as ações ordinárias e preferenciais terão o mesmo tratamento.

Parágrafo Quarto - Tanto as ações ordinárias como as ações preferenciais,
poderão ser convertidas de uma espécie em outra, a vontade do acionista, desde
que o pedido seja feito por escrito à Companhia, observado o disposto no
Parágrafo Primeiro deste artigo e ressalvado, também, que as ações ordinárias
deverão ser sempre de propriedade de pessoas físicas.
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Art.l0', Compete ao Diretor Superintendente:
J

1 J») \,, , ,

• Designar as atribuições específicas de cada diretor' , : , ,
• Designar o Diretor que deve substituir, cumulativamente outro Diretor em

seu impedimento temporário,
.,, ,
) :J
) .1)

Art.112
• Compete A Diretoria:

..:] J)} ,
I ) 1

, ,,)

» ;").',).,•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

Convocar a Assembléia Geral;
Elaborar, o relatório anual;
Organizar os serviços da Companhia, provendo seus cargos e funções
Dirigir os negócios ordinários da Companhia e fixar as normas gerais a
serem observadas pela Gerência de Departamentos;
Fixar a orientação geral da política estratégica, administrativa e
operacional da Companhia;
Examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia e
manifestar-se previamente sobre atos, contratos e operações segundo
determinem este Estatuto, Regimento Interno ou a seu critério;
Fixar os critérios básicos da administração do Pessoal;
Escolher e destituir os auditores independentes;
Aprovar o Regimento Interno;
Declarar dividendo intermediário à conta do lucro líquido apurado;
Deliberar sobre a ,aquisição e alienação de bens imóveis, a qualquer título;
Deliberar sobre aquisição e alienação direta e indireta de participações
societárias, sempre que essa participação represente mais do que 10% do
capital social da Companhia investida;
Deliberar sobre atos que envolvam transformação, fusão, cisão,
incorporação e extinção de sociedades <,ias quais possua participação
societária;

:I; l), ,
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Art.12' - A Diretoria, pode constituir procuradores para representar a
Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.

Parágrafo único - Nos instrumentos de procuração "ad negotia" deverá constar
a extensão dos poderes conferidos, limitados à prática de atos necessários ao
normal funcionamento da Companhia, mandatos esses com validade nunca
superior a 12 (doze) meses,

SEÇÃOD

..... ,

DAS NORMAS COMUNS À ADMINISTRAÇÃO
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Art.13' - Os mandatos dos Diretores iniciam-se com o termo de posse de seus
titulares eleitos na Assembléia Geral, se dão na própria Assembléia e findam-se~ , , , : ,
com a investidora de novos administradores.'

Art.14" _ Compete a Assembléia Geral fixar a remuneração dos membros da
Diretoria; a remuneração compreende uma parte fixa mensal que são os,,"",
honorários e uma parte variável constante de percentagem sobre o lucro líquido', . , . '
apresentado em cada balanço. ; " ..,

I)) ,

, '. , ,
, ,,

'.'

Parágrafo Único - A verba dos honorários e da percentagem de que trata este
artigo é global, ficando sua distribuição, entre os Diretores, a critério da~.",:,
Assembléia Geral.

)) "

"

Art.lS' • É vedado os membros da Diretoria exercerem funções administrativas
em outras sociedades, sem expressa autorização da Assembléia Geral.

CAPITULO V

DO CONSELHO FISCAL

Art.16' _ Com funcionamento nos exercícios sociais em que for instalado a
pedido de acionista, O.Conselho Fiscal é composto de 3 (três) membros efetivos
e 3 (três) suplrntes, eleitos pela Assembléia Geral, que fixa a remuneração dos
membros efeti vos.

., ' ....

Parágrafo Único - Cada período de funcionamento do Conselho Fiscal termina
na primeira Assembléia Geral Ordinária após sua instalação.

CAPITULO VI

DO EXERCI CIO SOCIAL, BALANÇOS E LUCROS

Art.17' - O exercício social coincide com o ano civil.

Art.IS' _ O balanço geral é levantado no último dia útil do ano, podendo ser
levantados balanços semestrais, a critério da Diretoria; .. , ' .....

Art.19' - Do lucro liquido apurado em balanço semestral além da demais
aplicações previstas em lei, destina-se:
(X- 5% (cinco por cento) para constituição da Reserva Legal;
p_ 25% (vinte e cinco por cento) no mínimo para pagamento de
dividendos aos acionistas;

(r
..' .,

.'

Q ji .... V
. ~" .

,',;

A AUTENTICAÇÃO
ESTÁ NO VERSO

' .. :~ ...•.'.\"~'."""



x-o 10% (dez por cento)no mínimo até 20% no máximo para pagamento de
porcentagem aos administradores.

,
,'.,).) »
j

'.'

" ,
Parágrafo Único - O saldo remanescente do lucro liquido para constituir um' )~)~'
Fundo de Reserva para aumento de capital, até o limite deste.

,. ,

CAPITULO VII

}) l)

, , ,
'I ) ,

).1' I)

" ,
)

DA LIQUIDAÇÃO

Art.20' - A Companhia entra em liquidação nos casos previstos na lei,
observadas as normas pertinentes.

Londrina, 30 de Janeiro de 2015

-, . )

~ ,/ J -l ) \

.1 " l',.,
.'

1)) ,, ,
l.).) ,

) I)?, ,

. '.,':

0,", '; .. <

. "",'

. ".,,'

A AUTENTICAÇÃO'
ESTÁ NO VERSO;

;,,< .

~' .

( i .
Lr'

;'-'



Rua Piauí, 241
Centro - Londrina(PR
CEP86010-420

r~y
Fone: 43 3374-2020

www.grupofolhadecomunicacao.com.br

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

."",,,,,.;.0_- A empresa Editorae-Grafica Paraná Press S/A,pessoa jurídica'inscrita::-;';'-:';;;;~;.;;":('"
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o
nO77.338.424/0001-95, declara para os devidos fins, sob as penas da Lei, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e concorda em sua plenitude com o Edital do
Pregão Presencial nO.19/2015 e seus Anexos.

Londrina, 10 de Setembro de 2015.

vrulll
.com.br
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PROPOSTA PARA PUBLICAÇÃO DE'ATOS OFICIAIS

EMPRESA: EDITORAJORNALDELONDRINAS/A

ENDEREÇO: AVENIDATIRADENTES,1370

CONTATO: CRISTIANOSOARESDOSSANTOS

PARA: CÂMARA MUNICIPAL DELONDRINA-

ESTADODO PARANÁ

CNPJ: 79.347.001/0001-67

TELEFONES: (43) 3377-3171 / (43) 9600-3838

EMAll: cristianos@jornaldelondrina.com.br

Ret.: PROCESSOADMINISTRATIVO Nº035/ 2015

EDITAL DE PP Nº 19/2015

1 i Publicação em pr~to, no CADERNO NOTICIÁRIO

i INDETERMINADO, dos Atos Oficiais da Câmara

,Municipal de Londrina, de segunda a sexta-feira e

aos domingos.

Preço Máximo : Preço Máximo

. Unitário .1.. .T.otal ...

I
i
I
I.

Item
i

Descrição Quantidade: ,
(c.rT1~) .;.

I

I

9.000 R$ 4,20 R$ 37.800,00
2 : Publicação em preto, no CADERNO

CLASSIFICADOS, dos Atos Oficiais dá Câmara

Municipal de Londrina, de segunda a sexta-feira e

•aos domingos.
9.000 R$ 2,40 R$ 21.600,00

VALIDADEDA PROPOSTA:90 DIAS.

Execução da Proposta de acordo com os termos d

londrina, 8 de setembro de 2015.

RG: n.º 3.164.248-5-SSPjPR
CPF: n.Q 768.429.409-15

Cargo: Diretor

I.
I

Valor Máximo Total I R$ 59.400,00

mailto:cristianos@jornaldelondrina.com.br
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11Ic. INFORMA
PUBLICAÇÃO

DO AUDITADO

JORNAL DE LONDRINA

N.DEORDEM

90.128
CIDADE SEDE

LONDRINA

CIRCULAÇÃO
CONTROLADA

Controlada C.variado

1. CIRCULAÇÃO LíQUIDA CONTROLADA CONTEÚDO VARIADO

RESUMO DO MOVIMENTO BRASIL EXTERIOR
TOTAL

JULHO/15 JUNHO/15

Circulação controlada c. variado (impressa) 16.510 - 16.510 16.041
Edição digital controlada c. variado - - - -
TOTAL DA CIRCULAÇÃO CONTROLADA C. VARIADO (Impressa + Digital) 16.510 - 16.510 16.041

Edição Digital é a versão similar da publicação impressa que foi distribuída eletronicamente.

2. DISTRIBUiÇÃO GEOGRÁFICA DA CIRCULAÇÃO LíQUIDA CONTROLADA DE CONTEÚDO VARIADO

TOTAL PERCENTUAL

REGIÓES I ESTADOS CAPITAL INTERIOR C. Controlada Capital Interior

Acre - - - - -
Amapá - - - - -
Amazonas - - - - -
Pará - - - - -

NORTE Rondônia - - -- -
Roraima - - - - -
Tocantins - - - - -
Total - - - - -
Alagoas - - - - -
Bahia - - - - -
Ceará - - - - -
Maranhão - - - - -
Paraíba - - - - -

NORDESTE Pernambuco - - - --
Piauí - - - - -
Rio Grande do Norte - - - - -
Sergipe - - - - -
Total - - - - -

Espírito Santo - - - - -
Minas Gerais - - - - -

SUDESTE Rio de Janeiro - - - - -
São Paulo - - - - -
Total - - - - -
Paraná - 16.510 16.510 - 100,00

SUL Santa Catarina - - - - -
Rio Grande do Sul - - - - -
Total - 16.510 16.510 - 10000

Distrito Federal - - - - -
Goiás - - - - -

CENTRQ-OESTE Mato Grosso - - - - -
Mato Grosso do Sul - - - - -
Total - - - - -

BRASIL - 16.510 16.510 - 100,00

TOTAIS EXTERIOR - - - - -
GERAL - 16.510 16.510 - 100,00

Nota: A Auditoria é realizada exclusivamente na circulação controlada gratuita de conteudo variado.

