
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO — DG N° 34/2017

Inexigibilidade de Licitação n° 0/2017

AUTUAÇÃO

Aos 22 de agosto de 2017, nesta cidade e Comarca de Londrina,
autuo a solicitação com despacho e documentação juntados na sequência.
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Requisição N°: 2524/ 2017

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Diretoria Geral

Aquisição de: Serviços

Especificação: Assinatura do jornal Folha de São Paulo.

Justificativa: Conforme Solicitação encaminhada pela Assessoria de Comunicação.

i•Em: 25/08/2017

Tramitação
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3
Valor:
Data:
Fornecedor:

Valor:
Data:
Fornecedor:

Valor:
Data:
Fornecedor:

Obs:

red 0 orçamentaria p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 0,00
Saldo orçamentaria p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 299.505,41
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Serviços) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Serviços) 9.251,00
'Saldo Previsto na [DO? I Sim 1 Qtde.: 0 I Valor: I 0,00
Obs: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001

Natureza da despesa: 3390.390100 - Assinaturas de periódicos e anuidades.
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Em: 
25/08/2017

Despesa Autorizada: Aguardando

Obs:

Em:

Sandra M. d& - • - is - Matricula 3217
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CÂMARA MUNICIPAL IDE LONDRINA
Estado do Parana

ASCOM/Imprensa

Departamento de Suprimentos e Patrimônio
C/Cópia Diretoria Geral

COMUNICAÇÃO INTUNA 
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

A presente fotocopia confere
com o original.
Londrina,  / 

Fkinf 11, •

Assunto Termo de referência para assinatura impressa e digital de pggrettAtignentos

1. Descrição detalhada do objeto

Aquisição de assinaturas diárias impressas e digitais dos seguintes jornais:

1. Folha de São Paulo, um (1) exemplar impresso com correspondente
acesso digital ilimitado, inclusive de edições especiais em dias úteis, fins
de semana, dias de ponto facultativo e feriados;

2. Gazeta do Povo, uma (1) assinatura digital que garanta três
logins/senhas de acesso, inclusive a edições especiais em dias úteis,
fins de semana, dias de ponto facultativo e feriados;

3. Folha de Londrina, vinte e cinco (25) assinaturas impressas inclusive
considerando edições especiais, em dias úteis, fins de semana, dias de
ponto facultativo e feriados para entrega na sede da Câmara Municipal
de Londrina, localizada à rua Governador Parigot de Souza, 145; além
de vinte e oito (28) assinaturas digitais;

4. Folha de Londrina, vinte e oito (28) assinaturas digitais inclusive
edições especiais, em dias úteis, fins de semana, dias de ponto
facultativo e feriados;

5. No caso das assinaturas digitais o prestador de serviços deverá fornecer
senhas nominais para acesso individualizado pessoal ou institucional ao
conteúdo online dos periódicos (acesso ao conteúdo digital dos
periódicos e download de aplicativos) por meio de microcomputadores e
dispositivos moveis como tablets e smartphones, em todas as
tecnologias disponibilizadas no mercado como por exemplo Windows,
Apple, Android, para cada uma das assinaturas adquiridas.

6. A modalidade de contratação — semestral, anual ou bianual — deverá ser
definida no momento da cotação dos serviços, de acordo com as
condições oferecidas pelos diferentes veículos e o melhor custo
beneficio para o Legislativo.
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2. Justificativa

Da necessidade do serviço

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia confere

com o original.

Londrina,  4-// I 

Dere de Supnrnentos e
A assinatura de jornais e periódicos, para leitura e consulta, é fer amenta de
trabalho do agente politico e do gestor público, que se deparam diariamente
com a necessidade de atualização de informações, subsidio essencial para a
tomada de decisões seguras e acertadas. Para o desempenho das suas
funções 4) fundamental que tenham acesso a informação diária e atualizada,

Além disso, a Câmara Municipal de Londrina com a missão de representar a
população londrinense, elaborar leis e fiscalizar os atos da Administração
Pública, configura-se como fonte diária de informação jornalística para a mídia,
que mantém acompanhamento das atividades do Legislativo.

Ao consolidar-se ainda como centro de importantes debates sobre temas

• 
locais, regionais e até nacionais, envolvendo diferentes áreas e segmentos da
população, novamente os integrantes do Legislativo se manifestam
publicamente sobre os diversos assuntos, principalmente aqueles relacionados

elaboração e execução de políticas públicas e à qualidade dos serviços
oferecidos à população.

Já os veículos de comunicação respondem às iniciativas do Legislativo com a
divulgação de matérias e comentários sobre atividades institucionais e
parlamentares; destacam repórteres para cobertura das sessões, reuniões e
audiências públicas entre outras atividades e repercutem com órgãos públicos
e diferentes setores da sociedade, os debates e as decisões da Câmara de
Vereadores.

Portanto, é no contexto da necessidade de atualização diária da informação
para o desempenho de suas funções como também por se consolidarem como
fonte geradora de informação aos veículos de comunicação (cujas ações têm
repercussão direta no cotidiano da população), que se impõem aos integrantes
do Legislativo Londrinense - agentes politicos ou gestores - o acesso continuo
aos jornais e periódicos no âmbitos local/regional, estadual e nacional.

Do servigo técnico profissional especializado e exclusivo

A contratação dos serviços acima relacionados se caracteriza pela sua
singularidade e exclusividade, sendo inviável a competição. Afinal, os veículos
de comunicação apresentam linha editorial exclusiva manifestada na lógica
pela qual a empresa jornalística enxerga o mundo, defende valores e constrói
suas mensagens.

Os editoriais, as colunas, as cartas, as análises conjunturais, a hierarquia para
exposição dos fatos e das imagens, dentre outros aspectos, apresentam
natureza intelectual e especializada. Ou seja, a abordagem dos assuntos em
cada meio de comunicação é própria e individual, demonstrando a
singularidade dos serviços prestados pelas empresas que se pretende
contratar. Os diferentes valores aplicados à noticia pelos veículos de
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comunicação os tornam únicos.

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia confr

COM 0 origin
Lo drina,

A :.a1:1,47111A

Associa-se a este argumento o fato de que em r .9 ::Irimlyri 4;iiittArr
própria, os periódicos atuam de forma diferenciada quanto a abrangência da
cobertura jornalística, o que se reflete na abordagem dos fatos, demonstrando
novamente o caráter original de cada publicação e a segurança que transmite
ao leitor-usuário do serviço.

Apenas para exemplificar podemos dizer que o Jornal Folha de Londrina
embora apresente na sua edição diária fatos de abrangência estadual e
nacional está sediado em Londrina desde a sua fundação (3/11/1948). É o
jornal local de maior circulação e foca o trabalho da sua equipe nas
reportagens locais e da região metropolitana, inclusive com cobertura dos fatos
gerados pela Câmara de Vereadores.

Já a Gazeta do Povo com sede na capital do Estado e atualmente somente

• 
disponível no formato digital para as cidades do interior, é o mais antigo jornal
do Paraná, atua principalmente na repercussão de fatos politicos e econômicos
provenientes das decisões de órgãos estaduais e federais sediados em
Curitiba e com repercussão em todo o Estado.

Já a Folha de São Paulo traz o noticiário nacional, liderando o ranking nacional
de circulação impressa e digital (302.991), segundo o Instituto Verificador de
Circulação.

Mas a singularidade de cada veiculo não está somente na área/universo de
abrangência de cada veiculo como também na forma como trata a informação
produzida para as publicações impressa e digital, mesmo quando os
periádicos pertencem ao mesmo grupo empresarial. Decorre dai principalmente
a necessidade do acesso digital aos periódicos em todas as plataformas.

Nas redações dos jornais, as equipes designadas para a cobertura jornalística
das publicações impressa e digital são distintas, resultando na veiculação de

• diferente conteúdo editorial. Por isso, a publicação impressa e a publicação
digital apresentam conteúdos distintos, adequado a cada uma das midias.

Assim, em razão de variáveis como horário de fechamento e espaço destinado
para a veiculação de noticias, a versão impressa pode ser mais completa do
ponto de vista da reportagem; enquanto o conteúdo digital pode apresentar
informação complementar (texto, áudio e video) e atualização constante dos
fatos a qualquer hora do dia, sempre de acordo com a velocidade dos
acontecimentos.

Além disso, os integrantes do Legislativo são rotineiramente instados a se
manifestarem sobre os mais variados assuntos, mesmo ausentes do espaço
físico da Câmara, local onde teriam acesso ao conteúdo impresso dos jornais,
sendo este mais um fator que reforça a necessidade de acesso à versão digital
dos periódicos para que na condição de "fonte" conheçam as informações
necessárias e se manifestem com segurança e objetividade.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia confere
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3. Estimativas de consumo

Aquisição de assinaturas diárias impressas e digita
vel

DePe de Supnmentos e Painmeno
a. Folha de São Paulo, um (1) exemplar impresso com correspondente
acesso digital ilimitado, inclusive de edições especiais em dias úteis, fins de
semana, dias de ponto facultativo e feriados;

b.Gazeta do Povo, uma (1) assinatura digital que garanta três
logins/senhas de acesso, inclusive a edições especiais em dias Citeis, fins
de semana, dias de ponto facultativo e feriados;

c.Folha de Londrina, vinte e cinco (25) assinaturas impressas inclusive
considerando edições especiais, em dias úteis, fins de semana, dias de
ponto facultativo e feriados para entrega na sede da Câmara Municipal de
Londrina, localizada à rua Governador Parigot de Souza, 145; além de vinte
e oito (28) assinaturas digitais;

d.Folha de Londrina, vinte e oito (28) assinaturas digitais inclusive edições
especiais, em dias úteis, fins de semana, dias de ponto facultativo e
feriados;

e .No caso das assinaturas digitais o prestador de serviços deverá fornecer
senhas nominais para acesso individualizado pessoal ou institucional ao
conteúdo online dos periódicos (acesso ao conteúdo digital dos periódicos e
download de aplicativos) por meio de microcomputadores e dispositivos
móveis como tablets e smartphones, em todas as tecnologias
disponibilizadas no mercado como por exemplo Windows, Apple, Android,
para cada uma das assinaturas adquiridas.

f. A modalidade de contratação — semestral, anual ou bianual — deverá ser
definida no momento da cotação dos serviços, de acordo com as condições
oferecidas pelos diferentes veículos e o melhor custo beneficio para o
Legislativo.

4. Forma de entrega/execução

Os jornais impressos, inclusive edições especiais, deverão ser entregues
diariamente (dias úteis, fins de semana, dias de ponto facultativo e feriados),
na sede da Câmara Municipal de Londrina, localizada à rua Governador Parigot
de Souza, 145.

As assinaturas digitais para acesso eletrônico ao conteúdo online deverão ser
fornecidas de forma individualizada, com identificação de usuários e senhas
específicos para cada consumidor do produto. 0 acesso digital ao conteúdo
online das publicações deverá abranger microcomputadores, além de tablets e
celulares com acesso a Internet, sendo importante que o fornecedor
especifique o número de equipamentos com acesso aos jornais.

Os jornais impressos deverão ser entregues em dias úteis até às 8 horas  e



aos sábados, domingos, dias de ponto facultativo e feriados até As 9 horas, 
na prédio da Câmara Municipal de Londrina.

O serviço deve ser prestado de forma ininterrupta, sendo necessário o
fornecimento de um número de telefone e o endereço de email para
reclamações relacionadas as assinaturas impressas e digitais. 

No caso das exemplares impressos dos jornais Folha de Londrina e Folha de
São Paulo não serão aceitos produtos molhados ou rasgados, incompletos e
com problemas gráficos que comprometam a leitura dos periódicos,

5. Indicação de servidor

O contrato de prestação de serviços nesta área é fiscalizado pela Assessoria
de Imprensa da Câmara Municipal de Londrina (Ascom/Imprnesa) sob a
responsabilidade de Ana Paula Rodrigues Pinto, matricula 399.

Londrina, 13 de abril de 2017.

Atenciosamente,

Ana Paula Rodrigues Pinto
ASCOM/Imprensa
Matricula 399

•

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRIN;
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Retorno jornal folha de S. Paulo- Proposta de Aquisição I 5245 5246

Assunto: Retorno jornal folha de S. Paulo- Proposta de Aquisição I 5245 5246
De: SAA Folha <saafolha@grupofolha.com.br>
Data: 23/08/2017 15:24
Para: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.prgov.br>

Prezados,

Em atenção à sua solicitação, segue anexa, propostas de aquisição e certidões da Empresa
Folha da Manhã do jornal Folha de S.Paulo.

Informamos que as certidões via correio estão sendo providenciadas e serão encaminhadas
nos próximos dias.

Continuamos à disposição através do SAA - Serviço de Atendimento ao Assinante - que atende
pelo telefone (0xx11) 3224-3073, e-mail saafolha(agrupofolha.com.br ou acesse nosso site
www.folha.com.br/atendimento.

Atenciosamente,

Lethicia Tomie
Controle de Qualidade de Serviços
Folha de S. Paulo

De: Luiz Fernando Moraes Marendaz [luizfernando@cml.pr.gov.br]
Enviado: segunda-feira, 21 de agosto de 2017 17:38
Para: SM Folha
Assunto: Re: Retorno jornal folha de S. Paulo I Aquisição Assinatura

Boa tarde, Thais.

Informo que vieram duas propostas com o mesmo período de vigência (1 ano), apesar de terem
valores distintos.

• Solicito, assim, a correção.

Além disso, vou precisar que encaminhe para nós a cópia digitalizada dos seguintes documentos:
a) Estatuto, acompanhado da cópia da ata de eleição da diretoria (solicito o envio da cópia
autenticada via correio)
b) CND Estadual, pois não consegui emiti-la via interne;
c) CND Municipal, pois não consegui emiti-la via interne;
d)A declaração negativa de trabalho infanto-juvenil nos termos do modelo anexo (solicito o envio
da original via correio).

Com esses documentos, será possível encaminhar a renovação da assinatura.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

1 de 3 25/08/2017 18:23



Retorno jornal folha de S. Paulo- Proposta de Aquisição I 5245 5246 Letic,

Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Em 29/05/2017 18:34, SAA Folha escreveu:

Prezado Luiz

Em atenção à sua solicitação, segue anexa, proposta de aquisição do jornal Folha de
S. Paulo.

Continuamos à disposição através do SAA - Serviço de Atendimento ao Assinante - que
atende pelo telefone (0xx11) 3224-3074, e-mail saafolha@grupofolha.com.br ou acesse
nosso site www.folha.com.br/atendimento.

Atenciosamente,

Thais Julio
Controle de Qualidade de Serviçost Folha de S. Paulo

De: Luiz Fernando Moraes Marendaz [luizfernando@cml.pr.gov.br]
1 Enviado: quarta-feira, 24 de maio de 2017 16:36
I Para: SAA Folha

Assunto: Assinatura - Câmara de Londrina

I Boa tarde,

a Câmara Municipal de Londrina pretende contratar a assinatura do jornal
Folha de Sao Paulo nos termos do descritivo em anexo. Para tanto,
solicita orçamento da assinatura com prazo de 12 e de 24 meses.

Atenciosamente,

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

AVISO: A informação contida neste email, bem como em qualquer de seus anexos, é CONFIDENCIAL e
destinada ao uso exclusivo do(s) destinatário(s) acima referido(s), podendo conter informações sigilosas
e/ou legalmente protegidas. Caso você não seja o destinatário desta mensagem, informamos que qualquer

2 de 3 25/08/2017 18:23



Retorno jornal folha de S. Paulo- Proposta de Aquisição I 5245 5246

•

divulgação, distribuição ou cópia deste email e/ou de qualquer de seus anexos é absolutamente proibida.
Solicitamos que o remetente seja comunicado imediatamente, respondendo esta mensagem, e que o
original desta mensagem e de seus anexos, bem como toda e qualquer copia e/ou impressão realizada a
partir destes, sejam permanentemente apagados e/ou destruidos. Informações adicionais sobre nossa
empresa podem ser obtidas no site http://www.folha.uol.com.br/folha/conheca/

NOTICE: The information contained in this email and any attachments thereto is CONFIDENTIAL and is
intended only for use by the recipient named herein and may contain legally privileged and/or secret
information. If you are not the email's intended recipient, you are hereby notified that any dissemination,
distribution or copy of this email, and/or any attachments thereto, is strictly prohibited. Please immediately
notify the sender replying to the above mentioned email address, and permanently delete and/or destroy the
original and any copy of this email and/or its attachments, as well as any printout thereof. Additional
information about our company may be obtained through the site http://wwwl.folha.uo...com.r/fp1ba
/conheca/index-en.shtml

AVISO: A informação contida neste email, bem como em qualquer de seus anexos, é CONFIDENCIAL e
destinada ao uso exclusivo do(s) destinatário(s) acima referido(s), podendo conter informações sigilosas e/ou
legalmente protegidas. Caso você não seja o destinatário desta mensagem, informamos que qualquer
divulgação, distribuição ou copia deste email e/ou de qualquer de seus anexos é absolutamente proibida.
Solicitamos que o remetente seja comunicado imediatamente, respondendo esta mensagem, e que o original
desta mensagem e de seus anexos, bem como toda e qualquer cópia e/ou impressão realizada a partir destes,
sejam permanentemente apagados e/ou destruidos. Informações adicionais sobre nossa empresa podem ser
obtidas no site http://www.folha.uol.com.br/folha/conheca/

NOTICE: The information contained in this email and any attachments thereto is CONFIDENTIAL and is intended
only for use by the recipient named herein and may contain legally privileged and/or secret information. If you are
not the email's intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this email,
and/or any attachments thereto, is strictly prohibited. Please immediately notify the sender replying to the above
mentioned email address, and permanently delete and/or destroy the original and any copy of this email and/or its
attachments, as well as any printout thereof. Additional information about our company may be obtained through
the site http://wwwl.folha.uol.com.br/folha/conheca/index-en.shtml .

Anexos:

• Proposta de Aquisição 5245.pdf

Proposta de Aquisigão 5246.pdf

38,2KB

38,2KB

3 de 3 25/08/201718:23



FOLHA DE &PAULO
UM JORNAL A SE Rt/P2S, DO BRASIL *

São Paulo, 23 de agosto de 2017.

Nome: Câmara Municipal de Londrina
Proposta: 5245
Validade: 30 dias

Conforme solicitado, enviamos proposta para aquisição de assinatura do Jornal Folha de S.
Paulo.
Quantidade:01 Modalidade: Diária. Período: Bianual. Prazo para pagamento: 30 dias após a
emissão da Nota Fiscal.

Valor Unitário
Valor Total

Válido para a Regido PR.

R$ 2.155,00
R$ 2.155,00

0 prazo para pagamento é de até 30 dias após o recebimento da nota fiscal eletrônica que será
encaminhada via e-mail. A entrega do Jornal será a partir da data de confirmação, em até 5
dias úteis.

O depósito bancário deverá ser efetuado a favor da Empresa Folha da Manhã S/A, CNPJ:
60.579.703/0001-48. Inscrição Estadual 108.010.423.110, em um dos bancos relacionados abaixo.
Posteriormente, transmita uma cópia do comprovante através do fax (Oxl 1) 3224-4484.

***Banco Santander S/A - Agência 145 (São João) - conta corrente 13.001.398-1
***Banco do Brasil S/A - Agência 3221-2 (Centro) - conta corrente 393.128-5
***Banco 'tail S/A - Agência 910 (XV de novembro) - conta corrente 4694-5
***Bradesco S/A - Agência 2374-4 (Corp. Rio Branco) - conta corrente 107.469-5

Ressaltamos que a natureza desta operação é a de comercialização de mercadorias e não serão
aceitas ordens de pagamento ou aviso de crédito em bancos que não estiverem relacionados nesta
proposta.

Deve-se ainda observar o prazo de validade da proposta para não ultrapassar a data limite de sua
devolução, bem como do envio do Empenho e Cartão do CNPJ.

Estamos 5. sua disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários através dos
telefones (Oxxl 1) 3224-3073 e 3224-3074 ou por e-mail saafolha@grupofolha.com.br.
Atenciosamente.

Mada Ap. Rodri es
SuServisora de Oontrole de Qualidade de Serviços,

De Acordo Autarquia

Alameda Barão de Limeira - n.° 425 - Campos Eliseos - São Paulo/SP - CEP. 01202-900
Tel: (11) 3224-3090 Fax: (11) 3224-4273/4484 E-mail: saafolha@grupofolha.com.br



FOLHA DE &PAULO
um JORMAL A SERVIÇO CO BRASIL * **

Sao Paulo, 23 de agosto de 2017.

Nome: Camara Municipal de Londrina
Proposta: 5246
Validade: 30 dias

Conforme solicitado, enviamos proposta para aquisição de assinatura do Jornal Folha de S.
Paulo.
Quantidade:01 Modalidade: Diária. Período: Anual. Prazo para pagamento: 30 dias após a
emissão da Nota Fiscal.

Valor Unitário
Valor Total

Valido para a Regido PR.

R$ 1.077,00
R$ 1.077,00

0 prazo para pagamento é de até 30 dias após o recebimento da nota fiscal eletrônica que sera
encaminhada via e-mail. A entrega do Jornal será a partir da data de confirmação, em até 5
dias úteis.

O depósito bancário deverá ser efetuado a favor da Empresa Folha da Manha. S/A, CNPJ:
60.579.703/0001-48. Inscrição Estadual 108.010.423.110, em um dos bancos relacionados abaixo.
Posteriormente, transmita uma cópia do comprovante através do fax (0x11) 3224-4484.

***Banco Santander S/A - Agência 145 (Sao Joao) - conta corrente 13.001.398-1
***Banco do Brasil S/A - Agência 3221-2 (Centro) - conta corrente 393.128-5
***Banco 'tan S/A - Agência 910 (XV de novembro) - conta corrente 4694-5
***Bradesco S/A - Agência 2374-4 (Corp. Rio Branco) - conta corrente 107.469-5

Ressaltamos que a natureza desta operação é a de comercialização de mercadorias e não serão
aceitas ordens de pagamento ou aviso de crédito em bancos que não estiverem relacionados nesta
proposta.

Deve-se ainda observar o prazo de validade da proposta para não ultrapassar a data limite de sua
devolução, bem como do envio do Empenho e Cartão do CNPJ.

Estamos a. sua disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários através dos
telefones (0xx11) 3224-3073 e 3224-3074 ou por e-mail saafolha@grupofolha.com.br.
A tenciosamente

Mapa Ap. Rodrigues
S4ervisora de Controle de Qualidade de Serviços

De Acordo Autarquia

Alameda Barão de Limeira - n.° 425 - Campos Eliseos - São Paulo/SP - CEP. 01202-900
Tel: (11) 3224-3090 Fax: (11) 3224-4273/4484 E-mail: saafolha@grupofolha.com.br



Retrorno jornal folha de S. Paulo I Aquisição Assinatura

Assunto: Retrorno jornal folha de S. Paulo I Aquisição Assinatura
De: SAA Folha <saafolha@grupofolha.com.br>
Data: 29/05/2017 18:34
Para: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Prezado Luiz

Em atenção à sua solicitação, segue anexa, proposta de aquisição do jornal Folha de S.Paulo.

Continuamos à disposição através do SAA - Serviço de Atendimento ao Assinante - que atende
pelo telefone (0xx11) 3224-3074, e-mail saafolha@grupofolha.com.br ou acesse nosso site
www.folha.com.br/atendimento.

Atenciosamente,

Thais Julio

410 Controle de Qualidade de Serviços
Folha de S. Paulo

De: Luiz Fernando Moraes Marendaz [luizfernando@cml.pr.gov.br]
Enviado: quarta-feira, 24 de maio de 2017 16:36
Para: SAA Folha
Assunto: Assinatura - Câmara de Londrina

Boa tarde,

• a Câmara Municipal de Londrina pretende contratar a assinatura do jornal
Folha de São Paulo nos termos do descritivo em anexo. Para tanto,
solicita orçamento da assinatura com prazo de 12 e de 24 meses.

Atenciosamente,

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

AVISO: A informação contida neste email, bem como em qualquer de seus anexos, é CONFIDENCIAL e
destinada ao uso exclusivo do(s) destinatário(s) acima referido(s), podendo conter informações sigilosas e/ou
legalmente protegidas. Caso você não seja o destinatário desta mensagem, informamos que qualquer

ide 2 21/06/2017 19:21



Retrorno jornal folha de S. Paulo I Aquisição Assinatura

divulgação, distribuição ou cópia deste email e/ou de qualquer de seus anexos é absolutamente proibida.
Solicitamos que o remetente seja comunicado imediatamente, respondendo esta mensagem, e que o original
desta mensagem e de seus anexos, bem como toda e qualquer cópia e/ou impressão realizada a partir destes,
sejam permanentemente apagados e/ou destruidos. Informações adicionais sobre nossa empresa podem ser
obtidas no site http://www.folha.uol.com.br/folha/conheca/.

NOTICE: The information contained in this email and any attachments thereto is CONFIDENTIAL and is intended
only for use by the recipient named herein and may contain legally privileged and/or secret information. If you are
not the email's intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this email,
and/or any attachments thereto, is strictly prohibited. Please immediately notify the sender replying to the above
mentioned email address, and permanently delete and/or destroy the original and any copy of this email and/or its
attachments, as well as any printout thereof. Additional information about our company may be obtained through
the site http://wwwl .folha.uol.com.br/folha/conheca/index-en.shtml .

Anexos:

Proposta de Aquisição- 5105.pdf 20,4KB

Proposta de Aquisigão-5104.pdf•

•

20,4KB

2 de 2 21/06/2017 19:21



SP 25/04/2017

CAMARA MUNIC DE LONDRINA
SRA A' IA PAULA

FOLHA
DAD DA PRA DAD LER.

worm fait, com br

Conforcne entendimentos, enviamos uma proposta para renovação de assinatura do jornal
FOLHA DE S.PAULO

Quantidade : 0001

Valor Unitário :
Valor Total :

R$ 1.077,00
R$ 1.077,00

Modalidade: DIÁRIA Plano: 12 em 01

4)O deposito bancário deverá ser efetuado a favor da Empresa Folha da Manha S.A., CNPJ
60.579.703/0001-48, Inscrição Estadual 108.010.423.110, em um dos bancos relacionados
abaixo.

* Banespa S/A - Ag.: 145 (São João) - C/C.: 13.001.398-1
* Banco do Brasil S/A - Ag.: 3221-2 (Centro) - C/C.: 393.128-5
* Banco Ita6 S/A - Ag.: 910 (Plataforma) - C/C.: 4694-5
* Bradesco S/A - Ag.: 2374-4 (Corp. Rio Branco) - C/C.: 107.469-5 N° Deposito: 57592160

Posteriormente, transmita uma copia do comprovante através do Fax (11) 3224-4273 ou por
e-mail saa@grupofolha.com.br.

Ressaltamos que a natureza desta operação é a de comercialização de mercadorias e não
serão aceitas ordens de pagamento ou aviso de crédito em bancos que não estiverem
relacionados nesta proposta.

Deve-se ainda observar o prazo de validade da proposta para não ultrapassar a data limite de

• 
30 dias para sua devolução, bem como do envio do Empenho e copia do Cartão do CNPJ.

Estamos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos que fizerem necessários através
dos telefones (11) 3224-3073 e 3224-3074 ou por e-mail saa@grupofolha.com.br.

Código Assinante:
19884712-001

Atenciosamente,

Elaine Gauzzi da Silva
Gerente de Atendimento & Telemarketing

De Acordo Autarquia



SP 25/04/2017

CAMARA MUNIC DE LONDRINA
SRA ANA PAULA

FOLHA
NO DA PRA NAO LER.

lolAs corn b

Conforme entendimentos, enviamos uma proposta para renovação de assinatura do jornal
FOLHA DE S.PAULO

Quantidade : 0001

Valor Unitário :
Valor Total :

R$ 1.077,00
R$ 1.077,00

Modalidade: DIÁRIA Plano: 12 em 01

abO depósito bancário deverá ser efetuado a favor da Empresa Folha da Manhã S.A., CNPJ
"Pr 60.579.703/0001-48, Inscrição Estadual 108.010.423.110, em um dos bancos relacionados

abaixo.

* Banespa S/A - Ag.: 145 (São João) - C/C.: 13.001.398-1
* Banco do Brasil S/A - Ag.: 3221-2 (Centro) - C/C.: 393.128-5
* Banco Ita6 S/A - Ag.: 910 (Plataforma) - C/C.: 4694-5
* Bradesco S/A - Ag.: 2374-4 (Corp. Rio Branco) - C/C.: 107.469-5 N° Deposito: 57592179

Posteriormente, transmita uma copia do comprovante através do Fax (11) 3224-4273 ou por
e-mail saa@grupofolha.com.br.

Ressaltamos que a natureza desta operação é a de comercialização de mercadorias e não
serão aceitas ordens de pagamento ou aviso de crédito em bancos que não estiverem
relacionados nesta proposta.

Deve-se ainda observar o prazo de validade da proposta para não ultrapassar a data limite de

41) ?(T) dias para sua devolução, hem como do envio do Empenho e cópia do Cartão do CNPJ.

Estamos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos que fizerem necessários através
dos telefones (11) 3224-3073 e 3224-3074 ou por e-mail saa@grupofolha.com.br.

Código Assinante:
19884719-001

Atenciosamente,

Elaine Gauzzi da Silva
Gerente de Atendimento & Telemarketing

De Acordo Autarquia
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Estado do Paraná

Assessoria de Comunicação (ASCOM)/Imprensa

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto Atualização de Termo de referência para assinatura digital do jornal
Gazeta do Povo e reitera serviços solicitados em abril/2017

Londrina, 11 de setembro de 2017.

Prezados,

Encaminho anexo Atualização do Termo de Referência para contratação
dos serviços de assinatura digital do jornal Gazeta do Povo, vigente até o dia
25 de outubro/2017.

Na mesma oportunidade reitero a necessidade de contratação de
assinatura digital do jornal Folha de São Paulo, conforme Termo de Referência
encaminhado a este Departamento em 13 de abril deste ano.

Na certeza do atendimento da solicitação, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

‘
...__....._3-s.x..

Ana Paula Rodrigues Pinto
Assessora Legislativa
ASCOM/Imprensa/CML
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Para

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Estado do Parana

COMUNICAÇÃO INTERNA

Assessoria de Comunicação (ASCOM)/Imprensa

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto Termo de referência para assinatura digital com acesso ilimitado ao
conteúdo online do jornal Gazeta do Povo

I. Descrição detalhada do objeto

Aquisição de uma (1) assinatura diária digital do jornal Gazeta do Povo que
garanta três logins/senhas de acesso para edições diárias, especiais e/ou
comemorativas; com circulação em dias úteis, fins de semana, dias de ponto
facultativo e feriados.

A assinatura deverá permitir o acesso digital ilimitado a todo conteúdo digital do
jornal Gazeta do Povo, com notificações das noticias mais importantes;
videos, infográficos e podcasts, entre outros recursos oferecidos aos
assinantes.

A assinatura não deve contemplar adição da Câmara Municipal de Londrina
ao Clube Gazeta do Povo.

• 2. Justificativa

Da necessidade do serviço

A assinatura de jornais e periódicos, para leitura e consulta, é ferramenta de
trabalho do agente politico e do gestor público, que se deparam diariamente
com a necessidade de atualização de informações, subsidio essencial para a
tomada de decisões seguras e acertadas. Para o desempenho das suas
funções é fundamental que tenham acesso à informação diária e atualizada.

A assinatura digital do jornal Gazeta do Povo insere-se neste contexto uma vez
que a Câmara Municipal de Londrina, legitima representante da população
londrinense, com a missão de elaborar leis e fiscalizar os atos da
Administração Municipal, configura-se como fonte diária de informação
jornalística para os veículos de comunicação que, por outro lado, mantém
acompanhamento das atividades do Legislativo.

Ao consolidar-se também como centro de importantes debates sobre temas



locais, regionais e até nacionais, envolvendo diferentes áreas e segmentos da
população, novamente os integrantes do Legislativo precisam de informações
atualizadas nos âmbitos municipal, estadual e nacional porque se manifestam
publicamente sobre os diversos assuntos, principalmente aqueles relacionados

elaboração e à execução de políticas públicas e à qualidade dos serviços
públicos oferecidos à população.

Os veículos de comunicação respondem ás iniciativas do Legislativo com a
divulgação de matérias e comentários sobre atividades institucionais e
parlamentares, destacam repórteres para a cobertura das sessões, reuniões e
audiências públicas e repercutem com órgãos públicos e diferentes setores da
sociedade, os debates e as decisões da Câmara de Vereadores.

Portanto, é diante da necessidade de atualização diária da informação para o
desempenho de suas funções, como também por se consolidarem como fonte
geradora de informação aos veículos de comunicação, que se impõem aos
integrantes do Legislativo Londrinense - agentes politicos ou gestores - o
acesso continuo aos jornais e periódicos nos âmbitos local/regional, estadual e
nacional.