Em 0510812015Eliése Liberato

Departamento de Circulação

(a)

Editora: Editora Jomal da Londrina SA
Endereço: Avenida Tiradentes 1.370 - Londrina-PR
Data l' edlçllo: 31 de Julho de 1989
Natureza da Publlcaçllo: Matullno
webslte: www.jomaldelondrina.com.br
~Avlso Importento: As InformaçOes contidas nestas relatórios portencem ao IVC e sao de uso exclusivo deste Instituto e das empresas associadas a ele. Em decorrência. é expressamente proibido qualquer processo de
cópia, roproduçêo, uso, dlvulgaçêo %U dlstrlbulçno do conteúdo dest~s relatórtos, elou da marce IVC, por terceiros sem eutorlzaçao, sob pena de responder Civil e criminalmente pelas conseqOências do alo.

http://www.jomaldelondrina.com.br


Instituto 11f1t.Verificador de .
Comunicação

São Paulo, 14 de setembro de 2015

Declaração

Declaramos para os devidos fins que, o Jornal de Londrina, da E?itora Jornal de Londrina

S.A, é filiado ao IVC - Instituto Verificador de Comunicação, com média de circulação de

16.510 exemplares no mês de julho de 2015.

o IVC - Instituto y"erificador de Comunicação - é uma associação civil sem fins lucrativos
I •

que tem como objetivo zelar pela autenticidade e veracidade de informações para a. .
comercialização de espaço publicitário: O IVC audita a circulação das principais

publicações do Brasil e disponibiliza estas informações para os editores, agências de

propaganda e anunciantes associados ao Instituto .

•
A1\o~mente,

MUV~ntura

Gerente Administrativo

www.ivcbrasil.org.brjIVC-RIO:info@ivc.org.brIIVC-SP:info.ivcsp@ivc.org.br

F.iliadoà International Federation of Audit Bureaux of Circulations

Rio de Janeiro:
Rua do Mercado. 34, Cj. 502
CEP: 20010-120
Tel: 21 2263.7791

21 2263.7691

São Paulo:
Alameda Santos, 200. Cj. 72
CEP:01418-000
Tel: 11 3287-0028

11 3287.•0009

Rua João Adolfo, 118, Cj. 601
CEP: 01050-020
Tel: 11 3293.0000

mailto:www.ivcbrasil.org.brjIVC-RIO:info@ivc.org.brIIVC-SP:info.ivcsp@ivc.org.br
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Rua Piauí, 241
Centro - LondrinajPR
CEP86010-420

Fon" 433374-2020 lr
www.grupofolhadecomunicacao.com.br

PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2015

A Editora e Grafica Paraná Press S/A CNPJ 77.338.424/0001-95 declara
estar de acordo com as condições estabelecidas do Termos de Referência(anexoJ) dq._. _.,.

o':,.. '_ . . .. ,•....• , .•••••... ~ ",_ _ '•••.,.~ .' :-.~_...••~," .•••,••."J~A ••• ""~ ••• ,.

.Edital de Pregão Presencial para Registros de Preço n° 19/2015.

ITEM DESCRiÇÃO DO ITEM QUANTIDADE VALOR VALOR VALOR VALOR
CM2 MAXIMO MAXIMO PROPOSTO PROPOSTO

UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

1 Publicação em preto, no 9000 R$ 4,44 R$ 39.960,00 R$4,40 R$ 39.600,00
caderno noticiário
indeterminado, dos Atos
Oficiais da Câmara
Municipal de Londrina, de
segunda a sexta-feira e aos
domingos.

2 Publicação em preto, no 9000 R$2,66 R$ 23.940,00 R$ 2,60 R$ 23.400,00
caderno classificados, dos
Atos Oficiais da Câmara
Municipal de Londrina, de
segunda a sexta-feira e aos
domingos.

Valor total proposto Item 1 ...............................................Trinta e nove mil e seiscentos reias.

Valor total proposto Item 2 ...............................•..............Vinte e tres mil e quatrocentos reais.

No preço ofertado está incluso todos os custos decorrentes da execuçã
contratual, tais como despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam n
contratação do objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Câmar
Municipal de Londrina.

DO OBJETO:
1. O objeto desta licitação é o registro de preços para eventual contratação de serviços de
publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal de Londrina em mídia jornalística
impressa, visando atender às necessidades da entidade.

FOLHA~J FOLHAffileb ~ Cf Grafirw.~~ nm, iFOLHA DE lONDRINA
OlOtMALDOMUNÂ

2. A arte final dos anúncios, inclusive com a inserção do Brasão de Armas do Município é,.""-'c\l~.
de responsabilidade da Contratada, sob a orientação da Contratante. - ~\I

~~.
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Rua Piauí, 241
Centro - Londrina/PR
CEP86010-420

J~JFone: 43 3374-2020
www.grupofolhadecomunicacao.com.br

3. O Jornal deverá comprovar a tiragem mínima de 10.000 (dez mil) ex~mplares no
Município de Londrina, nos termoOs do item 16 do presente Edital.

JUSTIFICATIVA
4. O objeto deste Termo de Referência atenderá às necessidades de publicação de atos
oficiais da Câmara Municipal de Londrina, relacionados a divulgação e convocação para
reuniões, audiências públicas e similares, sessões ordinárias, extraordinárias e especiais,
manifestações institucionais sobre fatos de relevante interesse público, bem como de
avisos de licitação.

DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS
5. A contratação do serviço de publicação dos atos oficiais se dará conforme a demanda
da Câmara Municipal de Londrina.

6. AAssessoria de Imprensa da Contratante será a responsável por receber os textos com
os pedidos de publicação dos Departamentos da Câmara, devendo providenciar a
publicação junto à Contratada, nos termos deste Termo de Referência e da Ata de
Registro de Preço firmada, bem como pela fiscalização da execução do serviço objeto
deste certame.

7. A contratação da publicação se dará com o envio da Nota de Empenho, que poderá se
referir a uma ou a várias publicações, e nos termos seguintes:
7.1 Os Departamentos da Contratante que tiverem a necessidade de publicação enviarão
ao Departamento responsável, nomeado no item 6 acima, e-mail solicitando o serviço,
com o texto a ser veiculado, a data para a publicação e, se assim entenderem necessário,
estabelecendo o caderno em que se dará a publicação (se nos Classificados ou se no
Noticiário) e o tamanho do anúncio.
7.2 A responsável pela fiscalização receberá o e-mail e entrará em contato com a
Contratada, solicitando o serviço e encaminhando a Nota de Empenho, se esta já não
tiver sido enviada.
7.3 As solicitações de serviço deverão ser feitas até as 16 horas do dia anterior ao
pretendido para a publicação.
7.4 A Contratada deverá retornar a solicitação de serviço com o orçamento e a arte-final
do anúncio a ser veiculado. / NO

:u~::~:li:::::::::~~:~~:rd::e::i::i:~~i::a:e:~:::n:oo:::::~~entoseVlÇ)
Patrimônio, este poderá providenciar a publicação diretamente junto à Contratada,
dispensando-se a intermediação da Assessoria de Comunicação, inclusive quanto ao '\
pedido e envio da Nota de Empenho para a empresa, revisão dos anúncios, autorização
para publicação e o recebimento definitivo.

9. Veiculado o anúncio, a Contratada deverá encaminhar exemplar em papel ou em

d--;~~.7 2 ~
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formato digital para o fiscal da execução dos serviços, para que este possa conferir a
publicação.
9.1 Caso não tenha sido publicado o anúncio no dia solicitado ou o anúncio publicado no
jornal não corresponda à solicitação enviada, o servidor entrará em contato com a
Contratada, que se responsabilizará pela publicação no dia seguinte, do anúncio correto
ou de eventual errata, sob pena de aplicação de penalidades previstas, além de:
9.1.1 Responsabilizar-se pelas perdas e danos oriundos dos serviços executados,
suportando os prejuízos resultantes da negligência ou má gestão do serviço;
9.1.2 Refazer, por sua conta, sem quaisquer ônus para a Câmara Municipal de Londrina,
os serviços rejeitados, não aceitos por má execução ou por inobservância das
especificações.

DAS CONDiÇÕES DE PAGAMENTO
10. O pagamento será efetuado em até 5 dias após o aceite, pelo servidor designado
como fiscal da Ata de Registro de Preço, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada.
10.1 O aceite fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada e do regular cumprimento das obrigações assumidas e se dará em até 3 dias
da entrega da nota fiscal/fatura pela Contratada.
10.2 A nota fiscal deverá se referir a todas as publicações do período faturado, devendo a
Contratada nela informar as datas e os valores de cada publicação e os números das
respectivas notas de empenho.
10.3 O período faturado poderá ser quinzenal ou mensal, a critério da empresa
Contratada.
10.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.

10.5 Caso haja relato por parte do fiscal de alguma pendência na prestação dos serviços
(publicações com erros ou em atraso), antes do pagamento, será aberto procedimento
para eventual aplicação de penalidade, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

11 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
11.1 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a \
ordem bancária para pagamento.
11.2 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

12 AAdministração Pública poderá motivadamente adotar providências acautelador~.
~
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inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
impossível reparação.

DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
13 A(s) Ata(s) de Registro de Preço decorrente(s) do certame terão vigência de 12 (doze)
meses.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
15 A Contratante obriga-se a:
15.1 Acompanhar a execução dos serviços e sua conformidade com o disposto no edital e
na proposta, por meio de servidor especificamente designado, para fins de aceitação e
recebimento definitivo dos serviços.
15.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os bens confeccionados em desacordo com este
instrumento.
15.3 Proceder ao pagamento do contrato decorrente deste instrumento na forma e prazo

pactuados. r 4
~~

~-
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DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
14 A Contratada se obriga a:
14.1 Prestar o serviço objeto deste certame, quando requisitada, em estrita observância
as condições e prazos do instrumento convocatório, deste Termo de Referência e de sua
proposta.
14.2 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração relativas à prestação
dos serviços objeto deste certame.
14.3 Refazer ou publicar errata, por sua conta, sem quaisquer ônus para a Contratante,
os serviços não aceitos, por má execução ou por inobservância das especificações.
14.4 Encaminhar mensalmente, por meio eletrônico, relatório das publicações já
realizadas e do saldo registrado.
14.5 Atender prontamente a quaisquer exigências da Câmara Municipal de Londrina,
inerentes ao objeto da presente licitação.
14.6 Comunicar à Câmara Municipal de Londrina, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da publicação, os motivos que impossibilitem o cumprimento
do prazo previsto, com a devida comprovação.
14.7 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução
do contrato.
14.8 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
14.9 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
14.10 Manter atualizados os números de telefone e fac-símile e os endereços de e-mail e
para correspondência.

~DMITE-SE
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15.4 Notificar, por escrito, a Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos contratos, fixando prazo para a sua correção.

A validade da proposta é de 90 dias.

Londrina, 10 de Setembro de 2015.