Estes são os motivos que sustentam, há anos, a contratação pelo Legislativo
Londrinense dos serviços de assinatura dos jornais Folha de Londrina (formato
impresso e digital), Gazeta do Povo (assinatura digital) e Folha de São Paulo
(assinatura digital).

No caso deste Termo de Referência reitera-se a contratação especifica — na
verdade a renovação — da assinatura digital do jornal Gazeta do Povo, vigente
até o dia 25 de outubro deste ano. 

Do serviço técnico profissional especializado e exclusivo 

A contratação dos serviços acima relacionados se caracteriza pela sua
singularidade e exclusividade, sendo inviável a competição. Afinal, os veículos
de comunicação apresentam linha editorial exclusiva manifestada na lógica
pela qual a empresa jornalística enxerga o mundo, defende valores e constrói
suas mensagens.

Os editoriais, os colunistas, as cartas, as análises conjunturais, a hierarquia
para exposição dos fatos e das imagens, dentre outros aspectos, apresentam
natureza intelectual e especializada. Ou seja, a abordagem dos assuntos em
cada veiculo de comunicação é própria e individual, demonstrando a
singularidade dos serviços prestados pelas empresas de comunicação. Na
verdade, os veículos de comunicação são únicos em razão dos diferentes
valores aplicados à noticia.

Associa-se a este argumento o fato de que em razão de política editorial
própria, os periódicos atuam de forma diferenciada quanto à abrangência da
cobertura jornalística, o que se reflete na abordagem dos fatos, demonstrando
novamente o caráter original de cada publicação e a segurança que transmite
ao leitor-usuário do serviço.



Apenas para exemplificar podemos dizer que o Jornal Folha de Londrina
embora apresente na sua edição diária fatos de abrangência estadual e
nacional está sediado em Londrina desde a sua fundação (3/11/1948). É o
jornal de maior circulação na cidade e foca o trabalho da sua equipe nas
reportagens sobre a cidade e a região metropolitana de Londrina, inclusive com
cobertura dos fatos gerados pela Câmara de Vereadores.

Já a Gazeta do Povo com sede na capital do Estado e atualmente somente
disponível no formato digital para as cidades do interior, é o mais antigo jornal
do Paraná, atua principalmente na repercussão de fatos politicos e econômicos
provenientes das decisões de órgãos estaduais e federais sediados em
Curitiba e com repercussão em todo o Estado.

A Folha de São Paulo traz o noticiário nacional, liderando o ranking nacional de
circulação impressa e digital (mais de 300 mil leitores), segundo o Instituto
Verificador de Circulação (IVC).

3. Estimativas de consumo

Aquisição de uma (1) assinatura diária digital do jornal Gazeta do Povo que
garanta três logins/senhas de acesso para edições diárias, especiais e/ou
comemorativas; com circulação em dias úteis, fins de semana, dias de ponto
facultativo e feriados.

A assinatura deverá permitir o acesso digital ilimitado a todo conteúdo digital da
Gazeta do Povo, com notificações das noticias mais importantes o dia todo;
videos, infográficos e podcasts, entre outros.

A assinatura não deve contemplar adição da Câmara Municipal de Londrina
ao Clube Gazeta do Povo.

4. Forma de entrega/execução

0 prestador de serviços deverá fornecer três senhas nominais para acesso
individualizado de cada login (institucional) ao conteúdo online do jornal Gazeta
do Povo (acesso ilimitado ao conteúdo digital do periódico e download de
arquivos e aplicativos) por meio de microcomputadores e dispositivos móveis
como tablets e smartphones, em todas as tecnologias disponibilizadas no
mercado como, por exemplo, Windows, Apple, Android, para cada uma das
assinaturas adquiridas.

A modalidade de contratação — anual ou bianual — deverá ser definida no
momento da cotação dos serviços, de acordo com as condições oferecidas
pelo veiculo de comunicação, levando em consideração o melhor custo
beneficio para o Legislativo.



•

•

5. Indicação de servidor

0 contrato de prestação de serviços nesta área é fiscalizado pela Assessoria
de Imprensa da Câmara Municipal de Londrina (Ascom/Imprensa) sob a
responsabilidade de Ana Paula Rodrigues Pinto, matricula 399.

Londrina, 11 de setembro de 2017.

Atenciosamente,

Ana Paula Rodrigues Pinto
ASCOM/Imprensa
Matricula 399



06/11/2017 Assinatura - Assinefolha - Folha de S.Paulo

Corn 15 dias gratis

Corn brindes

Por R$ 50,90/mes
(SP, RJ, MG e PR)

Outras Opções

Se preferir, ligue
0800-015-8000

Preços validos para:

• Entrega no(s) estado(s) de Sao Paulo
• Assinaturas de 7 dias por semana

Para alterar o local de entrega ou a periodicidade: Clique aqui!

Assinatura mensal

R$ 99,90/mês

Assinatura semestral Assinatura anual

Opção Valor Desconto* Opção Valor Desconto*

R$ 571,00 27% R$1.077.00 31%
A vista

ax R$ 95,17 (sofne,te se cartes)
R$ 571,00 27%

. 6x R$ 179,50 sornerde au cartA0)
R$ 1.077,00 31%

R$ 584,70 25% R$ 1.100,70 30%
R$ 194,90 3e RO 365.90

R$ 599,40 23% R$ 1.139,40 27%
6x R$ 99.90 6x R$ 189,90

Desconto em re/ação ao prego dos jornais nas bancas.

Para maior cornodidade, assinaturas com forma de pagamento Cartão de Credito ou Debit() em Catita são renovadas automaticamente. Mas
fique tranquilo, caso não queira este serviço basta entrar em contato corn o serviço de Atendimento ao Assinante após receber o aviso de
renovação.

Escolha a forma de pagamento

• Cartao de crédito Débito etc conta corrente

Dados do assinante

Nome completo

Tipo de Pessoa Física •

CPF 059.381.739-73

Estado civil

Nascimento

E-mail

Solteiro •

Sexo

Feminino •

Quero receber informações sobre novidades, promoções variadas e ofertas diferenciadas do Grupo Folha e
empresas parceiras.

Casos assinatura seja um presente, digite aqui o come da pessoa:

Telefone(s) Tipo DOD Número

Residencial •

https://securel .folha.com.br/folha/assine/300338 1/2
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JUCESP PROTOCOLO

EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
CNPJ/MF n° 60.579.703/0001-48

NIRE 35.300.048.016

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
12 DE MARÇO DE 2015

(I) DATA, HORÁRIO E LOCAL: 12 de março de 2015, is 11:00 (onze) horas, na sede social da

Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de Sao Paulo, na Alameda Barão de Limeira, n° 425. (II)

PRESENÇAS: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia,

conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presenças de Acionistas. (HD

CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do artigo 124, §4°, da Lei n° 6.404/76. (IV) MESA:

Presidente: Luiz Frias. Secretária: Maria Judith de Brito. (V) ORDEM DO DIA: (a) eleição dos

membros da Diretoria da Companhia e fixação da remuneração global anual; e (b) outros assuntos

relacionados com a ordem do dia. (IV) DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: (a)

para compor a Diretoria da Companhia, cujo mandato vigorara pelo periodo de 3 (três) anos contados

da data de realização da presente, foram reeleitos, por unanimidade: LUIZ FRIAS, brasileiro,

divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.759.348 - SSP/SP, inscrito no

CPF/MF sob o n° 033.460.278-56, residente e domiciliado na Cidade e Estado de Salo Paulo, com

endereço comercial na Alameda Barão de Limeira, n° 425, como Diretor Presidente; OCTAVIO

FRIAS DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, solteiro, jornalista, portador da Cédula de Identidade RG

n° 3.759.350 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 011.723.898-88, residente e domiciliado na

Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Bardo de Limeira, n° 425, como
Diretor de Redação; ANTONIO MANUEL TEIXEIRA MENDES, português, casado, sociólogo,
portador da Cédula de Identidade RG n°6.389.471 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 032.762.728-
06, residente e domiciliado na Cidade e Estado de Sao Paulo, com endereço comercial na Alameda
Barão de Limeira, n° 425, como Diretor; MARIA JUDITH DE BRITO, brasileira, divorciada,
administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG n° 7.691.413 SSP/SP, inscrita no
CPF/MF sob o n° 089.731.358-56, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1.384, 10° andar, como Diretora. Os
Diretores ora reeleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos por lei especial a
exercerem o cargo de administrador, nem terem sido condenados 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,
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 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 
CNPJ/MF n° 60.579.703/0001-48 - NIRE 35.300.048.016

Ata de Assernbitila Geral Extraordlnária realizada am 08 de Setembro de 2011 s.
Data, Hora e Local: 8 de Setembro de 2011, as 12:00, na sede social da Companhia, localizada Alameda dos demais Diretores sera estabelecida no momenta da eleição, podendo as suas funções e atribuições ser
Barão de Limoeiro, 425 na Cidade de São Paulo, Estado de Sao Paulo. Convocação e Publicação: DIspensaala determined. pela Assembleia Gera] ou pelo Diretor Presidente. Parágrafo Segundo - Os Diretores serão havi-
a publicação de Edital de Convocação para a preserria Assembléia nos termos do artigo 124 §45 da lei 6404/76. dos como empossados no data de assinatura do respectivo Tema de Posse, permanecendo em seus cargos por -
Mesa: Presidente: Luis Frias. Secretarric Marla Judith be Brito. Ordem do Dia: (a) Deliberar sobre alteração um mandato de 3(três) anOs. Parégrato Term**. A Assemblela Geral pode, a qualquer tempo, deixar vago qual.
do dividends minim° obrigatório, para 5% do lucro liquido, ajustado na forma do artigo 202 da Lei 6.40476; quer cargo da Diretoria, devendo a destituição ou substituição definitiva de qualquer Diretor ser também delibe-
e, (b) Outres assuntos relacionados com a ordem do dia. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Foram rada em Assembleia Geral. Err. caso de impedimenta temporarlo, licença ou férias de qualquer Diretor, este
tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade e sem reservas ou reasalvas: (I) Foi aprovada a Wawa- deverá ser substituído interinamente por outro Diretor determinado polo Diretor Presidenta e, no caso de ausán-
pflo do dividendo minima obngat6rio o qual pescarás ser de 5% do lucro líquido ajustado na forma do artigo ma ou impediment° definitivo do Diretor Presidente, qualquer dos demais diretores deverá convocar Assemblela
202 da Lei a° 6.404/76, alterando o Parágrafo Único do Artigo 15 do Estatato Social da Companhia; (II) Conso- Geral para deliberar asas substitu5á0. Parágrafo Quarto - A Assembleia Geral ficará o montante global maximo
lidar o Eat/auto Social refletindo a altaração previstas no item ij acima, nos termos do Anexo I da presente Ata. destinado A remuneração dos Diretores, tendo am conta responsabilidades, tempo dedicado As funções, comae-
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e ninguém desejando manifestar-se, encerrou-se a Assam- rends e reputação profissional ao valor dos serviços no mamado. Parágrafo Quinta - A Diretoria se reunirá earn-
bláia cuja ata lida e aprovada sal assinada por todos os presentes. Mesa: Luis Frias- Presidente; Made Judith pre que necessário ou mar/arte convocação do Diretor Presidente, devendo as deliberações ser tomadas por
de Bu- Secretária. Presente os Acionistas, Luis Frias, Octavio Fries de Oliveira Filho e Lar/mas Paradpações maioria de votos. Art.12 - Respeitado o deposto neste Estatuto e os limites dos poderes dos Diretores que even-
Lida. Certifico que a presente a sepia fiel da Ata lavrada em livro preen°. Maria Judith de Brito - Secretária. tualmente sejam estipulados nas respectivas eleições ou na legislação aplicável, os Diretores dividirto entre aras
Anexo I it At de Assembleia Geral Extraordimirla da Empresa Folha cis Manhã S.A. datada de 08.08.2011- atribuições inerentes A administração cla Companhia e as demais cornperenclas legais, observando as determi-
"Estatuto Social - Empress Folha da Manhã SA. - Capfttilo I - Nome, Sede, Oblata Social e prezo. Art. 1. - nações do Diretor Presidente, assinando, sempre em conjunto de dois, todos os mandatoa "ad negolia", atos e
EmOtesa Folha da Manhã SA. 6 uma sociedade par eV:Ss regida pelo presente Estatuto Social epelas darnels contratos que impliquem obrigação ou responsabilidade da Companhla, observados papa laSoNa parágrafos
disposições legais spit:revels. Art. 2. - A Companhia tem sede e fora na Cidade de San Paulo, Estado de Sao abaixo. Parágrafo Primeiro - Para efeito de outorgar mandato 'ad judicie, receber dtagãoPOprealar depoimento -
Paulo, na Alameda Barão de Limeira, 425, podendo, por deliberação da Diretoria, instalar ou encerrar estabelia- am jubto a Companhia poderá ser representada por um 96 Diretor ou um procurador. Parágrafo Segundo ofirea, _
cimentos, fillals, sucursais, escatorios, agências e depósitos em qualquer parte do pals ou no exterior. Art. 3a. A atos rodneires de seu comércio, tale como a emfssão de cheques, movimentação de contastiaricestas, endosso
Companhia tem por objeto social a exploração da indústria jomalfstica em gerai, a importação e exportação e ati- de cheques ademais titulou de crédito para cobrança ou caução, segues de duplicatas, a eompanhia será ratiSnia, o
cidades afins, podendo inclusive participar de outras sociedades. Alt 45. 0 prazo de duração da Companhia 6 sentada por dois Diretores em conjunto ou ainda, mediante a assinatura de um Diretor aunt procurador, ousirn- -
indeterminado. Capitulo II - Capital Social e Ações- Art. 55 .. 0 capital social totalmente subscrito e integral:- plesmente mediante a assinatura de dois procuradores em conjunto. Parágrafo Terceiro-- Os instruments de
ceded de R$ 30.951.200,00 (trinta milhões, novecentos e cindienta e um mil e duzentos reais), dividido em mandato (exceto aqueles pare fins judiciais Os quais poderão ter prazo de validade indetarirriaria) devera6 ter- .
1.563.000 (hum milhão, quinhéntas e sessenta atrás mil) ações, sendo, 781.500 (setecentas e oitenta e uma mi)9 prazo de validade determinado não superior a 1 (um) ano, bem como o objeto:e os limits claraMente sisOeticiv
e quinhentas) ações ordinaries e 781.500 (setecentas a orterrta a urra mil a quinhentas) ações preferences; GadOs Parágrafo Quarto - A Campanhia somente poderá ser obrigada em atas realtyos oaarroarcício de did- -
todas nominativas e corn valor nominal. Parágrafo Primelre -Cedo ação ordinária de direito a um voto nas dell- tos atrIbuidos a participações sodetária por ela detidas ern outras sociedades, incluindo riAsytão ou oriaraa
berações da Assembleia Geral. Parágrafo Segundo - As apões preferenciais ado terão direito a voto, afio resga- pão dessas participao5es após autorização especffica da Assembleia Geral. Capítulo V - Conselho Fiscal - Art
biveis mediante deliberação da Assembleia Geral e terão prioridade no reembolso de capital ern caso de liquida- 13 - A Companhia terá um Conselho Racal, cujo funcionamento não será permanente, composto de tr601,3)- - -
çfio da Companhia. Parágrafo Terceiro - Mediante deliberação da Assembleia Geral, poderio ser criadas ações membros efetivos e igual flamer° de suplentes, eleitos pela Assembléia Geral CZUB delibercrsotainstalação é ono- -,
p. afaTtncials e poderão ser Samentedas as classes de ações preferencials existentes sem guarder proporção !has fizarift os honorários, observadas as disposições legais aplIcaveis. Quando em fundorriáboato, o Consellao _ ,
barn as dentais classes de ações`preferenciais eestentes. Parágrafo Quarts - A Companhia poderá, a qualquer Fiscal terá as atdbuirAas e os poderes conferidos par lei. Capftulo VI - Negóclbs Estranhos so Objeto Sedill -
tempo, crier 1 (orna) parte beneficiartaa.pestinada a remunerar serviços eels prestados, rule resgatável e incon- - Art_ 14 - São expressarnente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação ili ConeentberiiS Ares de opal-
versfvel em Kiões da Companhia, com prazo de duração de IC (dez) anos, conferindo a sea titular o direito a 10% quer dos Acionistas, Diretor ou procurador, goes ertvolverern en) obrigações relativas a Sagracios Ou opensda,
(dez por dento) sobre o lucre (nos termos do artigo 190 da lei 6.404/76) da Companhia em cada axercfolo. A parte estranhas ao objeto social, respondendo o Infrator deste Artigo por perdas e danos. Capftisio VIY- Demonstra-
beneficiária revestirá a forma nominative, sendo que o respectivo certificado conterá as assinaturas de 2 (dots) çães Financeiras- Art. 15 - 0 exercíclo social sera de priineric de Janeiro a trinta e um de dezembro, quando
Diretores. *5s,$5 - Os acionistas terão preferência pares subscrição de novas ao,ões na forma prevista em let, se levantarado Balanço Patrimonial e as dame's demonstrações financeiras das atividades da Companhia. A
Capitulo III - Assembléia Geral - Art. 7s. Os acionistas roarer-se-Oa ern Assemblela Geral Ordinária dentro dos Diretoria ported) levantar balanço semestral ou em períodos menores, estando autorizada a distdbuir dividendos
quatro meses seguintes ao término do exerddo social e, sempre que os interesses sociais assim o exigirem, em corn base nos lucros apurados nesses balanços intermediários ou A conta de lucros acumulados, "ad referen-
Assembleia Geral Extraordinária. Parágrafo Único -Além das matérias previstas am lei, competira a Assemblela dum" da Assembles Garet. Parágrafo thrice - 0 lucro  liquido apurado ao final danada exemicio tent a destina-
Geral deliberar especialmente sobre autorização právia para quo os administradores representem a Companhia pão que the for determinada pela Assembleia Geral, observando-se as disposições legais aplictivels e a dish'.
no exercício de quaisquer direitos odundos de participao5es societaria detidas pale Companhia em qualquer buição de dividends obligator-10 de 5% de tal lucro ligado ajustado na forma do artigo 202 da Lei n° 6.404(76.
sociedade, induindo, mas não estando apenas a estes limitados, o exercfcio do &etc de voto, a alienação ou CapituloVill - Liquidação - Art.18 - A Companhia sere liquidada nos casos previstos em lei cabendo A i Assam-

ração dosses participações sociererias. Art. 8. - As Assembleias Gen. serge convocadas pelo Orator Pre- biota Gent estabelecer o modo da liquidação e escolher o liquida.nte, bem como o Conselho Fiscal se solloltadaoi
e na formado lei, e presididas pelo acionista que na ocasião for escolhido por malote de votos dos pnasen- sua Instalação, fixando-lhe a respect. remuneração. Capftuio IX - Disposições Finals - Art. 17- A Compa-
acretariadas por quem o presidente da Assembleia indicar. Art. 9. - As deliberações da Assembleia Geral, nhla e seas administradores astute obrigados a observer os acordos entre os aacionistasralativos tis matéri.modas as hipóteses especiais prenhstas em let, serão tornados por maloria de votos, inausive no que diz res- Indicadas no artigo 118 da Lei n° 6.404/76 arquivados na sede social. Art. 18- Nos casos omissos, aplicar-se- -..,

peso e deliberação retativa a transformação, observadas as disposições de Acordos de Acionistas arquivados naa -floss disposições da Lei n° 6.40486 e se esta anda for omissa, prevaleceras os princípios leads e doutrine-
sede social ou subscritos pela sociedade. Capítulo IV - Administração - Art. 10 - A Companhia sere adminis- dos que regem as sociedades comerciais ern gerar Estatuto aprovado per todos os acionistas da Empresa
Seda por uma Diretoria, a quem competirá, prtrativamente, a administração e repre.ntaatto da Companhla, nos Folha da Manha S.A. em Assembleia Extraordnarta, realizada ern 08 de Setembro de 2011. São Paulo, 08 de
termos deste Estatuto. Art. 11 - A Diretoria sera composta de 2/do's) a 10 (dez) Diretores, sendo um deles o Dire- Setembro de 2011. Marla Judith de Brito. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ciência e Tecnologia -
tor Presidente, com funções de coordenação e administração executive gemido Companhia es sarros Diretor Junta Comercial do Estado de Sao Paulo. JUCESP - Certifico o registro sob o número 475.069/11-0 em 29 de
de Redação, com as funções estabelecidas em Lei, permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro - A designação novembro de 2011. Katie Regina Buena de Godoy - Secretária Geral.

OTELARIAACCOR BRASIL S.A.
, .CNPJ ri 09.967.852/0001-27 - NI RE n° 35300183134

Assembleia Geral Extraordinária
Data: 26.08.2011, As 11 horas Local: Avenida das Nações Unidas, 7815
- Torre 2- 11° andar (parte), cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo.
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia, conforme assinaturas constantes do livro de presença de
acionistas. Convocações e Avlso: Dispensados, por força do disposto
no parágrafo 4° do artigo 124 da Lei n°6.404/76 ano pardgrafo 40 do aril-
go 133 da mesma Lei. Mesa: Roland Marie François de Bonadona (Presi-
dente), aoclana Amid:do:a areriani Kreidol (Sac:via:la). Orden) do Dia:
APIRDAMR de_ acorsio rem o artigo 8°, (v). do Estatuto Social ditoompa-
n hie, um aumento do valor do investimento da companhia no capital soci-
al da sociedade Nova Motel Ernpreendimentos Hoteleiros Ltda., soar
°dada empresária limitada com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de
Sao Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n° 7815, Torre 2- 11° andar
(parte), CEP: 05425-070, insults no CNPJ/MF salad n°01.436.31910001-
27, corn seu Contrato Social devidamente arquivado na Junte Comercial
do Estado de Sao Paulo sob NIRE n°35214022064, no valor de R$
180.000.000,00 (cento e oitenta male.es de reais), passando o invest-
manta da companhia na sociedade em questão tia 3.177.495 (bits ml-
Ittes, cento e seterria e sete mil, quatrocentos e noventa acirrou) gostas,
no valor nominal total de RS 31.774.950,00 (hints sure milhões, setecen-
tos e setenta e quatro mil, novecentos e cinqüenta reais) eats R$
21.177.495, (vinte e um milhões, cento e setenta e seta mile quatrocen-
tos e noventa e deco) quotas no valor nominal total de R$ 211.774.950,00
(duzentoae onze milhões, setecentos e setenta e quatro mil, novecentos
a dnqüenta reais). Daliberaçãof A deliberação acima fol aprovada per
unanimidade devotas dos acionistas presentes. Suspensão das Traba-
lhos e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratecto, oferecida a

flif a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pedisse, fo-
spans,. os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura desta ata.

,arta a sessao. MI esta ata lide, conferiale aprovada e assinada. (ea)
Roland Marie Franoois de Bonadona (Presidente) e Luciana Amendola
Imbdani Kreidel (Secretária). Açjonistaa: Chammans S.A. e Accor SA..
Certificia que a presente 6 coda .fiel alaaafe lavrada no livro prowl°.
Lucian/. Amanda's Imbrieni Kreictei .Secretária. JUCESP n°415.537/
11-3 ern 19/10/11. Kett) Regina Bueno de Godoy.- Secretária Geral.

P.N.A.S.P.E. Empreendimentos
e Participações S.A.

CNPJ/MF n° 13.235.893/0001-04 - NIRE 35.300.390.628
Ata da Assembléia Geral Extraordlruirla realizada em 10/11/2011

Data, Hors e Local: Realizada em 10/11/2011, its 13 ha, na sede social
da Cia., no Av. Presidente Juscelino Kutritschek, 1830, torre I, 3. andar,
Sao Paulo-SP. Convocação: Dispensada. a publicação de Edltals de
Convocação, conforme o disposto no art. 124, §45, da Lei of 6.404f76,
em decorrência de estarem presentes os acionistas representando a
totalidade do capital social, conforms, assinaturas constantes do "Livro
de Presença". Mesa: Foram indicados pare conduzir a assembléia o Sr.
Leonardo Roberto Pereira dos Santos, como Presidente da Mesa e a
Sra. Isis Mara de Oliveira para secretariá-lo. Ordem dc Dia: deliberar
sobre (i) a renúncia de merobro da Diretoria da Cia. e (ii) eleição de
novo ocupante do cargo. Delibera "ad.: Instalada a Reunias, os acio-
nistas deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, o
quanto segue: 1. Registrar que em 10/11/2011 João Eduardo de Assla
Pacheco Dacacha, portador ao RIO of 06948511-8 IFP ado CPF/MF of
810.349_207-82, apresentou sua renúncia ao cargo de Diretor, conforme
carta de renúncia entregue na mesma data, sendo esta renúncia aceita
pals Cia.. 2. Ern razão da renúncia mencionada no item (1) acima, eleger,
para compor a Diretoria, conforme o Estatuto Social da Cia., o Sr. Pierre
François Roulet, portador do RG n° 7204.841-4 SSP/SP e do CPF/
MF of 006.465.268-80; que ocupará o cargo de Diretor da Cia. até a
Assembleia Gerd Ordinária que apreciar as contas do exerciddaocial de
2011,-Encerrarrrentoi Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando

encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida
e achada conforme, foi por todos assinada. Assinaturas: Presidente da
Mesa: Leonardo Roberto Pereira dos Santos; Secretário da Mesa: Daniel
Mac Taboada. Acionista: Estre Ambiental S.A. Sao Paulo, 10/11/2011.
(ass.) Isis Murada Oliveira - Secretária. Secretariada Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnologia. Junta Comercial do Estado de Sao
Paulo. Certifico o registro sob o n° 505.684/11-1 em 21/12/2011. Batia

Jaegina Bueno de Godoy - Secretária Geral. 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA.
Torna público que recebeu da CETESB a Licença de Operação
Vi 32008182, válida até 03/01/2013 para a envidada de fabricação
de Artigos de perfumada e cosméticos, sito A Rod. Anhanguera
km 30,5 sin°. Polvilho- Ca/amar/SP.

iluiomar Participações Ltda.
C.N.P.J./M.F. 04.852.961/0001-85 - N.I.R.E. n°35217.204.725

Eldred() da Ata de Reunião de &Solos
Data, hora e local: 10 de dezembro de 2011, As 14:00 is, na soda da
empresa localizada na Cidade de Stab Paulo, Estado de São Paulo. no Rua
Campo Verde, n°51 - andar, Jardim Paulistano, CEP 01456-010. Pubil-
cações: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, nos terms do
Art.1072 parág. 2.. Let 10.406/2002. Presenças: Totalidade de sódos,
conforme assinaturas no livro de atas. Mesa: Dino Sam* - presidente e
Malaise Difesir6 Samaia - secretária. Denbo:ages tomadas por unanimi-
dads doa secios, Ream., do capital social de R$ 13.252.340,00 rtrene
milhaea dazaariora e pinculenta epoiaamil. trezerttosoatuarenta  reals) «ara
R$ 9.948.833,57 (nove milhões, novecentos e quarenta cabo m , °bacon-
los e trinta e trés resis e cinqüenta e seta centavos), purser julgado exces-
s'no em ralação ao objeto da sociedade, com fundamento nos Inds. loll,
drawl 1.082, do Coeliac Civil, com redução da participação do quolista
Dino Samas. Ademais, em cumprimento ao que dispõe dart. 1.084, sera
realizada a r.tituição do valor das quotas consideradas excesslvas ao
sócio Dino Suma/a. Encerramento: Nada mais havendo apelar, to ember-
rede a reunião, lavrandose a preserrte ata, que após lida a aprovada foi
transcrita e asseada pelos demais presentes. Sao Paulo, 10 de dezembro
de 2011. Dino Somais - presidente e lielofsa Desire Samala - secretária,
Dire Sans's), Thera. Cavalcenti Samaja, kraal. Difisireé &tamale,
!titan& Samaia da Silva Coelho e Martha Samaia De Vivo.

  n[7150140

SIDERLEI FRANCISCO CORREA- ME, toma público que recebeu da CE-
TESS a Renovação da Licença de Operação N° 28003099, válida ate
22/12/2015, para a fabricação de Máquinas e equipamentos de uso ge-
ral, sito à Av. Seconds Della Rovere, 500 - JArd im Sao Jose, em Americo
Brasiliense/SP.

WHEATON BRASIL VIDROS LTDA., torna público que recebeu da CE-
TESB a renovação da Licença de Operação n. 48001315 válida ate
14/12/2014 para fabricação de embalagens de vidros, sito à an. Alvaro
Guimarães, 2502, Vila Euro Sao Bernardo do Campo/SP.

\WHEATON DECOR - DECORAÇÃO DE EMBALAGENS LIDA, toma psi-
blico que recebeu da CETESB a renovação da Licença de Operação n.
32006131 valida ate 03/12/2014 para decoração, lapidação, gravação,
espelhação, bisotagem e outros trabalhos, sito à ay. Dr. Humberto Gia-
nella, 660- Jardim Belval Barueri/SP.

recTISONI

C. C. GOBI ME, toma público que está requerendo à CETESB a reno-
vação da Lic. de Operação para uma indústria de reservatórios meta-
Boos de água potável, sito à Rua Silvares, n° 333 - Patrimônio Silvares
Birigui/SP.

SOW

AUTO POSTO BOLA BRANCA II LTDA EP, torna público que requereu
na CETESB de forma concomitante a Licença Previa-(LP) e a Licença
de Instalação-(U) para o posto de revenda de combustive!, sito à Rua
Bento da Cruz, n° 06 Centro, no município de Promissão/SP.

rec1350.393

MARCONDES MAIA SANTOS ME, toma público que recebeu da Ce-
tesb a Licença Prévia e de Instalação n°43000614 e requereu a Licença
de Operação para Atividade de Beneficiamento de Cereais, sito à Via
Anhanguera Km 186,1 no Distrito Industrial, bairro Serelepe na cidade
de Leme/SP

necTS4:69.1

PREDILECTA AUMENTOS LTDA LTDA., toma público que recebeu da
CETESB a Licença de Operação n° 28003081, válida ate 22)12/2015 para
CONSERVAS DE FRUTAS, LEGUMES E OUTROS VEGETAIS, PROCESSA-
MENTO, PRESERV., sito à VIA PREDILECTA, 50, SAO LOURENÇO DO
TURVO MATÃO/SP.
  ..nsasia
STELIA D'ORO ALIMENTOS LTDA., toma público que recebeu da CE-
TESO a Licença de Operação n° 28003078, válida ate 28/10/2014 para
CONSERVAS DE FRUTAS, LEGUMES E OUTROS VEGETAIS, PROCESSA-
MENTO, PRESERV., sito à RODOVIA SP 333, km 182,5 51110 SAO JOSE,
OCPOSTAL N° 123, ZONA RURAL MAPOUS/SP.
  F4,392.111.

STELLA D'ORO AUMENTOS LIDA,, torna público que recebeu cia CE
1558 a Licença de Operação n°28003077, válida ate 28/10/2014 para
CONSERVAS' DE FRUTAS, LEGUMES E OUTROS VEGETAIS, PROCESSA-
MENTO, PRESERV., sito h RODOVIA SP 333, km 182,5 Sim) SAO JOSE,
fl/ EXACTA: Alo 11/ 700la 6111141 ITLINII ISAP

350697

STLLA D'ORO ALIMENTOS LTDA., torna público que recebe a CE-
TESB a Licença de Operação n° 28003079, válida até 28/10/2014 para
CONSERVAS DE FRUTAS, LEGUMES E OUTROS VEGETAIS, PROCESSA-
MENTO, PRESERV., sito h RODOVIA SP 333, km 182,5 SITIO SAO JOSE,
OLPOSTAL N° 123, ZONA RURAL rrAPousisP.

/193•••

REFORMADORA E COMERCIO ATLAS DE CARROCERIAS LTDA. EPP, tor-
na público que recebeu da CETESB a Licença de Operação 720004611
para fabricar cabines, carrocerias e reboquest o4 Estrad
Cased° de Oliveira, 451 - Arraial Paulista, 

Tab 
Stir&

MELTCHEM POLIMEROS INDUSTRIA QUIMICAr Er,gIkc
que recebeu da CETESB a Licença Previa e d 0
e requereu a Licença de Operação para fab ' r Ad tie
dustrial„ sito a RUA ARABIA, 309, PARQUE I Aii0AO
SERRA /SP. o --, ,_., ,, ... 

•r...,
ALULEV ESCADAS LIDA. EPP, torna públicOlVofkitga. C
a Renovação da Licença de Operação para ., r-1101111s , ES'irt6A
Rua Antõnio Antenor Nogueira, 235 - lard

, 
14,1 prgaC- Tabceb

da Serra /SP. z a

ALULEV ESCADAS LTDA. EPP, torna k CETESB a
Licença Prévia e de Instalarão para Antônio
Antenor Nogueira, 235 - lardim T /SP.