MEJIA

77338424/0001-951
EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S/A,

RUA PIAUf. 241

L
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Ii~. r INFORMAÇÃO JURADA DO AUDITADO IIN.DEC:.:
M

.,. ''-IPUBLI.CA. ÇAO II CIDADE SELDOENDRINA
FOLHA DE LONDRINA ----------1. MÉDIAS MENSAIS DE CIRCULAçAO ÚQUIDA PAGA, POR EDIÇAo

1.1. RESUMO DO MOVIMENTO

PERloDO DE REFERÉNCIA ENTREGUE AO IVC
JULHO/16 DENTRO DO PRAZO

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta

PERIODICIDADE

DIÁRIA
CIRCULAÇAO PAGA

JORNAL. ED.lMPRESSA

Médias
Seg. a Dom. Seg. a Sáb.

I~

TOTAL DA CIRCULAÇAO: Edição Impressa 30.565 24.363 24.638 24.455 25.268 25.196 28.016 26.057 25.303

VendaAVlJsa 3.712 826 10015 922 1.062 10017 10172 10389 teXl2
Assinatures 26.853 23.537 23.523 23.533 24.206 24.179 26.844 24.008 24.304

DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sábado
Médias

Segoa Dom. Seg. a Sáb.

CIDADE SEDE VendaAVlJsa 2.473 371 568 457 571 544 615 800 521
Assinaturas 14.119 110638 110638 110649 12.145 12.132 14.138 12.494 12.223
Total (1) 16.592 12.009 12206 12.100 12.716 12.676 14.753 13.294 12.744

ZONAS VendaAVlJsa 535 100 127 137 160 135 143 192 135

ADJACENTES Assinaturas 3.146 27ffi 2.m 2776 2.922 2.819 3.097 2.888 2.845

Tolal(2) 3.681 2.892 2.899 2.913 2.982 2.954 3.240 3.080 2.980

TOTAL REGIÃO METROPOLITANA (1+2) 20.2731 14.901 15.105 I 15.019 15.698 15.630 17.993 16.374 15.724 I
INTERIOR VendaAVlJsa

DO ESTADO Assinaturas
Total (3)

TAL DO ESTADO (1+2+3) 30.541 I 24.357 24.528 I 24.446 25.257 25.164 26.003 26.045 25.296 I
VendaAVlJsa

DEMAIS
Assinaturas

ESTADOS Tolal(4)

TOTAL BRASIL (1+2+3+4) 30.5651 24.363 24.6381 24.455 25.268 25.196 26.016 26.057 25.3031
VendaAVlJsa : I : I : 14EXTERIOR Assinaturas
Total

Médias

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Saxla Sábado Seg.a Dom. Seg,aSáb.

Mês ANTERIOR: Edição Impressa 30.955 I 24.480 25.100 I 24.723 25.600 25.486 26.294 I 26.378 I 25.6151
1.2. ZONAS DA CIDADE SEDE Médias

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Saxla Sábado Seg.a Dom. Seg.aSáb.

VendaAVlJsa 2.473 371 568 457 571 544 615 800 521
Assinaturas 14.119 110638 110638 110649 12.145 . 12.132 14.138 12.494 12.223
Total 16.592 12.009 12.206 12.100 12.716 12.676 14.753 13.294 12.744

VendaAVlJsa . - - - - - -
Assinaturas - - - - - - -
Total - - - - - - -
VendaAVlJsa - - - - - - - -
Assinaturas - - - - - - - -
Total - - . - - - - -
VendaAVlJsa - - - - - - - - -
Assinaturas - - . - - - -
Total - - - - - -
VendaAVlJsa - - - - - - -
Assinaturas - - - - - - - - -
Total - . - - - - - - -

TOTAL CIDADE SEDE 16.592 12.009 12.206 12.100 12716 12.676 14.753 13.294 12744

1.3. DISTRIBUiÇÃO POR MUNIClplOS - PRINCIPAIS (ZONAS ADJACENTESNERSOES REGIONAIS)
Médias

MUNIClplOS Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Saxla Sábado Seg.aDom. Seg.aSáb.
Carrtlé 10264 874 892 888 933 917 10051 973 924

Rolândia 692 544 545 546 572 568 634 586 . 569

Ibiporjl 632 494 496 497 523 521 557 531 515

Assai 260 261 261 263 266 267 272 264 265

Sertan6poIis 192 158 159 157 162 161 177 167 162

Bela Vista do Paralso 179 154 152 154 114 109 108 139 132

Primeiro de Maio 124 11.1 112 111 113 113 120 115 113

Jataizinho 131 100 104 100 100 107 119 111 108

Ahiorada do SIJ 110 103 103 103 104 103 110 105 104

Tarnarma 97 87 B5 86 89 88 92 89 88

TOTAL ZONAS ADJACENTES 3.681 2.892 2.899 2.913 2.982 2.954 3240 3.080



2. DISTRlBUIÇAO GEOGRAACA

Dom Média de 2at. a Domingo VENDA AVULSA ASSINATURAS
Capital Interior Total Capital Interior Total Domingo Seg a Sab Domingo SegaSab

AC - - - - - -
N />J> - - - - - - - - -
O 11M - - - - - - -R
T PA - - - - - -
E RO - - - - - -

RR - - - - - -
TO - - - - - - -
Total - - - - - - -
AL - - - - - . - -

N
BA - - - . - - r-

O CE - - - - - - . - -
R MA - - - - - - -O
E PB - - - - - - . -
s PET - - - - - - - - -
E PJ - - - - - - - -

RN - . - - - - - - -
SE - - - - - - -
Total - - - - -

li ES - - - - - - - -
O MG - - - - - - -
E RJ - - - -S
T SP 24 24 - 12 12 24 10 - -
E Total - 24 24 12 12 24 10- -
S I"K 165 30.376 30.541 192 25.853 26.045 3.688 993 26.853 24.303
U se - - - - - -
L

RS - - - - - -
Total 165 30.376 30.541 192 25.853 26.045 3.688 993 26.853 24.303

E
O UI" - - - - - -

N E GO - - - - - - -ST T MT - - - - - -R
O E MS - - - - - - - - -

Total - - - - - . - - -
o BRASIL 165 30.400 30.565 192 25.865 26.057 3.712 1.003 26.853 24.303
T
A EXTERIOR - - - - - - - - -I
s GERAL 165 30.400 30.565 192 25.865 26.057 3.712 1.003 26.853 24.303

3. MÉDIAS MENSAIS DE APUCAçAO DO ATACADO, POR EDlçAO

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sábado

Médias

Seg. a Dom. Segoa S6bo

VendeAIIUsa 51 37 6 4 44 7 7 22 18

ATACADO CIDADE Vende Avulsa (Entrega individualizada - - - - - . . -
SEDE Assinatura 28 100 149 100 100 100 28 90 100

Assinatura (Entrega individualizada) - - - - - - - -
TOTAL 79 143 155 110 150 113 35 112 118

. - - . - -
ATACADO Venda Avulsa (Entrega individualizada - - - - . - -

EXCETO CIDADE Assinatura - - - - - - -
SEDE Assinatura (Entreoa individualizada) - - - - - -

TOTAL - - - - - -

ATACADO TOTAL

Vende AIIUsa
Venda Avulsa (Entrega individualizada
Assinatura
Assinatura (Entrega individualizada)

51

28

37

100

6

149

4

100

44

100

7

100

7

28

22

90

18

100

Avulsa Grátis - - - - - - -
Assinalura Grátis 163 209 274 207 290 337 184 238 250
Jornais nas escolas - - - - - - -
TOTAL CIRCULAÇAO GRATIS (2) 163 209 274 207 290 337 184 238 250

t:llC8Ihel~e) 1.U14 - 4b( 533 ô77 03!> -467 :>69 49ó
Encalhe (Interior) 760 512 503 494 556 528 510 552 517
Exemplares nao Distribuldos 438 388 391 385 414 409 447 410 400
Exemplares Inutilizados IAvariados 1.597 2.009 2.522 1.840 1.114 1.716 1.334 1.742 1.766
TOTAL NÃO CIRCULADO 13\ 3.S09 3.358 3.883 3.252 2.661 3.189 2.758 3.273 3.184

40MÉDIAS MENSAIS DE APUCAÇAo DA TIRAGEM, POR EDlçAO

TOTAL CIRCULAÇÃO PAGA (1)

+ +

Domingo
365651

Segunda
2436.1

Terça
24538 I

Quarta
24455

Quinta
25268

Se>cta
25196 I

Sábado
28016 I

Médias

Seg. a Dom. Segoa S6bo
26057 I 253d'!

M SANTERI R

Condç!\O de Recebimento de Encalhe: Sem Umitaçl\O.
Pranoçao de venda no penado: Nada.

35.357 27.762 29.288 28.105 28.550 28.629 30.878 29.796 28.009

Tabela de Preços
CidadeSade

Dias Úteis
R$1,25

Domingo
R$2,5O

Assinaturas Semestral
R$195,75

ARJaI
R$391,5O

Editora: Editora e Gráfica Paraná Press S/A
Endereço: Rua Piauí 241 • Londrina-PR
Data 1. edição: 13 de Novembro de 194B
Natureza da Publicação: Matutino
website: www.bonde.com.br

(a)

Departamento de Circulação

José Nicolás Mejia Em 17/08/2015

http://www.bonde.com.br
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J CIDADE SEDE --'1'[ P,õ"IOr.'CID.ADF- :IciRCI'LAÇÃO ]FOLHA DE LONDRINA 11 I
- - l.ONDRINA 1t.__. .::JIARIO, PAGA ~~ '

COMPARATIVO DA CIRCULAÇÃO LlQun.A. ':"!'GA.

DQUADRO DEMONSTRATIVO omll1go Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quint
Informação Jurada do Auditado 34.108 25.649 26.644 26.029
Relalório Auditorial 34.762 25501 26.483 25.862
Diferença Numérica 654 -148 -161 .167
Diferença Percentual 1,88% -0,58% -0,61% -0,65% -

MOVIMENTO GERAL DA CIRCULAÇAO LIQUIDA PAG;,

~ÉDIAS

230

633
11.478

12.111

161

2.843

3004
15.115

10.7'54

10.984
26.099

Terça-feira Quarta-feira QUll1la-feira Sexta-felia Sábado Sego a Dom. Sego a Si:J.

627 823 654 691 1.003 I 62õl

11.199 11.923 11.907 13.654 12.~451 1,1.884/
11.826 12.746 12.561 14.345 13.148.. 12.5~t

162 190 163 156 231 ~.:'l

,::E ,:::: ,:::: ';i~ ':;:r ,::::i
241 255 I -- :252 295 315 25": í

10.480 10.668 10,674 11.047 10.972, 10f,JC, 1
10.721 10.9?::"f- __ 10fl26 11.342 11.287 10.930 ~

25.477 26.671 26.469 28.976., 27.560 I 2'2:':lQ.J
11 12 ~2 11 "13' 13~1i

2 2 2 22 2 i :> I

_ 13 14 14 131 15 15l 1.J..j

26.112 25491-.L 2€~~ 23.482 i 28.991_~0+_~/"'~_1

.-,1 -I - -I - ., . í-I - . I - -I . I1- -, - .,/ . -t-.--J
6't1 I '1.035! 1.0~42 ~.280 1.~8S I 1.155 U'"21 1.~"'c

24.4571 ,,2~o~I~~ --..::'4)49. 25.'<0" _7:.:;.396! 27.836 26.01_~1 2:;.",7!