A EMPRESA •METALP6 INDUSTRIA MER A.,' 4 Z"
que requereu à Cetesb a Renovação scença de ração, m-
pliação da atividade, fabricação de • 'nteriza i R o. o-

mv.-e '•-•+..,..f"..".afarfoo...la7 oo„o„,.! ...f.,', ....
e 000, —
.4)ei.0100:4

.:04561111103o0
'Stalatr- ali)MEitai • SISE &Mafia #

SaDasiOla

1+ 3.733/12-8 somas seism sum ‘""'",„

II 111 MUM Milli 111 
licitou junto
itividade de ,
lhantes),

marrna,12.2 0C- , arm ricat-rna 1111.A.prKIR. TZV- INDUSTRIAS
municlpio de BOM JESUS DOS PERDOES Bom Jesut4cks.perdões-/Sp.„.

'11r'
POSTO PAULISTA NOVOESTE LTDA., toma ptiac'o'que Requeseu da
CETESB a Renovação de Licença de Operação, para COMEROO
JISTA DE COMBUSTIVE'S E LUBRIFICANTES, sito 65145.9%via Rapolbele-
vares, KM 451, Zona Rural ASSIS/SP. A

C Li-
ação

umula-
ion Km 334,

A PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETROg9A1.1.ofha públko cifle
recebeu da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CfESB a,
Licença Ambiental Prévia n° 15001898 para a Instalação de tubulação
aérea e válvulas para Diesel S10, no Terminal e...rregtrAde Guanilhos,
sito à An. Orlanda Bergamo, s/n° , Cumbica, Guerulhos/SP.

A SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A, torna púb:co'que Tecebeu da CE-
TESI34.imeira a LI. 42001898 e requereu a L de Operação, para unia
planta de Lignina/ Sala de CCN1 Centac, em sua planta industrial, sito

Estrada do Lageade, sit, Bairro do Lageado, Processo: 42/06588/11)
Limeira/SP.

nic735070

THYSSENKRUPP BILSTEIN BRASIL MOLAS E COMPONENTES DE SUS-
PENSÃO LTDA., toma público que recebeu da CETESB a Licença Prévia
e de Instalação número 45000515 e requereu a Licença de Operação
para a fabricação de molas e barras estabilizadoras para veiculos, sito
h avenida Abrahão Gonçalves Braga, 04 - Vila Arapuá - CEP 04186-902
Sao Paulo/SP.

r•c73.77.1

COMIL COVER SAND INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., toma público
que recebeu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação /V 34001062 e
requereu a Licença de Operação para Moldes de areia para fundição,
fabricação, sito h AV JOSE FORTUNATO SANTON LOTE 12,434, ACETA-
TO L16.17. WAN AMERICANA. /SP.
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BRASIL Acesso à informação

Emissão de 2 via de Certidão

Participe Serviços Serviços Legislação Canais

/

Receita Federal

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
CNPJ: 60.579.703/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em
Divida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 08:55:35 do dia 22/03/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/09/2017.
Código de controle da certidão: E86B.372F.B02D.65C4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei n' 9532 /1997.

Nova Consulta Preparar página
para impress.go

http://www.receita.fazenda.gov.br/Apli cacoes/ATSPO/Certidao/C ND Conj u ntaSegVi a/R es ul tadoSegVi a.as p?Ori gem =1&Ti po= 1&N 60579703000148&Senh ... 1/1



CNPJ BASE:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoriada Divida Ativa

60.579.703

Certidão Positiva de Débitos
:nsc:^itcsna Divida Ativa

Ress,,ado o direito de a Fazenda do Estado de São Pauio cobrar ou inscrever quaisquer dividas dapessoa juridicattisica acima identificada que vierem a ser apuradas,é certificado que:
Inscritos em Divida Ativa de responsabi5jade do interessado(a) constam osseguintes débitos tributários:

Relatives a !CMS Autuação
Drioem: SECRETARIA DA FAZENDA

CNN: 00579.703:0001-48
1E: 1080104231111

COA

1.100.743.781
Situação
Inscrito Suspenso

Relatives a Multa ipca
Origem: FUNDAÇÃO DE :PROTE:»':.0 E DECÃE:),C,

CNPJ: 60.579,70031-48
1E: 108010423110

CDA
1. 104.573.932

Situaçeo
Insonlo I Suspenso

Relatives a Multas

PUNDACÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

753/0001-48

133D1 (142.2 -: 1 i1

COA

3.430
Situação

inscrito Suspenso

Relativos a
Origem: FUNDA/DUO DE PROTECÃCI E ,DE7ESA DO CON.).,"•.A10.0CIR

CNP.i: 50 I, •::.,3;000t.48

COA
1.225 903

1233.8'01174

Sittiacão
inscrile •' Su:-.2e,1se
Inv:rile St:sper.'/o

Local de erniss8o :

DRTC -I

I CRDA n" -l5204390

. "—EritifitiA

G. 1.9„953.718-5

Data e horn da erT1ss8o 18/05/2017 13:45:58 (tIdltrid de Brasilia)Prazo de validade •:ortidOc. OF ( SEIS ) mes(es)ccmforrne. portada CAT NE. 20 de 01/04/1998(DOE de 0210411 

Folha 1 de



CNPJ EASE:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Divida Ativa

60.579.703

Certidão Positiva de Débitos

Inscritos na Divida Ativa

Anotação SEFAZ:

A CERTIDÃO POSITIVA TEM EFEITO DE NEGATIVA PARA OS DÉBITOS ACIMA CITADOS CONFORME MANIFESTAÇÃO DA
0. SLIBPROCURADORIA FISCAL PF-6 EXARADA EM 16/05/2017 NO GDOC 1000084-367501/2.017.
PARA ELABORAÇÃO DA CERTIDÃO FORAM PESQUISADOS TODOS OS DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA ATE A
PRESENTE DATA.

  Fira i do Certiciàc) 

DRTC., - I

Responsável ECANÈI REZENDE

19,953,718-5

1520430
Data e hora dzt eei:ssao 18/05/2017 13:45:58 (horaric de Brasi)ia)

Prazo de validade da certidão: 06 ( SEIS ) mas(es)conforrne portaria CAT NR. 20 de 01104/1998

(DOE de 02/0411998).

Folha 2 de 2



PREFEITURA DE
SAO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0271071 - 2017

CPF/CNPJ Raiz: 60.579.703/
Contribuinte: EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A

Liberação:
Validade:

Tributos Abrangidos:

Unidades Tributárias:

28/08/2017
24/02/2018

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anuncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TEE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis- ITBI

CCM 1.002.524-3 - Inicio atv :06/07/1945 (AL BARAO DE LIMEIRA, 425 - CEP: 01202-001 )

CCM 1.247.910-1 - Inicio atv :06/07/1945 (AV RIO BRANCO, 1865- CEP: 01205-001 )

CCM 2.512.110-3 - Inicio atv :14/05/199,6 (AL BARAO DE LIMEIRA, 387 - CEP: 01202-001 )

CCM 2.517.072-4 - Inicio atv :20/06/1996 (R CONSELHEIRO NEBIAS, 780 - CEP: 01203-000 )

CCM 2.517.078-3 - Inicio atv :20/06/1996 (AL BARAO DE LIMEIRA, 458 - CEP: 01202-000 )

CCM 2.901.700-9 - Inicio atv :24/04/2000 (AV VIEIRA DE CARVALHO, 40 - CEP: 01210-010 )

CCM 8.213.629-7 - Inicio atv :01/12/1975 (AL BARAO DE LIMEIRA, 466- CEP: 01202-000 )

CCM 8.659.968-2 - Mick) atv :02/04/1979 (AL BARAO DE LIMEIRA, 425- CEP: 01202-001 )

CCM 8.722.697-9 - Inicio atv :26/02/1982 (AL BARAO DE LIMEIRA, 452 - CEP: 01202-000)

CCM 2.469.154-2 - Inicio atv :29/02/1996 (R JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 1083 - CEP: 03111-001 - Cancelado em: 22/10/1996)

CCM 9.750.996-5 - Inicio atv :28/03/1990 (R JAMES HOLLAND, 668- CEP: 01138-000 - Cancelado em: 18/06/1997)

CCM 2471.560-3 - Inicio atv :17/04/1996 (AV ANTONIO ESTEVAO DE CARVALHO, 3035- CEP: 03540-200 - Cancelado em: 16/09/1999)

CCM 2.471.562-0 - Inicio atv :17/04/1996 (R BAUMANN, 1435- CEP: 05318-000 - Cancelado em: 16/09/1999)

CCM 2.473.684-8 - Inicio atv :17/04/1996 (AV NOSSA SENHORA DE SABARA, 3500- CEP: 04447-010 - Cancelado em: 16/09/1999)

CCM 2.484.334-2 - Inicio atv :17/04/1996 (R MARIA CANDIDA, 943- CEP: 02071-011 - Cancelado em: 16/09/1999)

CCM 2.486.433-1 - Inicio atv :17/04/1996 (AV LINS DE VASCONCELOS, 733- CEP: 01537-000 - Cancelado em: 16/09/1999)

CCM 2.517.089-9 - Inicio atv :29/08/1996 (R SETE BARRAS, 264- CEP: 02927-080 - Cancelado em: 16/09/1999)

CCM 8.722.698-7 - Inicio atv :26/02/1982 (AL BARAO DE LIMEIRA, 458 - CEP: 01202-000 - Cancelado em: 16/09/1999)

CCM 9.555.571-4 - Inicio atv :01/09/1988 (R CONSELHEIRO NEBIAS, 918- CEP: 01203-000 - Cancelado em: 12/11/1999)

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n° 3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.

Certidão emitida as 18:03:40 horas do dia 28/8/2017 (hora e data de Brasilia).

Código de Autenticidade: F3C8EACA

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf
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PREFEITURADE
SAO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao periodo contido neste
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Divida Ativa
Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente
aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Divida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data 6:
REGULAR. CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS AO All 63054841, SUSPENSOS POR LIMINAR DEFERIDA NA ACE
610/0111944-38.2006.8.26.0053, CONFORME INFORMADO NO MEMORANDO SEI 6017.2017/0032351-1, PELO QUE
ESTA CERTIDÃO É POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, APLICANDO-SE OS ARTIGOS 151 E 206 DO
CTN.*****.

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n°3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.

Certidão emitida As 18:03:40 horas do dia 28/8/2017 (hora e datada Brasilia).

Código de Autenticidade F3C8EACA

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na pagina da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf
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PREFEITURA DE
SAO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:

Número do Contribuinte:

Nome do Contribuinte:

Local do Imóvel:

0000337660-2017
008.044.0331-7
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
AL BR DE LIMEIRA, 00425„ CAMPOS ELISEOS

Cep: 01202-001

Liberação: 11/10/2017
Validade: 9/4/2018

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Divida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Divida Ativa até a presente data 6:
REGULAR..

A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.bricidade/secretariastfazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF n°4 , de 05 de janeiro de 2012.

Certidão emitida as 11:09:12 horas do dia 27/10/2017 (hora e data de Brasilia)

Código de autenticidade: 558BDD2A

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 60.579.703/0001-48

C.C.M: 1.002.524-3

Contribuinte

Pessoa Jurídica

Tipo de unidade

Endereço

Bairro

CEP

Telefone

Inicio de Funcionamento

Data de Inscrição

CCM Centralizador

Tipo de Endereço

Nro. do Contribuinte de IPTU

Última Atualização Cadastral

: EMPRESA FOLHA DA MANHA SA

: Comum

: AL BARAD DE LIMEIRA 00425

: CAMPOS ELISEOS

: 01202-001

: Não Consta

: 06/07/1945

: 14/05/1973

: Não consta

: Comercial

: 008.044.0331-7

: 06/03/2004

Código(s) de tributo(s)

Código Data de Inicio Tributo Aliguota do Imposto Qtd.Anoncios

2658 01/03/2004 ISS 5

3093 01/03/2004 ISS 5

6831 01/03/2004 ISS 5

6858 01/03/2004 ISS 5

6912 01/03/2004 ISS 2

30201 01/01/2003 TFE -

51314 01/01/2003 TFA - 1

1 de 2
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Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais
Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 60.579.703/0001-48

C.C.M: 1.002.524-3

Expedida em 06/11/2017 via Internet com base na Portaria SF n°018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição
cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados
cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de
emissão.

Código para verificação de autenticidade: Ae86MiXr
Data de validade: 06/02/2018



2017-6-21 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=4395488&VARPessoa=4395488&VARUf=SP&VAR...

Yak_
VOLTAR

CALF& A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 60 579703/0 0 0 1-48
Razão Social: EMPRESA FOLHA DA MANHA S A
Endereço: AL BARAO DE LIMEIRA 425 2 AO 11 ANDARES / CAMPOS ELISEOS /

SAO PAULO / SP / 1 2 0 2-0 0 1

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.

0 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: 13/06/2017 a 12/07/2017

Certificação Número: 2017061314123098481170

Informação obtida em 21/06/2017, às 19:17:09.

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://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=439548£3&VARPessoa=4395488&VARUf=SP&VARInscr=... 1/1
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CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 60.579.703/0001-48

Certidão n°: 131316704/2017
Expedição: 21/06/2017, às 19:17:31
Validade: 17/12/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

60.579.703/0001-48, CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas
no(s) processo(s) abaixo, com debito garantido ou exigibilidade
suspensa:
0099000-22.2004.5.01.0020 - TRT 01 Região *

* *0132700-02.1998.5.02.0010 - TRT 02' Regido
0306800-07.1997.5.02.0030 - TRT 02' Região
0198100-80.2001.5.02.0034 - TRT 02' Regido
0052700-18.2009.5.02.0046 - TRT 02' * *Região
0048600-81.2004.5.02.0050 - TRT 02' Região *
0276700-21.1993.5.02.0059 - TRT 02' Região **
0083200-04.2004.5.02.0059 - TRT 02' Região *
0197100-21.2002.5.02.0063 - TRT 02' Regido *
0163300-66.2002.5.02.0074 - TRT 02' Regido **

0147900-79.1999.5.15.0001 - TRT 15' Regido
0001708-43.2010.5.15.0115 - TRT 15' Região
0000392-58.2011.5.15.0115 - TRT 15' Regido
* Débito garantido por
de bens suficientes.

depósito, bloqueio de numerário ou penhora

** Débito com exigibilidade suspensa.
Total de processos: 13.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores A data da sua expedição.



ILL

•

•

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 d verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art. 642-A, § 2 ° ,
Trabalho), atesta a existência de
pessoa sobre quem versa a certidão

da Consolidação das Leis do
registro do CPF ou do CNPJ da
no Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens
suficientes.
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mprobidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/06/2017 às 19:18) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ n° 60.579.703/0001-48.

•

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 594A.FOBA.DD56.8514

•

Gerado em: 21/06/2017 as 19:18:34 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1



EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A.

DECLARAÇÃO

EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S. A., com sede na Alameda Bardo de Limeira,

425, Sao Paulo/SP, CEP n° 01202-900, inscrita no CNPJ/MF sob n°

60.579.703/0001-48, com Inscrição Estadual n° 108.010.423.110, neste ato

11/ representada por seus diretores ANTONIO MANUEL TEIXEIRA MENDES,

português, casado, sociólogo, portador da Cédula de Identidade RG n°. 6.389.471

SSP/SP e CPF/MF n°. 032.762.728-06 e MARIA JUDITH DE BRITO, brasileira,

divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG n.

7.691.413-SSP/SP e CPF/MF n. 089.731.358-56, declara à CÂMARA

MUNICIPAL DE LONDRINA, inscrita no CNPJ/MF 78.316.064/0001-93, para

os fins requeridos no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, consoante

o que estabelece no artigo 1° da lei n° 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não tem

em seu quadro de empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na

• 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, cumprindo as normas de saúde

e segurança no trabalho.

Por ser a expressão da verdade firmanios a presente.

São Paulo 04 de sete7bro de 2017

Antonio Manuel Teixeira Mendes



1) R

DECLARAÇÃO

FILIADO A

Fena

0 SindJoRe - Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas de
Sao Paulo, Entidade Sindical que representa a categoria econOrnica das "empresas
proprietárias de jornais e revistas" enquadradas na base territorial do Município de Sao
Paulo, inscrito no CNPJ sob n°. 54,204.946/0001-07, declara para os devidos fins que a

410 
EMPRESA FOLHA DA MANNA S/A, inscrita no CNPJ sob n°. 60.579.703 / 0001-48,
cuja sede fica estabelecida a Alameda Barão de Limeira, 425 — Bairro Campos Eliseos
São Paulo — SP, é nossa Associada corn a matricula n°. 2 e, conforme informaçOes
prestadas pela mesma e os documentos existentes em nossos arquivos, é a única
e exclusiva responsável pela edição, distribuição e comercialização, para todo o
territdrio nacional, dos Jornais "FOLHA DF S.PAULO" e "AGORA SAO PAULO",

Sao Paulo, 09 de janeiro de 2017,

1
REGINALD° CA

Presidente

OS DE ARAL1,10

Obs.: Declaração válida até 31 de dezembro de 2017.