25:128 I 2ô.1:~.L..._~'S. ,31 ~~_._~r 23:991 27.~~-r- J~~7!~,:~~:!'
373 i :q1 i 37; 371 I 371 I 2.354 ! 934 I

"I - I - - - I - -I . i
37:; ! -'-~7~.1--------j7~T--- 371- - 3;-; i 235~ 9~~ : 7r'2l

;-:-=--r---~;p.-:;;.~-í-..- 1.:'" "''''' J-~-_: ---1
_~ •.I__ ,:~.:.;'.;~;"I. ::o.90.' I 27056 7.6.853 31.345 2~. ~.~3 I

:<6.79:: T .",,3;),~'.Ü~....,;::.:.29:11 28.450 ,--2~;2~L.:.-.31.4~ __ ~~--;

Segunda-feira

293
11.200

11.493

118

2.768

2.886
14.379

252
10.487

10.739

25.118

8

2
10

25.128

4.668
27.766

32.434

2.328

2.328 I

34.7621

35.1571

Domingo

3.303

13.651

16.954

659
3.124

3.783
20.737

681
10.989

11.670

32.407

25
2

27

32.434

Venda Avulsa
Assinaturas

Total

Venda Avulsa

Assinaturas

Venda Avulsa
Assinaturas

Venda Avulsa

ASSinaturas
Total

CIDADE
SEDE

EXTERiOR

DEMAIS
ESTADOS

RESUMO DO MOVIMENTO

ZONAS
ADJACENTES

Total

TOTAl. REGIÃO METROPOLITANA

INTERIOR
DO ESTADO

Tolal
TOTAL DO ESTADO

TOTAL BRASIL

Venda Avulsa

Assinaturas

Total

Venda Avulsa
TOTAIS Assinaturas

Total da Circulação:

Com sobreposição
EDiÇÃO DIGITAL Sem sobreposição

Exterior
Tolal da Clicu~~ção: Digital
Tolal da CirCUlação: Impressa;. Digital

SEM. ANTERIOR: IMPRESSA + DIGITAL

Obs.: Ediçao digital são os exemplares referentes a c6pia da rHJtJjjG8Ç~kl \.'d.J !~)iclstr;bl ,j(~ae:3~ronicam0ntecomo uma unidad0

Ml:DI.'\S
DomingoZONAS DA CIDADE SEDE (impressa)

'-29ST--' "' ...
iVenda Avulsa 3.184 ;~:'

Assinaturas 13.651 11.700 , ~~ /. 7~j
Total 16.835 11.49Q. t---... 1L0h_;
Venda Avulsa

: I ::Assinaturas -
Total

Venda Avulsa

: I r--tAssinaturas - -;
Tot,,1 - .,1

.1 -----....,
Venda Avulsa - ! -I

IAssinaturas - , . ;
Total , . .__J
Venda Avulsa - - ..
Assinaturas
Total - - -

SUB-TOTAL 16.835 11.490 12.098
VE~JDEDORES EXTRAS 119 3 13
Vendas por atacado Cidade SeC:3 - - <HJTOTAL 16.954 11.4!J3_. 1_ .• ,

A AUTENTICAÇAO
£<:Tf Nn VERSO



FOLHA DE LONDRINA

CIRCULAÇÃO PAGA NOS MUNIClplOS ADJACENTES AO DA CIDADE SEDE(IMPRESSA)

M1:8IAS

ZONAS ADJACENTES I VERSOES REGIONAl- S Domina0 Segunda~fejra Terca-felra Quart?--frdra Quinta-feira Sexta-feira Sábado Seo. a Dom. Sego a Sãb.

Alvorada do Sul 115 101 103 102 103 102 113 106 104

Assai 279 280 291 281 2861 288 293 285 , 287

1Bela Vista do Paralso 209 167 174 169 172 171 190 179 174

Cambé 1.167 698 745 729 740 721 889 I 8~3 754
1Ibiporã 751 551 575 558 603 602 652 613 ~:~IJataizinho 138 118 120 118 122 122 123 123

Primeiro de Maio 136 120 123 120 121 121 128 124 122

Rolandia 657 572 588 573 563
1

562 595 537 576

Sertanópolis 209 171 175 173 179 '179 19? 183 178

Tamarana 122 108 110 107 113 114 114 113 111

I

TOTAL 3.783 2.886 3.004 2.930 3.002 2.962 3.289 3.125 3.016

'"').cado Brasil exceto cidade sede -I -I -I -I -I -I -I -I
DISTRIBUiÇÃO GEOGRÁFICA DA C!RCULAÇÃO PAGA (IMPQESSA)

Dom Média de 2al. a Sábado Média de 2af. e Domingo VENDA AVULSA ASSINATURAS

Ceoital Interior Total . Caoital Interior Total Caoilal Interior Total Domingo Sego a Sáb. Dorningo Seq. a Sáb .

AC

AP - - -I
N

AM -,
O PA -I I

R

:\
-I

T RO -!
E -IRR

TO -i -I
Total i---AL - -
BA -
CE

:1
N
O MA -\
R

o PB

:1
E I
s PE I

T
E Pi

RN :1
SE

Total

s ES -
u MG
D

E RJ -I
s

1~ I 21T SP 2 25 27 2 11 13 2 13 25 11 2
E

21
Total 2 25 27 2 11 13 2 13 15 25 11 2

PR 266 32.141 32.407 325 26.143 26.468 317 27.243 27.560 !' 4.643 1.033 27.764 25.4351

s SC

272J

u

25d

L RS

Total 266 32.141 32.407 325 26.143 26.468 317 27.560 4.643 1.033 27.764

DF lc
E I GO - -
N
T MT - - -
R
o MS - - - - -,

Total ,",;""NO Brasil 268 32.166 32.434 327 26.154 26.481 319 27.256 27.575 4.668
T
A Exterlor

27 76~J_-2?SJ
r 27.5751s Geral 268 32.166 32.434 327 26.154 26.481 319 27.256 4.668 1 D4~

A AUTENTICAÇÃO
ESTÁ NO VERSO



FOLHA DE LONDRINA

CIRCULAÇÃO PAGA POR MUNIClplO (IMPR'::SSA)

(J

1
~
I

I

Ir-
I,\l! \

I '

ESTADOS IMUNIClplOS
VENDA AVULSA ASSINATURA TOTAl. GERAL

População Domingo Seg a Sáb Seg a Dom Oomi'ngo 8e'g a Sáb ISeg a Dom Domingo Seg a Sob Seg H Do~n

SP São Paulo 11.244.369 . . 2 2 2 2 2 2
02 Outros Municipios 25 11 13 25 11 1:)

PR Curitiba 1.746.896 25 19 20 261 306 297 .266 325 317
Abatiá 7.753 - 52 49 50 52 49 50
Alto Paraná 13.662 . - 8 35 35 8 35 35
'Altônla 20.516 4 2 2 48 48 48 52 50 50
Alvorada do Sul 10.298 5 3 3 110 "i01 102 115 104 105
Andlrá 20.615 14 1 3 159 155 155 173 1561 158
Apucarana 120.884 62 13 20 286 255 259 348 268 279
Arapongas 104.161 120 24 ::8 562 514 521 682 538 559
Araruna 13.424 . 28 30 30 28 30 30
Assai 16.368 12 10 279 274 275 279 ?86 285
Assis Chateaubriand 33.028 4 2 2 111 117 117 115 119 119
Aslorga 24.704 16 3 5 163

1

157 158 179 160 163
Bandeirantes 32.182 41 12 16 145 133 134 186 145 150
Barbosa Ferraz 12.653 . 45 41 42 45 41 42
Bela Vista do Paraiso 15.080 30 9 12 179 165 167 209 174 179
Borraz6polis 7.877 7 1 1 37 2,6 36 44. 37 37
Cafelândia 14.551 27 26 27 27 26 27
Cambará 23.871 4 1 1 128 122 123 132 123 124
Cambé 96.735 337 68 106 830 Se6 706 1.167 754 812
Campina da Lagoa 15.393 1 1 1 74 74 74 75 75 ! 75
Campo Mourão 87.287 8 3 4 267 254 256 275 257

1

260
Cândido de Abreu 16.662 28 28 28 28 28 23
Car!6polis 13.706 3 1 1 43 44 44 .\6

;~ I
,15

Cascavel 286.172 17 8 9 59 54 . 55 76 o,

Centenário do Sul 11.178 4 3 '3 96 90 90 100 93 93
Cianorte 69.962 " 198 199 199 198 199 199.
Cidade Gaúcha 11.067 57 59 59 57 59 ,.;9
Colorado 22.347 2 3 3 112 113 113 114 116 116
Congonhinhas 8.279 1 1 1 50 47 47 51 48 48
Comélio Proc6pio 46.925 51 14 19 298 264 269 349 278 288
Cruzeiro do Oeste 20.419 67 63 63 67 63 63
Engenheiro Beltrão 13.920 . - 43 41 41 43 41 41
.Faxlnal 16.317 12 5 6 119 110 111 131 115 117
Fi9ueira 8.293 1 1 28 26 27 28 27 28
Florest6polis 11.220 1 1 1 59 57 57 60 58 58
Formosa do Oeste 7.543 - . 33 32 32 33 32

1

3<
Foz do 19uaçu 256.081 4 4 4 71 73 73 75 77 77
Francisco Beltrão 78.957 1 1 1 58 60 59 59 61 60
Goioerê 29.024 163 161 161 163 ~61 I ':61
Gualra 30.669 10 3 4 108 106 106 118 109 110
Guaraci 5.247 . 52 44 45 52 44 45
Guaiapuava 167.463 . 86 87 87 86 87 87
Ibalti 28.725 9 5 5 123 127 . 126 132 132 131
Iblporã 48.200 134 31 46 617

5~~ I 568 751 589 614
Icaralma 8.839 1 1 1 29 d 27 30 28 .:..)
Iporã 14.964 2 2 58

80 I G9 58 62 61
Itambaracá 6.759 - 38 37 37 38 37 37
ivaiporã 31.812 19 5 7 265

1

256 257 284 261 ! ?61
Jacarezinho 39.093 24 12 13 167 169 I 169 191 1<11 182
Jaguapltã 12.256 16 5 7 114 104' 106 130 109 11:
Jaguarialva 32.616 1 1 1 32 31 31 33 I 32 32
Jandaia do Sul 20.283 16 4 6 124 117 I 118 140 12'1 124
Japurá 8547 33 34 34 33 34 34
Jardim Alegre 12.325 59 55 56 59 55 56
Jataizinho 11.859 20 6 8 118 115 115 138 ',21 123
Jesultas 9.001 40 41 40 40 41 40
Joaquim Távora 10.735 4 3 3 56 51 52 60 54 55
Juranda 7.641 33 34 34 33 34 34
Loanda 21.211 - 2 1 75 75 75 75 77 76
Londrina 506.645 3.303 620 1.003 13.651 11.894 12.145 16.954 12.514 13.148
Lupion6polls 4.592 4 2 2 56 51 52 60 53 54
Mamborê 13.968 1 1 1 57 51 52 58 52 53
Mandaguari 32.669 4 1 1 91 93 93 95 94 94
Manoel Ribas 13.164 62 60 60 62 60 60___L_ I IH -

A AUT!NTICAÇlo
ESTÁ NO VERSO
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59

59

7:.
65

75
57

35

37

32

27

178

33

59
111
43
81

70 I
43

75 i
576 I

~~I
3=1

30 I
100 I

182 !
34

63

~~I
60
46 i
I

:~\'
29

55

21

154
1

44

39
95

175\
30

I

122

1'
33
34

46
152
130

142\
40

1.879 ,

87
72

44
61

45

152

35
33

153

52
55

65

31
33

33

44

59

36
34
37

'19
657

37
I

~~ I'
32

1021

183
1~~II78

54

75\72
209
57

122

136

56
30

58
35
18

161
42
38
92

38
184

30

170
40

1.950

22

43
37

236

114 i
43 !
82

170 _I

43

60
46

152
132 I

146

139

2.1361

I
I
j

• I
I \ I

I GJ'~\-yl'~I\"
I \ .\-L-.---.__

~

TOTAL GERAL

Domlng..;> Seg~àb Seg a Dom,

22 22 \

40 40 I
33 33

204 209
57 57
33 23
41 42

28 I
30 I
6í !
47 !

~~I
2g I
55

~~I
154

44
39
95
37

176

30 I
1~~ !
"1 I
37

32 !

~:'I
S87

39 I

321
39

1
30 I
'00 I
182 I

34 i
63\
75
57l
70

67

22 22

3~ 38

33 33

190 193

55 55

33 33

41 I 42

27 28

28 I 29

58

1

58

45 46

53 53

54 54

29 29

55 55

33 33

21 21

149 148

44 44

39 39
94 93

37 37

172 173

30 30

120 1,'1)

32 32

34
1

34

37 ' 37
31 I 31

33 33

75 76

559 561

38 38

30 i 31

37
1

38 ,

30 I 30

97 1 97

180 1~0

34 34

63 63

75 75

57 57

68 68

64 I 65

171 I 173

59 59 I

107\
107

42 42

77
1

78

69 I 69

42 42

59 60

43 43

150 150

:;: I
122
140

39 38

.867 I 2.118

I
I
I
I
I
I
I
I
I

ATURA
_S~bI Seg a Dom

--'---._-"-" ----_._-~..-

ESTADOS IMUNI~IPIOS

VENDA AVULSA ASSIN

Populacão Domingo Seg a Sâb Seg a Dom Domlnll.5:..! Seg a

PR Marechal Cândido Rondon 46.799 - 22

Marialva 31.972 5 2 2 38

Marllãndia do Sul 8.855 37

Maringá 357.117 27 14 16 209

Mauá da Serra 8.553 3 2 2 51}

Medianeira 41.830 - 331
Miraselva 1.858 44

Moreira Sales 12.606 - 31

Nova Aurora 11.871 1 1 1 32

Nova Esperança 26.613 8 2 3 58

Nova Fátima 8.163 1 1 1 51

Nova Lohdrina 13.069 - 55

Ortigueira 23,364 - - 56

Palmital 14.870 30

Palotina 28,692 - 58

Paralso do Norte 11.781 35

Paranacity 10.256 - 18

Paranaval 81.595 13 5 6 148

Peabiru 13.622 42

Pérola 10.208 - - 38

Pitanga 32.645 4 1 2 88

Ponta Grossa 311.697 - - 38

Porecatu 14.183 5 3 3 179

Prado Ferreira 3.434 - 30

Primeiro de Maio 10.832 12 2 4 124

Quatíguâ 7.044 1 1 33

Querência do Norte 11.439 35

Rancho Alegre 3.955 - 36

Realeza 16.348 1 1 .1 33

Ribeirão Claro 10.690 1 2 2 36

Ribeirão do Pinhal 13.522 - 79

Rolândia 57.870 82 17, 26 575

Sabáudia 6:095 1 1 .1 ;36

Santa Cecilia do Pavão 3.646 1 1 1
34 \

Santa Fé 10.436 1 1 1 42

Santa Isabel do Ivai 8.755 1 - 31

Santa Mariana 12.437 6 3 3 95

1
Santo Antônio da Platina 42.688 1 2 2 182

Santo Inácio 5.269 - - 36

São Jerônimo da Serra 11.336 - 62

São João do Ival 11.523 - 78

São Pedro do Ival 10.164 - - 54

São Sebastião da Amoreira 8.629 5 2 2 70.
1

Sertaneja 5,817 3 1 2 69 j

Sertanópolis 15,637 25 7 9
184\

Siqueira Campos 18.446 57

Tamarana 12,232 14 4 7 108

Tapejara 14.600 1 1 45

Telêmaco Borba 69.878 7 4 4 80

Terra Boa 15.791 1 1 72
Terra Rica 15.256 1 1 1 43

Terra Roxa 16,763 61 I

Toledo 119.353 6 3 3 451

Ublratã 21.562 2 2
1~ I 151 I

Umuarama 100.716 25 8 m!
Ural 11.472 19 4 6 151 ,

Wenceslau Braz 19.294 3 1 1 37

140 Outros Munlcipios 19 12
1

18 1.931 I

~-

I
I

i
I
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MÉDIAS

Sábado Seq. a Dom Segoa Sáb.SextaQuintaQuartaDomingo Segunda Terça

MOVIMENTO DA TIRAGEM (IMPRESSA)

__ ~ . . F.;..O.;..LH.;..A_D=-.;E:LONDRINA

-
.26.482 ICIRCULAÇAO PAGA 32.434 25.128 26.112 25.491 26.685 26.482 28.991 27.332

CIRCULAÇÃO GRÁTIS 668 414 429 440 481 471 482 484 453
JORNAL NAS ESCOLAS , -
ENCALHE SEDE 892 439 415 426 463 446 392 496 430
ENCALHE INTERIOR 664 434 446 446 459 444 458 479 448
EXEMPLARES NÃO DISTRIBUiDOS 630 451 438 459 485 519 532 502 481
EXEMPLARES INUTILIZADOS 1.879 3.216 1.350 1.367 1.431 1.378 1.499 1.731 1.107
TOTAL GERAL DA TIRAGEM 37.167 30.082 29.190 28.629 30.004 29.740 32.354 31.024 30.000
TOTAL DO SEMESTRE ANTERIOR 40.403 32.749 32.803 31.109 32.313 32.138 35.081 33.799 32.6~

,

- Condição de recebimento de encalhe: - Sem limitação.

- Promoção de venda no perlodo: - Nada.

- Tabela dê Preços:
Cidade Sede

Jan. a Jun.l14
Dias Úteis

R$ 1,25
Domingo

R$ 2,50
Assinatura: Semestral Annual

R$ 189,60 R$ 379,20

- Notas Explanatórlas:

- Os números apresentados nos quadros deste relatório referem-se a médias semestrais, por edição, exceto aqueles defir'dos por seus tltu~osou notas.

- As médias apresentadas no comparativo da Circulação liquida Paga, na l' página deste relatório, relativas ao Editor, foram extraldas das
Informaçôes Juradas de números:84.832, 85.135, 85.446, 85.763, 86.081 e 86.393.

- As populações dos Municípios foram extraídas do Censo de 2010 da Fundação IBGE.

Editora: EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S/A ----1
Endereço: Rua Piaui, 241 - Londrina - PR ~
Data da i' edição: 13 de Novembro de 194'8
Natureza da Publicação: Matutino ----

- A clrculaçí\o do Jornal Folha de Londrina foi verificada de acordo com os padrões normativos do IVC.

AP.I

- Aviso Importante: As Informações contidas nestes relatórios pertencem ao IVC e são de uso exclusivo deste InsC!uto " das empresas associadas a
ele. Em decorrência, é expressamente proibido qualquer processo de cópia, reprodução, uso, divulgação cf ou da marca IVC, por terceiros sem
autorização, sob pena de responder civil e criminalmente pelas conseqOênclas do ato.

A AUTENTICAÇAo
ESTÁ NO VERSO
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,~.- EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A.
CNPJ/MFN°: 79.347.001/0001-67 / NIRE: 41300007403 (17/01/1990)

~ t-.... ',<'~,:~.. .. . ~ __ "
ATA DA 26a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