(para confirmar a autenticidade, entre em contato pelo eqnail: sindjore@uol.corn,br)



20/11/2017 Cadastro Impedidos Licitar e Contratar

TCE
Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar
fornecedor

Tipo documento - Selecionar - •

Nome

Número documento 60579703000148

Período publicação : de

Data de Inicio Impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

*HUM ITEM ENCONTRADO!

•

até

até

até

Pesquisar

https://servicos.tCe.pr.gov.br/tCepr/municipal/ail/ConsultarlmpedidosWeb.asPx 1/1



20/11/2017 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapeLasp?VARPessoaMatriz=43954888NARPessoa=4395488&VARUf=8...

VOLTAR

CALft.A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 60579703/0001-48
Razão Social: EMPRESA FOLHA DA MANHA S A
Endereço: AL BARAO DE LIMEIRA 425 2 AO 11 ANDARES / CAMPOS ELISEOS /

SAO PAULO / SP / 1202-001

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.

0 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: 14/11/2017 a 13/12/2017

Certificação Número: 2017111415095778116680

Informação obtida em 20/11/2017, às 09:30:58.

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://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapeLasp?VARPessoaMatriz=4395488&VARPessoa=4395488&VARUf=SP&VAR... 1/1



Re: Confirmação de autenticidade
4216

Assunto: Re: Confirmação de autenticidade
De: SindJoRe <sindjornais@uol.com.br>
Data: 21/11/2017 10:01
Para: andersonabe@cml.pr.gov.br

Prezado Sr. Anderson, bom dia!

O SindJoRe - Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e
Revistas de São Paulo, Entidade Sindical que representa a categoria
econômica das empresas proprietárias de jornais e revistas enquadradas na
base territorial do Município de São Paulo, em atendimento à msg eletrônica
recebida nesta data, vem confirmar a autenticidade da declaração de exclusividade

• encaminhada no anexo, emitida para a EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A,
CNPJ n°. 60.579.703/0001-48, válida até 31/Dez/17.

• SIND;ORE

Sem mais, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário.

Favor nos confirmar o recebimento desta msg.

Att.
Maria Luisa Grillo
Administração
Fone (11) 3898.1944

De: andersonabe@cml.prgov.br
Enviada: Segunda-feira, 20 de Novembro de 2017 08:41
Para: sindjore@uol.com.br
Assunto: Confirmação de autenticidade

Bom dia,

A Câmara Municipal de Londrina pretende contratar a Empresa Folha da Manhã S/A por
inexigibilidade de licitação, por isso solicitamos a apresentação de declaração de
exclusividade. Recebemos a declaração em anexo, vocês podem confirmar a autenticidade?

1 de 2 21/11/201710:02



Re: Confirmação de autenticidade 41311,,,
Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Camara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Anexos.

sindjoredeclaracao.pdf

•

•

329KB

2 de 2 21/11/2017 10:02



http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDC...

•

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

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

Nome: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
CNPJ: 60.579.703/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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

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

• Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:48:03 do dia 31/08/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/02/2018.
Código de controle da certidão: 5DDA.4F66.0C58.43D7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei n° 9532 /1997.

1 de 1 12/09/2017 14:52



21511,

CNPJ BASE:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Divida Ativa

60.579.703

Certidão Positiva de Débitos
Inscritos na Divida Ativa

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas da
pessoa juridica/fisica acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

Inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do Interessado(a) constam os
seguintes débitos tributários:

Relativos a ICMS Autuação

Origem: SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 60.579.703/0001-48

IE: 108010423110

CDA
1.100.743.781

Situação
Inscrito / Suspenso

Relativos a Multa Ipca

Origem: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -

CNPJ: 60.579.703/0001-48

1E: 108010423110

CDA
1.104.573.932

Situação
Inscrito / Suspenso

Relativos a Multas

Origem: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -

CNPJ: 60.579.70310001-48

IE: 108010423110

CDA
3.436

Situação
Inscrito! Suspenso

Relativos a Multa Ipca

Origem: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -

CNPJ: 60.579.703/0001-48

IE:

COA

1.228.958.909

1.233.863.1 4.

Situação
Inscrito Suspenso

Inscrito / Suspenso

Local de emissão :

DRTC - I

Responsável :

CRDA n 17122691
Data e hora da emissão 31/10/2017 13:0149 (horário de Brasilia)

Prazo de validade da certidão: 06 SEIS) mês(es) conforme portaria CAT NR. 20 de 01/04/1998
(DOE de 02/04/1998).

Folha 1 de 2



CNPJ BASE:

Anotação SEFAZ:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Divida Ativa

60.579.703

Certidão Positiva de Débitos
Inscritos na Divida Ativa

A CERTIDÃO POSITIVA TEM EFEITO DE NEGATIVA PARA OS DÉBITOS ACIMA CITADOS CONFORME MANIFESTAÇÃO DA
D. SUBPROCURADORIA FISCAL PF-6 EXARADA EM 18/10/2017 NO GDOC 1000084-908881/2017.
PARA ELABORAÇÃO DA CERTIDÃO FORAM PESQUISADOS TODOS OS DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA ATE A
PRESENTE DATA.

  Finial da Certidão 

Local de emissão :

DRTC - I

Responsável :

CRDA a* 17122691
Data e hora da emissão 31/10/2017 13:01:49 (horário de Brasilia)

Prazo de validade da certidão: OG ( SEIS ) mês(es)conforme portaria CAT NR. 20 de 01/04/1998
(DOE de 02/04/1998).

Folha 2 de
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. .../2017
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°. .../2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 34/2017

OBJETO: ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO
VALOR: R$ 1.077,00 (MIL E SETENTA E SETE REAIS)
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos ... de ... de 2017, a Camara Municipal de Londrina, com sede na Rua
Gov. Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR,
inscrita no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente,
Vereador MARIO HITOSHI NETO TAKAHASHI, portador(a) da Cédula de Identidade n°
6.537.652-0 e CPF n° 027.927.909-46;

Em face da classificação das propostas apresentadas na Inexigibilidade de
Licitação n° .../2017, conforme Relatório Final de Licitação e Termo de Homologação
ratificados pelo Presidente da Camara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Contratação de empresa especializada no fornecimento de
jornais, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante
desta, tendo sido, o referido preço, oferecido pela empresa EMPRESA FOLHA DA MANHA
S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 60.579.703/0001-48, com sede na Al. Bard() de Limeira, n°.
425, Campos Eliseos, CEP 01202-001, no Município de Sao Paulo, neste ato representada
pelos Srs. ANTONIO MANUEL TEIXEIRA MENDES, portador da Cédula de Identidade n°
6.389.471 SSP/PR e CPF n° 032.762.728-06 e MARIA JUDITH DE BRITO, portadora da
Cédula de Identidade n° 7.791.413 SSP/PR e CPF n° 089.731.358-56, cuja proposta foi
classificada com o melhor valor na pesquisa de mercado.



Inexigibilidade de Licitação
n° .../2017

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

2

1 0 objeto deste instrumento é a contratação de empresa especializada em assinatura
diária de um exemplar impresso com correspondente acesso digital ilimitado, inclusive
de edições especiais em dias úteis, fins de semana, dias de ponto facultativo e feriados
do jornal Folha de Sao Paulo, para atender às necessidades da Camara Municipal de
Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento,
no Termo de Referência e na proposta.

2 No caso das assinaturas digitais a Contratada deverá fornecer senhas nominais para
acesso individualizado pessoal ou institucional ao conteúdo online dos periódicos
(acesso ao conteúdo digital dos periódicos e download de aplicativos) por meio de
microcomputadores e dispositivos móveis como tablets e smartphones, em todas as
tecnologias disponibilizadas no mercado como por exemplo Windows, Apple, Android,
para cada uma das assinaturas adquiridas.

3 Os jornais impressos, inclusive edições especiais, deverão ser entregues diariamente
(dias úteis, fins de semana, dias de ponto facultativo e feriados), na sede da Camara
Municipal de Londrina, localizada A. rua Governador Parigot de Souza, 145.

4 As assinaturas digitais para acesso eletrônico ao conteúdo online deverão ser fornecidas
de forma individualizada, com identificação de usuários e senhas específicos para cada
consumidor do produto. 0 acesso digital ao conteúdo online das publicações deverá
abranger microcomputadores, além de tablets e celulares com acesso à internet, sendo
importante que o fornecedor especifique o número de equipamentos com acesso aos
jornais.

5 Os jornais impressos deverão ser entregues em dias úteis até as 8 horas e aos sábados,
domingos, dias de ponto facultativo e feriados até as 9 horas, no prédio da Camara
Municipal de Londrina.

6 0 serviço deve ser prestado de forma ininterrupta, sendo necessário o fornecimento de
um número de telefone e o endereço de e-mail para reclamações relacionadas as
assinaturas impressas e digitais.

7 No caso das exemplares impressos dos jornais Folha de Londrina e Folha de Sao Paulo
não serão aceitos produtos molhados ou rasgados, incompletos e com problemas
gráficos que comprometam a leitura dos periódicos.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão à conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001 e
Natureza da despesa: 3390.390100 — Assinaturas de periódicos e anuidades.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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Inexigibilidade de Licitação
n°.../2017

3

9 As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

10 A contratação será realizada de acordo com as disposições do presente instrumento, no
Termo de Referência, e será formalizada por emissão de Nota de Empenho.

11 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.
11.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e

deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
11.2 0 Fiscal do Contrato enviará a Nota de Empenho no endereço de e-mail ou no

número de fac-símile da Contratada.

12 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas para contratação.

CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

13 0 Contrato Administrativo terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação.

14 0 Contrato Administrativo pode, por interesse da Contratante, ser prorrogado por
períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso
II do artigo 57, da Lei n° 8.666, de 1993.

15 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

16 Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração
Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a
Contratante, em relação à realização de uma nova licitação.

17 0 contrato não poderá ser prorrogado quando a Contratada tiver sido declarada inid6nea
ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal
ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos; ou, ainda, não mantiver, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

18 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

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

Fone/FAX: 3374-1 265 - Londrina - PR



Inexigibilidade de Licitação
n° .../2017

4

CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

19 0 preço a ser pago pela assinatura anual, em exemplar impresso e acesso digital
ilimitado, do jornal Folha de São Paulo é a quantia de R$ 1.077,00 (mil e setenta e sete
reais).

CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

20 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias Ateis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

21 0 recebimento definitivo fica condicionado A verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações
assumidas.

22 Se houver 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.

23 0 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.

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

26 A fiscalização da contratação sell exercida pela servidora Ana Paula Rodrigues Pinto,
lotada na ASCOM/Imprensa, Matricula 399, da Camara Municipal de Londrina, à qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e, quando necessário,
dará ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas cabíveis.

27 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:

27.1 Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de
Empenho.

27.2 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fond FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Inexigibilidade de Licitação
n°.../2017

5

feito.
27.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao

Departamento Financeiro.
27.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual

instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

28 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

29 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário A regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos A. autoridade competente para
as providências cabíveis.

CLAUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

30 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Contrato ficará sujeita às penalidades previstas na Lei 8.666/1993, observando-se o
direito ao contraditório e A. ampla defesa.

31 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial deste
contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às seguintes sanções:

31.1 Advertência.
31.2Multa de 20% (vinte por cento) do valor do contato em caso de inexecução total da

obrigação assumida.
31.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
31.4Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
subitem anterior.

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

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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Inexigibilidade de Licitação
n°.../2017

6

33 A entrega de objeto em desacordo com o Termo de Referência não descaracteriza a
mora, que continuará sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado
ao especificado pela Administração no instrumento convocatório.

34 Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e
aceito pela Camara Municipal de Londrina, a Contratada ficará isento das penalidades
mencionadas.

35 A multa, aplicada após regular procedimento instaurado por despacho da Diretoria-
Geral, instruido pelo Departamento de Suprimentos e Patrimônio e julgado pelo
Presidente da Camara Municipal de Londrina, sera cobrada administrativamente
deduzindo-se do valor de Faturas pendentes, e não sendo suficiente, o valor poderá ser
inscrito como Divida Ativa e cobrado judicialmente.

36 A instauração de procedimento para apuração de penalidade suspenderá o prazo para
pagamento de eventual fatura pendente.

37 Previamente A. aplicação das multa previstas nos itens acima ou de qualquer outra
sanção, poderá a licitante apresentar defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a
partir da data em que for notificada a respeito.

38 0 Fiscal do Contrato deverá informar ao Gestor dos Contratos da Camara Municipal de
Londrina a ocorrência de fatos que possam motivar a aplicação das sanções previstas
neste item.

CLAUSULA NONA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

39 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.

40 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

41 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLAUSULA DEZ — DA RESCISÃO CONTRATUAL

42 Sao motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993.

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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43 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

44 Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80,
da Lei n° 8.666/93, no que couberem.

CLÁUSULA ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

45 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, 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.

CLAUSULA DOZE — DO REAJUSTE

46 Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de 1
(um) ano, mediante a aplicação do indice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
ou outro que venha substituí-lo, divulgado pela instituição Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) — com aplicação da regra "pro-rata die" para períodos
fracionados.

47 0 interregno mínimo de 1 (um) ano será contado:
47.1Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas

constante do Edital;
47.2Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu

ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso.

48 0 prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente A. data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de
1 (um) ano, sob pena de preclusão.

49 Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.

50 Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste s6 poderá ser pleiteado
após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista
neste Edital.

51 Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o novo índice
de reajuste adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo
aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo
seja divulgado o novo índice, sob pena de preclusão.

52 Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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observando-se o seguinte:
52.1A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 1 (um)

ano;
52.2Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de

periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros; ou

53 Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao
contrato.

54 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993.

CLAUSULA TREZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

55 Constituem documentos anexos a este instrumento: o Termo de Referência, a proposta e
quaisquer informações prestadas por escrito pelo Prestador.

56 Nos casos omissos aplicar-se-do as disposições constantes da Lei n° 8.078, de 1990 —
Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123, de 2006, e da Lei n°
8.666, de 1993.

CLAUSULA QUATORZE — DA PUBLICAÇÃO

57 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato na no
Jornal Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura.

• CLÁUSULA QUINZE — DO FORO

58 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento será o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

Londrina, 20 de novembro de 2017.

Mario Hitoshi Neto Takahashi
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

Antonio Manuel Teixeira Mendes
Diretor

Maria Judith de Brito
Diretora
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CI n. 423/2017 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Controladoria
Assunto: Inexigibilidade para assinatura diária de jornal (Folha de São Paulo)

Londrina, 21 de novembro de 2017.

Prezados,

Solicita-se controle interno prévio no processo para assinatura diária de

jornal (Folha de São Paulo) por inexigibilidade de licitação fundamentada no art. 25, da

Lei 8.666/93.

Seguem autuados os documentos que ensejam a contratação da empresa

EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A (Folha de São Paulo, inscrita no CNPJ n°.

60.579.703/0001-48):

a) Termo de Referencia (fl. 3-7);

b) Proposta e apresentação do serviço (fls. 15 e 16) e comprovação de que o prego é

compatível com o praticado no mercado (fl. 22);

c) Ato constitutivo (fls. 23-25);

d) Certidão de débitos trabalhistas, demais certidões fiscais e previdencidria (fl. 26-36,

41,44 e 46);

e) Consultas que informam não haver impedimento de contratar (TCE-PR) ou

condenações por improbidade (CNJ) (fls. 37 e 40).

f) Declaração que não emprega menor de idade, salvo nas condições permitidas

legalmente e contrato social, a qual não apontou quaisquer pendências (fl. 38);

Minuta de contrato administrativo (fl. 42-49);

Informação da dotação orçamentária (fl. 02);
g)
h)
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i) Declaração de exclusividade (fl. 39, 41 e 42);

j) Minuta de contrato administrativo (fl. 47-54).

Desse modo, entendemos que o processo está devidamente instruido para

análise da Controladoria desta Casa.

'Arid • 1! • 4: infa-ttre Abe
Deparfame •de Suprimentos e Patrimônio

De acordo;

Luiz er a o oraes Lren a
Departamento e Suprimentos e Patriñiônio

•
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Comunicação Interna n.° 117/2017

Londrina, 23 de novembro de 2017.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Processo Administrativo n° 34/2017 — Inexigibilidade —
Assinatura jornal Folha de São Paulo

Prezado Gerente,

Conforme solicitado através da C.I. n.° 423/2017 — DSP, efetuamos a análise
preventiva do Processo Administrativo n.° 34/2017 (fls. 01 a 56) e observamos que o mesmo
se encontra apto a prosseguir, desde que seja providenciado o original ou a autenticação da
cópia do documento de habilitação da empresa, localizado à fl. 39 do processo administrativo
(Declaração de Exclusividade).