30 DE ABRIL DE 2015

l55r

.•..
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DATA, HORA E LOCAL:Aos 30 dias, do mêsde abril, do ano de 2015, às 15;(qu;nze)
horas, na Av. Tiradentes, nO 1370, em Londrina, Estado do Paraná. CONVOCÁ~ÃnE'
PRESENÇA: A convocação foi feita pela Diretoria, por Edital publicado no Jorhàl de ..
Londrina, nas edições dos dias 22/04/2015 (p. 15), 23/04/2015 (p. 23) e 24/04/2015
(p .. 16) e no Diário Oficial do Paraná - Comércio, Indústria e Serviços, nas ediçóesçlos' ..
dias 23/04/2015 (p. 31), 24/04/2015 (p. 67) e 27/04/2015(p. 29). Pr~sentes~
acionistas representando aproximadamente 99% (noventa e nove por cento) dv (,dj:Jital: "
social da Sociedade, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de
Presença de Acionistas. MESA: Presidente: Guilherme Dõring da Cunha; Pereira.
Secretária: Ana Amélia Cunha Pereira Filizola. ORDEM DO DIA: a) apreéi-à'Çgü'do'.
relatório da administração e exame, discussão e votação das demon;;trJç5es.
financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; b)
destinação do resultado do exercício social de 2014; e c) eleger os administradores.
DELIBERAÇÕES: Por acionistas representando aproximadamente 99% (noventa e
nove por cento) do capital social, foram tomadas as seguintes deliberações: I)
Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130,
~10, da Lei nO 6.404/1976; 11) Aprovar, com a abstenção' dos legalmente impedidos,
sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, documentos que
foram publicados no Jornal de Londrina, na edição de 25 de março de 2015 (pp. 16-
18), e no Diário Oficial do Paraná - Comércio, Indústria e Serviços, na edição de 27 de
março de 2015 (pp. 73-76), dispensada, portanto, a publicação dos anúncios a que se
refere o art. 133, da Lei n° 6.404/1976; 111) Aprovar, sem reservas, a destinação do
Prejuízo Líquido do Exercício de 2014, no valor de R$ 3.029.790,74 (três milhões, vinte
e nove mil, setecentos e noventa reais e setenta e quatro centavos), para a conta
"Prejuízos Acumulados"; IV) Reeleger, com prazo de gestão até a assembleia geral
ordinária de 2018, para o cargo de Diretor Presidente, GUILHERME DÔRING DA
CUNHA PEREIRA, brasileirot solteiro, advogado, residente e domiciliado em Curitiba,
Estado do Paraná, na Rua Marechal Hermes, nO 387, Centro Cívico, CEP 80530-230,
portador da cédula de identidade RG nO 3.164.248-5, expedida pela SSP/PR, e inscrito Ct
no CPFjMF sob o nO 768.429.409-15, e para o cargo de Diretora Vice-Presidente, ANA
AMÉUA CUNHA PEREIRA FIUZOlAt brasileirat casada, jornalista, residente e
domiciliada em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Carmelo Rangel, nO 567, Batel

t
CEP

80440-050, portadora da cédula de identidade RG nO 3.164.251-5, expedida pela
SSPjPR, e inscrita no CPFjMF sob o nO 768.192.999-15, os quais, presentes a esta
assembleia, declaram não estarem incursos em crime que os impeça de exercerem
atividade mercantil, ou impedidos de exercerem a administração da sociedade por lei
especial, ou em virtude de condenação criminalt ou por se encontrarem sob o.s 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
oncorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

t
e, por força

assinatura do correspondente Termo de Posse, aceitam a sua investidura nos seus
re pectivos cargos. Após a eleição, foi aprovada e fixada, por unanimidade de votos, a

I uneração global mensal da Diretoria em até R$ 2.000,00 (dois mil reais); e V)
A P ~~U T~ FI ~~~ . .fvar a não instalação do Conselho Fiscal. ENCERRAMENTO: Nada mais hav.,endo aREP o APR SE . J
00 CUM NE TAo :r . "
NES CART o o P

7,0 B I . •

~ '

fr



EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A.
CNPJ/MF N°: 79.347.001/0001-67 / NIRE: 41300007403 (17/01/1990)

ATA DA 26a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
30 DE ABRIL DE 2015

tratar, o Senhor Presidente esclareceu que não houve manifestação do ConselHó' Fiscal, ,
haja vista que o referido órgão não se encontrava instalado e, em seg;:.iida> fof ' . '
encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata, que, após lida e aprovada:' segue' : : : :
assinada pelos membros da Mesa e pela totalidade dos acionistas presentes. Londrina,
30 de abril de 2015.

Mesa:

Guilher
Presidente

""""'-=-- <--1. ~,
Ana Amélia Cunha Pereira Rli?Gla
Secretária

Acionistas:

"-~
~j

P Participaço 5 lida.
Guilherme Dõring da Cunha Pereira - Administrador

-- ---- <:.,'-~
FCPParticipações Ltda.

Ana Amélia ha Pereira Filizola - Administradora

. ~

C ~p:-: - SAonv encla artlclpaçoes . •
Guilherme Dõring da Cunha Pereira - Diretor Presidente

o- -- c:~p. ~

Convergência Participações S.A.
Ana Amélia Cunh ereira Filizola - Diretora Vice-Preside

CPl Admi J~O ~a:;cipações lida.
Guilherme Dõring da Cunha Pereira - Diretor Presidente

--- ,.f. ~
CPLAdministração e Participações Ltda.

Ana Amélia Cunha Pereira Filizola - Diretora Vice-Presidente



TERMO DE POSSE

Em 30 de abril de 2015, compareceram na sede da Editora Jornal de Londrina'
S.A., localizada na Av. Tiradentes, nO 1370, em Londrina, Estado do Paraná,

os Srs. GUILHERME DÔRING DA CUNHA PEREIRA, brasileiro, solteirb"
advogado, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, na R\:Ia
Marechal Hermes, nO 387, Centro Cívico, CEP 80530-230, portador da cédula
de identidade RG nO3.164.248-5, expedida pela SSPjPR, e inscrito no CPFjMF
sob o nO 768.429.409-15, e ANA AMÉLIA CUNHA PEREIRA FILIZOIA!'
brasileira, casada, jornalista, residente e domiciliada em Curitiba, Estado d9
Paraná, na Rua Carmelo Rangel, nO 567, Batel, CEP 80440-050, portadora da
cédula de identidade RG nO 3.164.251-5, expedida pela SSPjPR, e inscrita no
CPFjMF sob o nO 768.192.999-15, os quais, em Assembléia Geral Ordinária
realizada nesta data, foram eleitos para os cargos de Diretor Presidente e
Diretora Vice-Presidente, respectivamente, e desde logo declaram estarem
aptos para o exercício dos cargos e não estarem incursos em crime que o
impeça de exercer atividade mercantil, ou impedidos de exercerem a
administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrarem 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, e,
por força da assinatura deste termo, aceitam a sua investidura nos respectivos
cargos.

Curitiba, 30 de abril de 2015.

19- ~ ~.f.~
ANA AMÉLIA CUNHA PEREIRA FILIZOLA

Diretora Vice-Presidente

Folha 1 de 1
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EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A.
CNPJ/MF n° 79.347.00]/0001-67

NlRE 41300007403

ATA DA 283 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2015

I. Data, horário e local: Aos 03 (três) dias do mês de fevereiro do ano de 2015,~~_
17:00 horas, na sede da Companhia, no Município de Londrina, Estado do Paraná, na Avenida
Tiradentes, 1.370, CEP 86070-545.

2. Convocação: A convocação foi feita pela Diretoria, por edital publicado no
Jornal de Londrina, nas edições dos dias 26/01/2015 (p.15), 27/01/2015 (p.l9) e 28/01120]5 (p.
22), e no Diário Oficial do Estado do Paraná - Comércio, Indústria e Serviços, nas edições dos
dias 26/01/2015 (p. 22), 27/01/2015 (p. 21) e 28/01/2015 (p. 28).

3. Presença: Presentes acionistas titulares de ações representativas de
aproximadamente 99% (noventa e nove por cento) do capital social da Companhia, conforme se
verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

4. Composição da Mesa: Presidente: Ana Amélia Cunha Pereira Filizola; e
Secretário: Guilherme Dõring da Cunha Pereira.

5. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a homologação do aumento do capital social
da Companhia, de R$81 0.887,42 (oitocentos e dez mil, oitocentos e oitenta e sete reais e
quarenta e do.is centavos) para R$11.295.887,42 (onze milhões, duzentos e noventa e cinco mil,
oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos), deliberado na Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia reali7..ada em 28 de outubro de 2014, mediante capitalização de
"adiantamento para futuro aumento de capital saciar'; (ii) ato contínuo, a redução do capital
social da Companhia, para absorção de prejuízos acumulados, de R$II.295.887,42 (onze
milhões, duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois
centavos), para R$2.008.000,00 (dois milhões e oito mil reais); (iii) a modificação do artigo 50
do Estatuto Social da Companhia; e (iv) a consolidação do Estatuto Social.

Homologação de Aumento de Capital Social

Folha I de 3

Fica ora homologado o aumento do capital social da Companhia, delibera

6. Deliberações: Pelo voto de acionistas titulares de ações representativas de
aproximadamente 99% (noventa e nove por cento) do capital social da Companhia, foram
aprovadas as seguintes deliberações:

6.1 Sumário: Fica autorizada a lavratura da presente ata sob a forma de sum'
que sua publicação seja feita com a omissão das assinaturas dos acionistas, como faculta
parágrafos 1° e 2°, do artigo] 30, da Lei nO6.404/76.

6.2

6.2.1



assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em lO de outubro de 20]4, de

R$810.887,42 (oitocentos e dez mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos)
para R$] 1.295.887,42 (onze milhões, duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e $êt~-

reais e quarenta e dois centavos), um aumento, portanto, de R$1O.485.000,00 (dez milhôe~;
quatrocentos e oitenta e cinco mil reais), mediante a emissão de 1.048.500.000 (um bilhão,
quarenta e oito milhões e quinhentas mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem va.br
nominal, ao preço de emissão de R$O,O] (um centavo de real) por ação, conforme artigo ]7C~'
S] 0, II da Lei n° 6.404/76.

6.2.2 As novas ações emitidas nos termos do item 6.2.] acima são totalmer,)te
subscritas e integralizadas pela Convergência Participações S.A., nos termos do Boletim de
Subscrição anexo à presente ata como Anexo I.

6.2.3 Abelto o prazo decadencial de 30 (trinta) dias para o exercício do direito de
preferência em 09 de dezembro de 20] 4, data da publicação da ata da assembleia geral
extraordinária de 28 de outubro de 2014 no Jornal de Londrina e no Diário Oficial do Estado do
Paraná - Comércio, Indústria e Serviços, nenhum dos acionistas da Companhia o exerceu até o
termo final, qual seja,

08 de janeiro de 20]5, ficando homologada a subscrição integral do aumento de capital, sem
sobras, pela Convergência Participações S.A..

6.2.4 As ações ora subscritas são integralizadas, neste ato, mediante a capitalização
do valor total do "adiantamento para futuro aumento de capital sociaf' contabilizado no
balanço patrimonial da Companhia em nome da Convergência Participações S.A., no valor de
R$] 0.485.000,00 (dez milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil reais).

6.4. ] Em virtude das deliberações dos itens 6.2 e 6.3 acima, o artigo 5° do E
Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação:

Redução de Capital Social

Alteração do Estatuto Social

6.3

6.3.1 Fica aprovada a redução do capital social da Companhia, nos tennos dos artigos
173 e 174 da Lei nO6.404/76, para absorção de prejuízos acumulados, de R$] 1.295.887,42
(onze milhões, duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois
centavos), para R$2.008.000,00 (dois milhões e oito mil reais), uma redução, portanto, de
R$9.287.887,42 (nove milhões, duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reai
quarenta e dois centavos), sem o cancelamento de quaisquer ações representativas do
social da Companhia, mantendo-se inalterado o número de ações ordinárias nominativa
valor nominal detido pelos acionistas da Companhia.

6.4

"ARTIGO 50. O capital social, totalmente integralizado, é de R$2. 008. 000,00
(dois milhões e oito mil reais), representado por 5.004.565.928 (cinco bilhões,
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2015

ANEXO I

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS

1. Subscritor: CONVERGÊNCIA PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com
sede no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Pedro Ivo, 459, 10andar, Centro, CEP
80010-020, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
("CNPJIMF") sob o nO06.120.367/0001-25 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial do Estado do Paraná ("JUCEPAR") sob o NIRE 41300021562, neste ato
representada por seus diretores, Sr. Guilherme Dõring da Cunha Pereira, brasileiro, solteiro,
advogado, portador da cédula de identidade RG nO3.164.248-5 (SSP/PR), inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nO768.429.409- I 5, residente e
domiciliado no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Marechal Hermes, 387, Centro
Cívico, CEP 80530-230 e Sra. Ana Amélia Cunha Pereira FilizoJa, brasileira, casada,

jornalista, portadora da cédula de identidade RG n° 3.164.251-5 (SSPIPR), inscrita no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPFIMF") sob o nO768.192.999-15, residente e
domiciliada no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Carmelo Rangel, 567, Batel,
CEP 80440-050.

2. Número de Ações Subscritas: 1.048.500.000 (um bilhão, quarenta e oito
milhões e quinhentas mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

3. Valor total da subscrição e preço de emissão: O valor total da subscrição é de
R$1O.485.000,00 (dez milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil reais). As ações foram
emitidas ao preço de emissão de R$O,Ol (um centavo dereal) por ação.

4. Forma de Integralização: À vista, mediante a capitalização do valor total do
"adiantamento para futuro aumento de capital saciar' contabilizado no balanço patrimonial da
Companhia em nome da Convergência Participações S.A..

--_._._-~.~_._,--,,-,-_.-._----~
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ANEXO 11

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO

CAPÍTULO I. DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO DE DURAÇÃO

ARTIGO r. A Companhia tem a denominação de EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A.
e se rege pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe sejam aplicáveis.

ARTIGO 2°. A Companhia tem sede e foro na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Av.
Tiradentes, n.O 1370, Bairro Jardim Shangri-Iá A, CEP 86070-000, e pode, para consecução de
seus fins, por deliberação da Diretoria, abrir, manter e fechar outras filiais e dependências em
qualquer parte do Território Nacional ou no exterior, sempre que assim lhe convenha.

ARTIGO 3°. A Companhia tem por objetivos: a edição, impressão e distribuição de jornais,
revistas e livros; captação, produção, veiculação e distribuição de notícias; captação produção e
veiculação de propaganda; produção e edição de textos; composição e fotolitagem; produção e
comercialização de impressos; exploração de atividades no ramo editorial e tipográfico em
geral, mídia impressa e na rede mundial de computadores - internet; a participação em outras
sociedades.

ARTIGO 4°. O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO 11. CAPITAL E AÇÕES

ARTIGO 5°. O capital social, totalmente integralizado, é de R$2.008.000,00 (dois milhões e
oito mil reais), representado por 5.004.565.928 (cinco bilhões, quatro milhões, quinhentas e
sessenta e cinco mil, novecentas e vinte e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal.

ARTIGO 6°. As ações representativas do capital social da Companhia poderão ser livremente
transferidas a terceiros, desde que brasileiros natos ou naturalizados há mais de 1O (dez) anos ou
pessoas jurídicas constituíd ob as leis brasileiras e que tenham sede no País, sendo que, em
qualquer caso, lo menos O o (setenta por cento) no capital social da Companhia deverá

pertencer, /in! brasileiros natos ou naturalizados há mais de 1O (dez) anos,
nos termos &g,P; :1i4 IE, o . i ão Federal de 1988, e da legislação específica aplicável.N 'l' TÓ

,0 ~ B I
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ARTIGO 7°. Os aumentos de capital dependerão sempre de deliberação da assembléia geral:d~""acionistas.

Parágrafo primeiro. Manifestar-se_á o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, acerca'Qe ' '
propostas de aumento do capital social.

Parágrafo segundo. Os acionistas possuidores de ações da Companhia terão preferência na
subscrição de ações em aumentos de capital.

ARTIGO 8°. Cada ação ordinária conferirá ao seu titular direito a I (um) voto nas deliberações
SOCIaiS.

CAPÍTULO ID. ASSEMBLÉIAS GERAIS

ARTIGO 9°. A Assembléia Geral será convocada, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros
meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses
sociais o exigirem.

Parágrafo único. As deliberações das Assembléias Gerais serão tomadas por maioria absolutade votos.

ARTIGO 10. A convocação e o funcionamento das Assembléias Gerais obedecerão ao dispostona legislação.

CAPÍTULO IV. ADMINISTRAÇÃO

SEÇÃO 1. NORMAS GERAIS

ARTIGO 11. A Companhia será administrada por uma Diretoria, na forma da lei e deste
Estatuto Social.

Parágrafo primeiro. A Assembléia Geral fixará a remuneração dos administradores.

Parágrafo segundo. Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de
termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem à sua eleição, e
permanecerão em seus cargos até a posse de seus sucessores.

Parágrafo terceiro. Os admi is adores da Companhia ficam dispensados de prestar caução
para garantia de sua gestão.
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Parágrafo quarto. Os administradores que detenham poderes de gestão e de representação c~'!~I,:
e judicial da: Companhia serão, obrigatoriamente, brasileiros natos ou naturalizados há mais'd~
IO (dez) anos, e sua investidura nos cargos observará a legislação específica em vigor.

SEÇÃO 2. DIRETORIA

ARTIGO 12. A Diretoria será composta por 2 (dois) membros, pessoas naturais, residentes no
País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela assembléia geral dos
acionistas, sendo um Diretor Presidente e um Diretor Vice-Presidente.

Parágrafo primeiro. O prazo de mandato de cada Diretor será de 3 (três) anos, sendo permitida
a reeleição. Findo o prazo de mandato, os Diretores permanecerão no exercício de S(;'lUS cargos
até a investidura dos novos diretores eleitos.

Parágrafo segundo. No caso de vacância no cargo de Diretor, convocar-se-á assembléia geral
de acionistas dentro de 20 (vinte) dias a contar da ocorrência da vacância em questão, para a
nomeação de substituto que ocupará o cargo pelo prazo restante do mandato.

ARTIGO 13. As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer de seus membros,
sempre que os interesses sociais o exigirem, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. ~

Parágrafo primeiro. O quorum de instalação das reuniões da Diretoria é o da maioria dos
membros em exercício. As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da
maioria dos diretores em exercício.

Parágrafo segundo. As reuniões da Diretoria realizar-se-ão na sede social, e das mesmas serão
lavradas atas em livro próprio, tornando-se efetivas com a assinatura de ambos os membros da
Diretoria.
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ARTIGO 14. Compete aos Diretores, obedecidos os limites estabelecidos no presente Estatuto
Social e respeitada a competência da Assembléia Geral: a) zelar pela observância da lei e deste
Estatuto Social; b) coordenar o andamento das atividades normais da Companhia, incluindo a
implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em Assembléias
Gerais e nas suas próprias reuniões; c) administrar, gerir e supervisionar os negócios sociais; d)
emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgar úteis ou necessários; e) elaborar o
relatório e as demonstrações financeiras de cada exercício; f) criar ou extinguir cargos, admitir e
demitir empregados e fixar os níveis de remuneração de empregados; g) observadas as
competências da Assembléia Geral, bem como o disposto 110S demais artigos do presente
Estatuto Social, transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, firmar compromissos, contrair
obrigações, fazer aplicaçõ de recursos, adquirir, hipotecar, empenhar ou de qualquer forma
onerar bens veis ou i olVeis e conceder garantias assinando os respectivos termos e

Rf) ri ã °õ ~A s que venham a ser determinados expressamente pelaRE 00 Ã fEL, ••.
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Assembléia Geral; e i) a representação da Companhia, ativa ou passivamente, em Juízo ou tPnrdele.

ARTIGO 15. Sem prejuízo das demais atribuições da Diretoria fixadas pelo presente Estatl
l
t9. ,

Social e em lei, compete especialmente ao Diretor Presidente convocar e presidir as reuniões~ cl~ :
Diretoria e planejar, coordenar, dirigir e administrar todas as atividades da Companni~
exercendo funções executivas.

ARTIGO 16. A Companhia será representada ativa e passivamente, em quaisquer atOs,.
inclusive naqueles que criem obrigações ou desonerem terceiros de obrigações para com 'u
Companhia, por qualquer um dos Diretores, isoladamente, ou por procurador regularmente
constituído.

Itfr

Parágrafo primeiro. Sem pre]Ulzo do disposto no caput deste Artigo 16, eXlglr-se-á a
assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores, para a prática dos seguintes atos: a) oneração ou venda
de bens móveis; b) oneração, compra ou venda de bens imóveis; c) nomeação ou destituição de
procuradores da Companhia, ressalvado o disposto no Parágrafo segundo, deste Artigo 16; d)
contratação de empréstimos destinados à aquisição de equipamentos, de imóveis ou de
participações em outras sociedades; e) ingresso, a qualquer título e sob qualquer forma, em
outras sociedades; t) transferência de participações societárias; g) assunção de obrigação de
valor superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); h) admissão e demissão de
empregados; i) registro no Livro de Transferência de Ações Nominativas da Companhia; e j) a
representação da Companhia em qualquer espécie de assembleia geral ordinária e/ou
extraordinária.

Parágrafo segundo. À exceção das procurações para a atuação em processos administrativos
ou judiciais, que poderão ser firmadas por qualquer um dos Diretores e ter prazo de duração
indeterminado, as demais procurações em nome da Companhia serão outorgadas sempre por 2
(dois) Diretores, em conjunto, e deverão especificar os poderes conferidos e o prazo de
validade, que será sempre limitado a, no máximo, 1 (um) ano.

CAPÍTULO V. CONSELHO FISCAL

ARTIGO 17. O Conselho Fiscal, de caráter não permanente, quando eleito, será composto por
03 (três) membros efetivos e de igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos em
Assembléia Geral, observadas as qualificações exigidas pela legislação vigente, podendo ser
reeleitos.

Parágrafo único. O Conselho F'

sido instalado
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CAPÍTULo VI. EXERCÍCIO SOCIAL, BALANCO GERAL, LUCROS E St<A.
ÀPLICACÃO

ARTIGO 18. Encerrar-se-á o exercício social no dia 31 de dezembro de cada ano, procedendo:-
se, em seguida, ao levantamento do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras.

Parágrafo primeiro. O lucro liquido apurado em cada exercício social será aplicado na forma
deliberada em Assembléia Geral.