Embora o Departamento de Suprimentos e Patrimônio tenha entrado em
contato com o responsável pela emissão do documento para confirmar sua veracidade, esta
Controladoria entende que deve ser dado cumprimento ao disposto no art. 32, da Lei 8.666/93,
por se tratar de situação que difere dos casos em que a certidão pode ser confirmado em sites
dos órgãos governamentais responsáveis em emitir tais documentos para fins de contratações
públicas.

As orientações destacadas neste expediente, deverão ser utilizadas para
aperfeiçoamento dos controles existentes nos departamentos/unidades executoras, que são os
fiéis guardiões da credibilidade do processo administrativo.

Em face dos apontamentos acima elencados, se denota que contrariamente
as sugestões anteriormente efetuadas, sejam: "inserirem na rotina dos processos licitatórios,
a conferencia dos detalhes aqui apresentados (checklist) para que doravante tais falhas não
mais ocorram", não está ocorrendo por parte dessa unidade administrativa.
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Alertamos, que doravante não persistam tais recorrências, visto que já
registramos como devidamente orientados.

De Acordo:

Atenciosamente,

Silvio alntàAJ1eira

Gerente ontroladoria

He . • d ntos
Controlador
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CI n° 429/2017 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Parecer — Inexigibilidade de Licitação para assinatura do jornal Folha de São Paulo

Londrina, 27 de novembro de 2017.

Prezados,

Solicita-se parecer jurídico no processo para assinatura diária de jornal

(Folha de São Paulo) por inexigibilidade de licitação fundamentada no art. 25, da Lei

8.666/93.

Seguem autuados os documentos que ensejam a contratação da empresa

EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A (Folha de São Paulo, inscrita no CNPJ n°.

60.579.703/0001-48):

a) Termo de Referência (fl. 17-21);

b) Proposta e apresentação do serviço (fls. 15 e 16) e comprovação de que o preço é

compatível com o praticado no mercado (fl. 22);

c) Ato constitutivo (fls. 23-25);

d) Certidão de débitos trabalhistas, demais certidões fiscais e previdenciária (fl. 26-36,

41,44 e 46);

e) Consultas que informam não haver impedimento de contratar (ICE-PR) ou

condenações por improbidade (CNJ) (fls. 37 e 40).

f) Declaração que não emprega menor de idade, salvo nas condições permitidas

legalmente e contrato social, a qual não apontou quaisquer pendências (fl. 38);

Ato constitutivo (fl. 23-25)

Minuta de contrato administrativo (fl. 42-49);
g)
h)
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i) Informação da dotação orçamentária (fl. 02);

j) Declaração de exclusividade (fl. 39, 41 e 42);

k) Minuta de contrato administrativo (fl. 47-54);

1) Parecer do controle interno prévio (fl. 57-58).

0 documento de fl. 39 é declaração de exclusividade emitido pelo Sindjore

(Sindicato das Empresas de Jornais e Revistas de Sao Paulo). Foi enviado por e-mail e teve a

autenticidade verificada conforme indicado no próprio documento (via e-mail

sindjore@uol.com.br, conforme fl. 42).

0 parecer do controle interno prévio (fl. 57-58) sugeriu que o referido

documento fosse requerido em via original, pois não se trata de confirmação de autenticidade

em órgão governamental (o que descumpriria o art. 32, Lei 8.666/93).

Apesar disso, pede-se parecer jurídico sobre a possibilidade de contratação

sem o envio de declaração de exclusividade original, diante da autenticação realizada na

modalidade sugerida pela pessoa jurídica emitente do documento.

De acordo;
1

Atenciosamente,

--An e tre Abe
Depa me o se Suprimentos e Patrimônio

zFea4iaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio



(Ate

Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA

0 Departamento de Suprimentos e Patrimônio consulta-nos a respeito

da configuração da inexigibilidade de licitação para aquisição de assinatura diária de

jornal (Folha de Sao Paulo).

I. Não se pode negar que a assinatura de jornais é um instrumento

eficaz para os órgãos de orientação da gestão pública, sobretudo em uma realidade onde

o manuseio correto do intenso fluxo de informações é uma exigência que decorre do

principio da eficiência.

Embora na administração pública a regra da contratação seja a

licitação, como modo de privilegiar o principio da isonomia e meio de permitir que se

obtenha a melhor proposta, em algumas ocasiões não há como ocorrer o procedimento

licitatório visto que a própria realidade fática determina a inviabilidade da competição.

De acordo com a orientação dos Tribunais de Contas, a assinatura de

revistas e periódicos é um dos exemplos mais significativos da inviabilidade de

competição, em que a opção pelo objeto mais adequado ao usuário da informação

admite algum grau de subjetividade. E isso o que se vê no Informativo de Licitações e

Contratos n° 89/2011, disponibilizado pelo Tribunal de Contas da Unido, cuja ementa

tem o seguinte teor:

licita a aquisição direta de livros, por inexigibilidade de licitação, quando feita

junto a editoras que possuam contratos de exclusividade com os autores para

editoração e comercialização das obras, o que, porém, não isenta o gestor de

justificar os preços contratados.

Por conta disso, para dispêndios com assinaturas de revistas e

periódicos, será inexigível a licitação, com fundamento no caput do art. 25 da Lei

8.666/93, quando adquiridas diretamente das editoras responsáveis pela publicação

(Tribunal de Contas da Unido, Decisão 589/1996 — Plenário).
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0 que se exige é que a Administração justifique sua escolha de modo

a demonstrar que, pelas suas características (conteúdo, periodicidade, etc), o produto é o

mais adequado ao usuário.

Com a demonstração dessa adequação As necessidades da

administração, a inviabilidade de competição estará efetivamente comprovada e a

singularidade do objeto explicitada. Conforme disposto na Lei 8.666/93:

"Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em

especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou géneros que só possam ser

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a

preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de

atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a

licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação

Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

(•-)

2. Também conforme a Lei de Licitações, no § 40 de seu art. 62, é

dispensável o termo de contrato e facultada a substituição nos casos de compra com

entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações

futuras, inclusive assistência técnica.

A possibilidade de substituir o contrato por nota de empenho é uma
faculdade da administração, caso não pretenda ela incluir alguma disposição especifica.

No que diz respeito à garantia do produto ou dos serviços, vale
lembrar a lição de Marçal Justen Filho, segundo a qual a substituição do contrato por
nota de empenho não tem o condão de suprimir a garantia legal prevista no Código de
Defesa do Consumidor:

a disposição contida na parte final do § 40 do art. 62 da Lei de Licitações, apesar
de excepcionar as compras com entrega imediata e integral em que resultem

obrigações futuras, não alcança a previsão de garantia legal, pelos eventuais
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vícios que o produto possua, expressamente prevista no art. 24 do Código de

Defesa do Consumidor, afinal esta garantia é inerente ao produto e justamente

por ser oriunda de determinação legal é obrigatória, automática e

independentemente da vontade das partes, motivo pelo qual afasta a necessidade de

instrumentalizar a contratação, nesse caso especifico, por meio de um termo de

contrato propriamente dito" (Comentários à Lei de Licitações e Contratos

Administrativos, 10a ed. São Paulo: Dialética, 2004, p. 518).

Assim, eventual omissão sobre a garantia do produto ou dos serviços

não exclui a responsabilidade do fornecedor, uma vez que ela está regrada no Código
de Defesa do Consumidor, implicando dai ser desnecessário ao consumidor lavrar à

parte um instrumento formal de contrato com a finalidade de assegurá-la.

3. Por fim, quanto à documentação acostada, restou controvertida a
aceitação da declaração de exclusividade emitido pelo SindJore, que não está em
original, mas teve sua autenticidade confirmada via e-mail pela própria entidade.

Quanto a isso, tendo em vista a confirmação de autenticidade ter sido
obtida na homepage oficial da própria entidade emitente da declaração, conforme
informação do servidor público desta Casa, parece-nos suficientemente configurada a
exclusividade. Substancialmente os documentos de fls. 39 e 42 produzem os efeitos que
a lei pretende, de modo que afasta-se do principio da razoabilidade — a que todos os atos
administrativos também estão vinculados —, a exigência da via original do mesmo
documento cuja autenticidade foi confirmada.

No tocante aos demais documentos anexados, vemos que estão em
conformidade com as exigências da Lei 8.666/93.

o parec

Lon 29 11/2017.

Paulo Anchieta da Silva

OAB 19.285-PR.
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RELATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 06/2017.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 34/2017. OBJETO:

ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO.

A Assessoria de Comunicação enviou termo de referência, devidamente

fundamentado, para a contratação em epígrafe. 0 Departamento de Suprimentos e Patrimônio

procedeu com a reunido dos documentos exigidos pelo Ato da Mesa n°. 11/2013, quais sejam:

1. Termo de Referência (fl. 17-21);

2. Proposta e apresentação do serviço (fls. 15 e 16) e comprovação de que o preço é

compatível com o praticado no mercado (fl. 22);

3. Ato constitutivo (fls. 23-25);

4. Certidão de débitos trabalhistas, demais certidões fiscais e previdencidria (fl. 26-36,

41, 44 e 46);

5. Consultas que informam não haver impedimento de contratar (TCE-PR) ou

condenações por improbidade (CNJ) (fls. 37 e 40).

6. Declaração que não emprega menor de idade, salvo nas condições permitidas

legalmente e contrato social, a qual não apontou quaisquer pendências (fl. 38);

7. Ato constitutivo (fl. 23-25)

8. Minuta de contrato administrativo (fl. 42-49);

9. Informação da dotação orçamentária (fl. 02);

10. Declaração de exclusividade (fl. 39, 41 e 42);

11. Minuta de contrato administrativo (fl. 47-54);

12. Parecer do controle interno prévio (fl. 57-58);

13. Parecer jurídico (fl. 61-63).

Portanto, conforme a documentação juntada aos autos, a empresa FOLHA

DA MANHA S.A. (FOLHA DE SAO PAULO, inscrita no CNPJ n°. 60.579.703/0001-48) está

em situação regular e apta a ser contratada pela Câmara Municipal de Londrina).
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Isto posto, encaminha-se o processo administrativo para homologação por
Vossa Excelência.

Londrina, 30 de novembro de 2017.

.../V11.41
rerk,10.10 " %Itre Abe

Departamen 6)4 e Suprimentos e Patrimônio

•

•
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 06/2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 34/2017.

OBJETO: ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO.

Homologo o procedimento administrativo em epígrafe, de acordo com o

exposto no relatório de inexigibilidade de licitação, com a finalidade de contratar a empresa

FOLHA DA MANHA S.A., inscrita no CNPJ n°. 60.579.703/0001-48, para assinatura do

jornal Folha de São Paulo, pelo preço anual de R$ 1.077,00 (mil e setenta e sete reais).

e
Londrina, 30 de novembro de 2017.

---PMarioqgtoshi Ntto Takahashi

Presidente

•
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CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO
ATOS LEGISLATIVOS

TERMO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°06/2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°34/2017.
Objeto: Assinatura do jornal Folha de São Paulo.

Homologo o procedimento administrativo em epigrafe, de acordo com o exposto no relatório de inexigibilidade de licitação, corn a finalidade de
contratar a empresa FOLHA DA MANNA S.A., inscrita no CNPJ n°. 60.579.703/0001-48, para assinatura do jornal Folha de São Paulo, pelo preço
anual de R$ 1.077,00 (mil e setenta e sete reais).

Londrina, 30 de novembro de 2017. Mario Hitoshi Neto Takahashi - Presidente

CONSELHOS
CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO N°084/2017 — CMAS, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017

Súmula: Autoriza a utilização do saldo remanescente dos recursos destinados para a aquisição de mobiliário, referente o aditivo realizado no
convênio n°143/2015 - Casa do Bom Samaritano, para a aquisição de equipamentos.

0 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem as Leis Federais n°. 8.742/93 e Lei 12. 435/11 e
Lei Municipal n°. 6.007/94 com as alterações introduzidas pela Lei Municipal n°. 9.185 de 02 de outubro de 2003 e Lei Municipal n°. 10.211, de 27
de abril de 2007, e considerando,

• 0 convênio n°143/2015, em vigência, formalizado entre o Município de Londrina e a Casa do Bom Samaritano que tem como objeto a
prestação de Serviços de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua.

• A resolução n°28/2017- CMAS que autoriza a utilização de recursos referente o aditivo do convênio em vigência, para aquisição de mobiliário
visando atender a operação noite fria realizada pela Casa do Bom Samaritano, que aporta o valor de R$16.000,00 para a compra de camas;

• 0 saldo remanescente no valor de valor R$6.080,00 da operação noite fria;

• A necessidade de aquisição de equipamentos para montagem de uma padaria, tendo como justificativa a economia mensal de R$1.500,00 nos
custos para aquisição de pães para os acolhidos;

• Atendimento as legislações em vigência;

• A deliberação da reunião ordinária deste conselho, realizada no dia 29 de novembro de 2017.
RESOLVE:

Art. 1° Aprovar a utilização de R$6.080,00 (seis mil e oitenta reais) destinado para aquisição de mobiliário, para aquisição de equipamentos visando
a montagem de uma padaria.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na presente data, devendo ser publicada

Londrina, 04 de dezembro de 2017. Neusa Harumi Tiba - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO N°85/2017 — CMAS, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017

Súmula: Aprova proposta de alteração de Beneficio Eventual para suprir situações emergenciais anteriormente operacionalizada por meio
Beneficio Eventual de Cupom de Alimentação.

0 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem as Leis Federais n°. 8.742/93 e Lei 12. 435/11 e
Lei Municipal n°. 6.007/94 com as alterações introduzidas pela Lei Municipal n°. 9.185 de 02 de outubro de 2003 e Lei Municipal n°. 10.211, de 27
de abril de 2007, e considerando:

• A apresentação da proposta de regulamentação elaborada pela Secretaria de Assistência Social;

• 0 Decreto Federal 6.307 de 14 de dezembro de 2007;
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CI n°019/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Alteração material de cláusula contratual após homologação

Londrina, 08 de janeiro de 2018.

Prezados,

Após a homologação do processo n°. 34/2017, o instrumento contratual foi

enviado à Contratada para assinatura. A redação foi submetida a parecer jurídico da empresa,

que apresentou óbices à expressão "ilimitado" na cláusula quinta do contrato (fl. 50), com a

justificativa de que se trata de apenas uma assinatura.

No termo de referência (fl. 03) e na cláusula primeira do contrato (fl. 48), há

um excerto com a seguinte redação: "[...] um exemplar impresso com correspondente acesso

digital ilimitado

A alteração requerida versa apenas sobre questão material da cláusula que

trata do preço e valor do contrato — na qual o vocábulo "ilimitado" encontra-se

desacompanhado da locução "um exemplar" e por isso, na interpretação da Contratada,

podem ocorrer equívocos.

Diante disso, solicitamos parecer sobre a possibilidade de atender ao

requerimento da Contratada, com a finalidade de excluir da cláusula quinta a expressão

"ilimitado".

Atenciosamente,

Dep

2010
e --"`rufela'-' re Abe

amen,. d- Suprimentos e Patrimônio



Retorno jornal Folha de S. Paulo I Aquisição

Assunto: Retorno jornal Folha de S. Paulo I Aquisição
De: SAA Folha <saafolha@grupofolha.com.br>
Data: 27/12/2017 15:16
Para: 'Anderson Abe' <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Prezado Anderson,

Em atenção h sua mensagem, informamos que conforme análise do nosso departamento jurídico o
contrato 34/2017 faz referência ao Termo de Referência, porem não recebemos, é possivel nos
encaminhar?

Esclarecemos que a assinatura diária do jornal impresso possui apenas um acesso a edição Digital
do jornal, dito isso solicitamos a exclusão da palavra "ilimitado" da Cláusula Quinta.
Continuamos h disposição através do SAA - Serviço de Atendimento ao Assinante - que atende pelo
telefone (11) 3224-3090 para Grande São Paulo ou 0800 775 8080 para as demais localidades, pelo
e-mail saafolha©grupofolha.com.br ou pelo site www.folha.com.br/atendimento.

• Atenciosamente,
Fernanda Silva Leite
Controle de Qualidade de Serviços
Folha de S. Paulo

De: SAA Folha
Enviada em: sexta-feira, 8 de dezembro de 2017 10:44
Para: 'Anderson Abe <andersonabe@cml.prgov.br>
Assunto: Retorno jornal Folha de S. Paulo I Aquisição

Prezado Anderson,

Em atenção h sua solicitação, informamos que a documentação foi encaminhada para análise do
nosso departamento jurídico e assim que tivermos retorno iremos posicionar.