Parágrafo segundo. Será destinada, anualmente, a importância mínima obrigatória de 25
9
4'

(vinte e cinco por cento) do lucro líquido apurado em cada exercício, para distribuição
proporcional dos dividendos aos acionistas.

Parágrafo terceiro. A Companhia poderá levantar balanços anuais, semestrais, trimestrais ou
mensais, podendo a Diretoria declarar dividendos à conta de lucros apurados nesses balanços,
por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício social, observadas as
limitações previstas em lei.

Parágrafo quarto. Poderá a Diretoria, ainda, declarar dividendos intermediários à conta de
lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

Parágrafo quinto. A Diretoria poderá determinar montante a ser pago ou creditado aos sócios,
a título de juros sobre o capital próprio, nos termos da lei aplicável.

Parágrafo sexto. A distribuição e o pagamento dos dividendos intercalares, dos dividendos
intermediários e dosjuros sobre o capital próprio, serão realizados ad referendum da assembléia
geral de acionistas que venha a apreciar o balanço patrimonial e as demais demonstrações
financeiras da Companhia.

CAPÍTULO vn. DISPOSICÕES FINAIS

ARTIGO 19. O presente Estatuto Social poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas,
observada a legislação específica, bem como os acordos de acionistas da Companhia, conforme
disposto no Artigo 21 abaixo.

ARTIGO 20. A dissolução e a liquidação da Companhia e a conseqüente distribuição e partilha
dos bens remanescentes observará a fonna prevista em Lei.

"- __ r " _

FolhaS de 6



Parágrafo único. Os direitos. obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos dê.
acionistas serão válidos e oponíveis a terceiros, tão logo tenham os referidos acordos sid"
devidamente averbados no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia. Os
administradores da Companhia zelarão pela observância desses acordos e o presidente ih
Assembléia Geral, se for o caso, devem declarar a nulidade de qnalquer alo que viole qualquIT
disposição destes acordos, sob pena de ser responsabilizado ciV1'" nte por seus alos."

Mesa:,.,. .-__ . <, I .," '''c, I 'i "' ~ "-
Ana Amélia Cunha Pereira Fmzola mõring da Cunha Pereira

Presidente Secretário

Acionistas: ~,: .,} ( ~

I '1" \~",/', , \,t~~ \
F ;}~rticipaçAJesLtda.

Guilherl)1'bõring da Cunha Pereira

! Administr~ar

V, :9 t,,~.et.J I I
\í+ f

Converg"ncia PartiCIpaçõesS.A.
Guilherme Dõring da Cunha Pereira

,
/ tif', etor presi9.ente
I i '. ~I
i \ ") '. . {, ,\.IJ~:/i/l: #i,l~'í! \\f\ ~,\;jl, \lj~~!I\})JI,.. \l,

CPL Admimstraçao e Participações Ltda.
Guilherme Dõring da Cunha Pereira

Administrador

••
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Ana Amélia Cunha Pereira Filizola
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CPL Administração e Participaçoes Ltda.

Ana Amélia Cunha Pereira Filizola
Administradora
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PARANA
GOVERNO DO ESTADO

Sl!cretarttldtiFatenetll

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de DIvida Ativa Estadual

N° 013453145-23

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 79.347.001/0001-67
Nome: EDITORA JORNAL DE LONDRINA SA

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 19/11/2015 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br
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Emitido via Intemet Pública (2210712015 09:32:35)
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Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO DE REGULARIDADE ESPECíFICA DO IMPOSTO SOBRE SERViÇOS
-ISS

N° 713062 I 2015
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe(m) débito(s) vencido(s) correspondente(s) a Impostos,
laxas, Contribuição de Melhoria e Outros, do Cadastro Mobiliário, bem como inexiste Dívida
Ativa, com relação ao abaixo referido:

Nome I Razão Social
EDITORA JORNAL DE LONDRINA SA
CPF I CNPJ Inscrição Municipal
79347001000167 CMC 529494
Situação Cadastral
ATIVO

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser
constados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já
ocorridos.

Finalidade da certidão: Para fins de direito

Obs: Vedada a sua utilização para fins Iicitatórios.

Londrina, 02 de setembro de 2015

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet,
no endereço <htlp://www.londrina.pr.gov.br>

Código Validador
9Sr0Zv2ev0XM

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3° do Decreto N° 640/15.
Modelo aprovado pela Portaria nO002/2015/GAB/SMF.

http://www2.londrina.pr.gov.br/sistemasliss/negativalindex.php 1/1

http://www2.londrina.pr.gov.br/sistemasliss/negativalindex.php
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Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação. Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 713103/2015
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas,
Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário. Contribuinte e Imobiliário,
bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

EDITORA JORNAL DE LONDRINA SA
CPF/CNPJ: 79347001000167

Fica res'ervado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser
constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos
geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: DIREITO (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 02 de seJembro de 2015

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3° do Decreto N° 640/2015.

Código Validador
9RdOZH3VHOXA

Modelo aprovado pela Portaria N° 002/2015/GAB/SMF
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.R~ceita federa'li

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DE INSCRiÇÃO

79.347.001/0001-67
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

19/06/1986

NOME EMPRESARIAL

EDITORA JORNAL DE LONDRINA S/A

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
******'*1t

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO

AV TIRADENTES

CEP

86.070-545
BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SHANGRI-LA A

NÚMERO

1370

MUNIClplO

LONDRINA

COMPLEMENTO

UF
PR

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 11/09/2015 às 15:03:28 (data e hora de Brasília).

ENDEREÇO ELETRÓNICO

marcían@rpc.com.br

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

********

TELEFONE

(41)3321-5947/ (41) 3321-5955

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL_.-

Página: 1/1

I Consulta aSA / Capital Social I I Voltar I

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 11/09/2015

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararlm pressao/lm primePagina.asp 1/1

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararlm
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C.,IIA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAIL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79347001/0001-67
Razão Social: EDITORA JORNAL DE LONDRINA S A
Endereço: AV TIRADENTES 1995/ JARDIM SHANGRI-LA A / LONDRINA / PR /

86070-000

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: 28/08/2015 a 26/09/2015

Certificação Número: 2015082801235724414446

Informação obtida em 02/09/2015, às 10:20: 16.

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

https:/Iwww.sifge.caixa.gov.brlEmpresalCrf/CrflFgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5285571&VARPessoa=5285571&VARUf=PR&VARlnscr...1/1

http://https:llwww.sifge.caixa.gov.brlEm
http://www.caixa.gov.br
http://https:/Iwww.sifge.caixa.gov.brlEmpresalCrf/CrflFgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5285571&VARPessoa=5285571&VARUf=PR&VARlnscr...1/1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDITORA JORNAL DE LONDRINA S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 79.347.001/0001-67
Certidão nO: 112421949/2015
Expedição: 17/07/2015, às 14:02:30
Validade: 12/01/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que EDITORA JORNAL DE LONDRINA S/A (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nO 79.347.001/0001-67, 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 nO 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nO 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
re co Ih im en tos p rev ide n c iá rios, a h on o rár ios, a cus tas, 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.

Dóvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

http://www.tst.jus.br
mailto:cndt@tst.jus.br


PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE LONDRINA
, ,

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
J

Ary ntr,Titul

Empregados Juramenta s
Ana Paula Tristão
Lourival Dandutti

Edenilson Donisete Macri
Iwerlci Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes
Marta Rocha

CERTIDÃO FI. 001/001

.1

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os
livros do Cartorio a meu cargo, deles não consta ter sido distribuida a qualquer Vara
desta Comarca, FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
EXTRAJUDICIAL alguma em que fosse obrigado(a):

0J:7 r\. {'-f

f~~.':~Rj1~;~fu;~;6'.~f~fJ.'7)~~~~67i,.'!~~~}:'~l~~'
1-"- - - - -, -, ,6'_" '~' . -, __ ,- - -' -~ ~t.'\._,.~ -' - - - - '-
~', ":"'r.~:" .•,".,,' '-'t"':"" ..... "'~..:vt'/., t"('h'~"""""---I~",j.~"""'~)""':'~""''Ri~''~'" •.",';':-1\, "'r':;-"'l"'~~':~"-'-;'"
.t''''UA~r Ht •. -' t! <l : ~ ~~' I - '.,"~.t ~~ ...•J<)f~'~' - ~ .•.•..•~i)l~ 'ti~' '~.:....-~,<!~ ~"~ - ~j;l~~:.;~~~~:~.~... _~:L.~~~>I~~'~:::"Á~~;:~,:.t::~.~:~~.:~;~;-~.'~~'~~ii.,_~_~~~:'~:"'~~~'~'.~~'.11'''' --~'--'-._~.".- -~ "-~

12.0 SERViÇO NOTARIALSANTc:S ef13.22 .

f~ FONE/FAX: 3328.3334. LONDRINA. f:
N \ . ,," A presente fotocópia confere cc

~
:~""..t~.,)t~-if o orig~nal. D9,ufé. , .!. T• Londrina, U 4 SEr. 015~ .I ; ..

:~\'\ Leonilce Bazuco Sanlosde'QliVeif;i GHOS
• . . (. i \ Escrevente/Subsflutâ \Y "''-Z .:~s~a=r=f=r=~t:~:,:~,"P~tr.~S=2~=a::s~ :~I~s~v::e~=:: ~e=a~f#."~;: ~~~a:.= =
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CUSTAS: R$ 25,90 C;-:-~~ O referidoê"ve'f?jâde.edoufé., \J
Lei 18.414/14 - Tab XVI- 141 VRC x 0.167" 10~ /~ ::;.::.c<

~ Londrina,2"t1e>Setl!mbrode 2015. '. ~
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DECLARAÇÃORELATIVA À PROIBiÇÃO DO TRABALHO DO
MENOR (Lei n~ 9.854/99)

A empresa Editora Jornal de Londrina S/A, pessoa jurídica de direito privado
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o n°. 79.347.001/0001-67 interessada em participar da licitação
modalidade Pregão presencial nO 19/2015, da Câmara Municipal de Londrina,
Estado do Paraná, em cumprimento às determinações da Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993, DECLARA, sob as penas da lei, que em seu quadro de pessoal
não há menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor
de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso XXXIII do
Artigo 7° da Constituição Federal, salvo na condição de aprendiz, a partir dos
14 (quatorze) anos.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Londrina, 8 de setembro de 2015.

~OYI13avl'{>

RG: n.o 3. 164.248-5-SSP/PR
CPF: n.O768.429.409-15

Cargo: Diretor

Út
lti4:2 grpcom Av, Tiradentes, 1370 - Jd. Shangrl-!á I londrIna - PR ICEP86070-000
._,_.~~~,~~~-'" Telefone: (43) 33773300 IwwwJornaldelondrina.com.br

! I








































	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049