Continuamos à disposição através do SAA - Serviço de Atendimento ao Assinante - que atende pelo
• telefone (11) 3224-3090 para Grande São Paulo ou 0800 775 8080 para as demais localidades, pelo

e-mail saafolha@grupofolha.com.br ou pelo site www.folha.com.br/atendimento.

Atenciosamente,

Fernanda Silva Leite
Controle de Qualidade de Serviços
Folha de S. Paulo

De: Anderson Abe [mailto:andersonabePcml.orgov.br]
Enviada em: quarta-feira, 6 de dezembro de 2017 10:34
Para: SAA Folha <saafolha@grupofolha.com.br>
Assunto: Re: Retorno jornal Folha de S. Paulo I Aquisição

Bom dia,

ide 14 08/01/2018 10:22



Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: Cláusula contratual no Contrato Administrativo 34/2017 - assinatura do

periódico Folha de São Paulo pela Câmara Municipal de Londrina

INTERESSADO: Diretoria Geral/Departamento de Suprimentos e Patrimônio

RELATÓRIO

Por meio da Cl 19/2018 - DSP, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio

consulta esta Assessoria sobre a possibilidade de atender ao requerimento da Contratada
(Grupo Folha de São Paulo), no sentido de excluir da Cláusula Quinta do Contrato
Administrativo n. 34/2017 a expressão "ilimitado", dado que a CML contratou apenas uma
assinatura, o que lhe garantiria apenas um acesso á edição digital do jornal.

PARECER

1. Pela análise do processo administrativo, nos parece que a expressão "ilimitado"
não se refere â quantidade de acessos, no sentido de "logins" (que realmente é vinculado â
quantidade de assinaturas contratadas, no caso uma; com isso, apenas um login deverá ser
fornecido à CML pelo período de vigência contratual), mas sim ao conteúdo do jornal, de sorte
que deverá ser franqueado o acesso ilimitado a qualquer matéria publicada, sempre que
utilizado o login fornecido.

2. Neste sentido, opinamos não pela exclusão da expressão "ilimitado" da Cláusula
Quinta, mas sim por sua adaptação nestes termos:

"(..) em exemplar impresso e um acesso digital (login), que garantirá leitura e
consulta ilimitada a qualquer o publicado do jornal Folha de São Paulo
durante o período de encia da assi atura (...)".

É o parec

S-Alexandre Ro gue Advo CML, em Janeiro de 2018.



Re: TR da Gazeta

Assunto: Re: TR da Gazeta
De: "imprensa@cml.pr.gov.br" <imprensa@cml.pr.gov.br>
Data: 19/01/2018 14:31
Para: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Ok, Anderson, concordo com as exclusões.

Obrigada,
Ana Paula

Em 19/01/2018 10:51, Anderson Abe escreveu:

Bom dia,

Ana, o pessoal da Gazeta sugeriu a supressão dos trechos em destaque no documento em
anexo, pois são pertinentes à assinatura de jornal fisico. Você pode verificar a
conveniência de retificar o documento, imprimir a via final, assinar e me encaminhar
novamente?

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Em 19/01/2018 08:33, Anderson Abe escreveu:

Bom dia,

Ana, me manda o arquivo digital editável do documento em anexo (tr especifico da
gazeta).

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

1 de 1 23/01/2018 09:34



AC JESSICA - CML/ASSINATURA

Assunto: AC JESSICA - CML/ASSINATURA
De: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>
Data: 23/01/2018 09:34
Para: caa@gazetadopovo.com.br

Bom dia,

A Assessoria de Imprensa aceitou as alterações propostas, portanto solicito orçamento
conforme termo de referência em anexo e demais documentações conforme cópia de email
infra.

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo

• Câmara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

•

 Mensagem encaminhada 
Assunto:AC JESSICA - CML/ASSINATURA

Data:Thu, 18 Jan 2018 12:34:41 -0200
De:Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Para:._c_áá@gá_zetadopovo.com.br

Boa tarde,

Jéssica, o anexo "notificação" é um documento da Gazeta que informa do encerramento das
entregas de edição impressa. E o anexo "emailneusil" é cópia de emails em que a se. Ana
Paula (da CML) e a se. Neusil (da Gazeta) trataram de prorrogar a vigência da assinatura na
forma exclusivamente digital até o dia 25/10/2017.

0 email abaixo, enviado em 14/11/2017 contém a listagem de documentos necessários para a
contratação por inexigibilidade de licitação.

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Camara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Mensagem encaminhada

1 de 3 23/01/2018 09:38



AC JESSICA - CML/ASSINATURA 73k,
Assunto:CML/ASSINATURA

Data:Tue, 14 Nov 2017 11:41:20 -0200
De:Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Para:caa@gazetadopovo.com.br

Bom dia,

Aline, para a contratação preciso que seja encaminhado à CML os seguintes documentos:

1. Orçamento com base no termo de referência em anexo - pode ser informado por simples
resposta ao presente email;
2. Certidão federal, estadual e municipal (de tributos mobiliários e imobiliários);
3. Declaração de que não emprega menores assinada por representante da empresa - essa deve
ser original (enviar via postal), conforme o seguinte modelo:

• DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (Lei n°9.854/99)

•

Eu (nome), portador(a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°. ..., na qualidade de
Representante Legal da empresa (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°.
DECLARO, sob as penas da lei, que em meu 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).

Ass. do Representante Legal 
Nome por extenso do Representante Legal
Cargo e Função:...

4. Contrato social. Se o contrato social puder ter autenticidade verificada pela interne (ver
rodapé do documento) ele pode ser enviado por email, caso contrario deve ter cópia
autenticada enviada via postal.
5. Declaração de exclusividade (na contratação anterior foi enviado um documento do
Sindejor - PR) - esse documento deve ser original ou cópia autenticada enviada via postal.
6. Documentos que comprovem a compatibilidade do preço orçado com contratações
similares, ex.: cópias de notas fiscais ou notas de empenho de contratações com outros órgãos
públicos - pode ser encaminhada cópia digitalizada por email.

0 endereço para encaminhamento dos documentos por via postal 6:

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Caiçaras Londrina /PR - 86015-903

2 de 3 23/01/201809:38



AC JESSICA - CML/ASSINATURA

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Camara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Anexos:

termodereferenciagazeta.pdf

•

•

112KB

3 de 3 23/01/2018 09:38
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EMAIL ENVIADO RECEBIDO DA FOLHA DE S.PAULO EM 17/01/2018

Prezado Anderson,

Segue abaixo as alterações solicitadas pelo nosso departamento jurídico referente ao
contrato 34/2017:

Termo de Referência

Item 1 Corrigir o nome do jornal, o correto é Folha de S.Paulo (o S.Paulo se escreve tudo
junto, ou seja, sem espaço).

Item 2 a 4 Estes itens mencionam o jornal "Gazeta do Povo" e "Folha de Londrina", esses
dois periódicos não fazem parte do grupo da Empresa Folha da Manhã, solicitamos a
exclusão.

2. Justificativa

Solicitamos a exclusão dos parágrafos 2 e 3, o Contrato é com a Folha e no contrato não
pode haver a menção de concorrentes.

3. Estimativas de consumo

Solicitamos a exclusão dos itens, b, c e d.

4. Forma de entrega/execução

Solicitamos a exclusão do item que faz menção quanto ao horário de entrega.

No trecho, "no caso dos exemplares impressos dos jornais Folha de Londrina e Folha de
São Paulo não serão aceitos produtos molhados ou rasgados... " Solicitamos a exclusão
do jornal "Folha de Londrina" e adequação para o nome correto Folha de S.Paulo,
solicitamos também a inclusão da informação que cabe ao órgão entrar em contato para
comunicar caso ocorra essas intercorrências.

Termo de Homologação

Solicitamos a correção do nome do jornal para "Folha de S.Paulo".

Contrato

Página.01 - Objeto: Solicitamos a correção do nome do jornal. 0 correto é "Folha de
S.Paulo" (S.Paulo - se escreve tudo junto, sem espaço)

Item 1. Solicitamos a alteração para:

"0 objeto deste instrumento é o fornecimento, pela Folha à Contratante, de 01 (uma)
assinatura diária do jornal "Folha de S.Paulo", para atender às necessidades da Câmara
Municipal de Londrina, conforme especificações e quantidade estabelecidas no presente
instrumento, no Termo de Referência e na proposta, que devidamente rubricados pelas
Partes, passam a integrar o presente Contrato."

Itens 2.e 4. São itens muito parecidos, neste caso, por favor excluir o item 2.



Item 3. Solicitamos a exclusão do trecho "inclusive edições especiais", pois não
possuímos edições especiais.

Item 5. Solicitamos a exclusão do horário de entrega, não aceitamos um horário
determinado para a entrega dos jornais, uma vez que pode acontecer motivos que atrase
a entrega.

Item 7. Excluir o jornal "Folha de Londrina" desta cláusula.

Item 14. Alterar a redação para: "0 contrato administrativo poderá, em comum acordo
entre as PARTES, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60
(sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei no 8.666, de 1993."

Item 15. Excluir este item, tendo em vista a alteração do item 14.

Item 20. Solicitamos a exclusão da palavra definitivo. 0 prazo para pagamento é de 30
dias após a emissão da Nota Fiscal, conforme consta na proposta.

Continuamos à disposição através do SAA - Serviço de Atendimento ao Assinante - que
atende pelo telefone (11) 3224-3090 para Grande São Paulo ou 0800 775 8080 para as
demais localidades, pelo e-mail saafolhaOgrupofolha.com.br ou pelo site
www.folha.com.br/atendimento.

Atenciosamente.

Fernanda Silva Leite
Controle de Qualidade de Serviços
Folha de S. Paulo

•



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Estado do Paraná

COMUNICAÇÃO INTERNA

De ASCOM/Imprensa

Para Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Anderson Abe

Assunto Termo de referência para assinatura impressa e digital do jornal
Folha de S.Paulo

1. Descrição detalhada do objeto

Aquisição de uma assinatura impressa diária com o correspondente
acesso digital ilimitado aos cadernos diários, especiais e semanais do jornal
Folha de S.Paulo.

No caso da assinatura digital o prestador de serviços deverá fornecer senhas
nominais para acesso individualizado pessoal ou institucional ao conteúdo
online do periódico e download de aplicativos, por meio de microcomputadores
e dispositivos móveis como tablets e smartphones, em todas as tecnologias
disponibilizadas no mercado como por exemplo Windows, Apple, Android —
entre outros - para cada uma das assinaturas adquiridas.

A modalidade de contratação — semestral, anual ou bianual — deverá ser
definida no momento da cotação dos serviços, de acordo com as condições
oferecidas pelos diferentes veículos e análise do melhor custo beneficio para o
Legislativo.

2. Justificativa

Da necessidade do serviço

A assinatura de jornais e periódicos, para leitura e consulta, é ferramenta de
trabalho do agente politico e do agente público, que se deparam diariamente
com a necessidade de atualização de informações, subsidio essencial para a
tomada de decisões seguras e acertadas.

Portanto, é no contexto da necessidade de atualização diária da informação
para o desempenho de suas funções como também por se consolidarem como
fonte geradora de informação aos veículos de comunicação (cujas ações têm
repercussão direta no cotidiano da população), que se impõem aos integrantes
do Poder Legislativo Londrinense - agentes politicos e agentes públicos - o
acesso continuo aos jornais e periódicos no âmbitos local/regional, estadual e
nacional.



Do serviço técnico profissional especializado e exclusivo

Linha editorial
A contratação dos serviços acima relacionados se caracteriza pela sua
singularidade e exclusividade, sendo inviável a competição. Afinal, os veículos
de comunicação apresentam linha editorial exclusiva manifestada na lógica
pela qual a empresa jornalística enxerga o mundo, defende valores e constrói
suas mensagens.

Os editoriais, as colunas, as cartas, as análises conjunturais, a hierarquia para
exposição dos fatos e das imagens, dentre outros aspectos, apresentam
natureza intelectual e especializada. Ou seja, a abordagem dos assuntos em
cada meio de comunicação é própria e individual, demonstrando a
singularidade dos serviços prestados pelas empresas que se pretende
contratar. Os diferentes valores aplicados à noticia pelos veículos de
comunicação os tornam únicos.

Associa-se a este argumento o fato de que em razão de política editorial
própria, os periódicos atuam de forma diferenciada quanto a abrangência da
cobertura jornalística, o que se reflete na abordagem dos fatos, demonstrando
novamente o caráter original de cada publicação e a segurança que transmite
ao leitor-usuário do serviço.

Apenas para exemplificar podemos dizer que o Jornal Folha de Londrina
embora apresente na sua edição diária fatos de abrangência estadual e
nacional está sediado em Londrina desde a sua fundação (3/11/1948), sendo o
jornal local de maior circulação e o foco do trabalho da sua equipe está nas
reportagens locais e da região metropolitana, inclusive com a cobertura dos
fatos gerados pela Câmara de Vereadores.

Já a Gazeta do Povo com sede na capital do Estado e atualmente somente
disponível no formato digital para as cidades do interior, é o mais antigo jornal

• 
do Paraná, atua principalmente na repercussão de fatos politicos e econômicos
provenientes das decisões de órgãos estaduais e federais sediados em
Curitiba, com repercussão em todo o Estado.

Já a Folha de São Paulo traz o noticiário nacional e lidera o ranking nacional de
circulação impressa e digital no pais.

Acesso digital
Mas a singularidade de cada jornal não está somente na área/universo de
abrangência de cada veiculo como também na forma como trata a informação
produzida para as publicações impressa e digital, mesmo quando os
periódicos pertencem a um único grupo empresarial. Decorre dai a
necessidade do acesso digital ao periódico em todas as plataformas.

Nas redações dos jornais, as equipes designadas para a cobertura jornalística
das publicações impressa e digital são distintas, resultando na veiculação de
diferente conteúdo editorial, adequado a cada uma das midias.



-h6

Assim, em razão de variáveis como horário de fechamento e espaço destinado
para a veiculação de noticias, a versão impressa pode ser mais completa do
ponto de vista da reportagem; enquanto o conteúdo digital pode apresentar
informação complementar (texto, áudio e video) e atualização constante dos
fatos a qualquer hora do dia, sempre de acordo com a velocidade dos
acontecimentos.

Além disso, os integrantes do Legislativo são rotineiramente instados a se
manifestarem sobre os mais variados assuntos, mesmo quanto estão ausentes
do espaço físico da Câmara, local onde teriam acesso ao conteúdo das
edições impressas dos jornais, sendo este mais um fator que reforça a
necessidade de acesso à versão digital dos periódicos para que na condição
de "fonte de informação" tenham facilidade no acesso às noticias para se
manifestarem com segurança e objetividade.

3. Estimativas de consumo

Aquisição de uma assinatura impressa diária com o correspondente
acesso digital ilimitado a cadernos diários, especiais e semanais do jornal
Folha de S.Paulo.

No caso da assinatura digital o prestador de serviços deverá fornecer senhas
nominais para acesso individualizado pessoal ou institucional ao conteúdo
online do periódico e download de aplicativos, por meio de microcomputadores
e dispositivos móveis como tablets e smartphones, em todas as tecnologias
disponibilizadas no mercado como por exemplo Windows, Apple, Android —
entre outros - para cada uma das assinaturas adquiridas.

4. Forma de entrega/execução

A edição impressa do jornal Folha de S.Paulo deverá ser entregue diariamente,
de domingo a segunda-feira, na sede da Câmara Municipal de Londrina,

• localizada à rua Governador Parigot de Souza, 145, Jardim Caiçaras. Não
serão aceitos exemplares do jornal impresso molhados ou rasgados,
incompletos e com problemas gráficos que comprometam a leitura do referido
periódico.

As assinaturas digitais para acesso eletrônico ao conteúdo online deverão ser
fornecidas de forma individualizada, com identificação de usuários e senhas
especificas para cada consumidor do produto. 0 acesso digital ao conteúdo
online da publicação deverá abranger microcomputadores, além de tablets e
celulares com acesso a internet, sendo importante que o fornecedor
especifique o número de equipamentos com acesso aos jornais.

0 serviço deve ser prestado de forma ininterrupta, sendo necessário o
fornecimento pela Contratada de um número de telefone para atendimento
diário ( domingo a segunda-feira) e endereço de email para reclamações 
da Contratante relacionadas à prestação dos serviços objeto deste Termo
de Referência. N



5. Indicação de servidor

0 contrato de prestação de serviços nesta área é fiscalizado pelo Setor de
Jornalismo da Câmara Municipal de Londrina, sob a responsabilidade da
Assessora Legislativa Ana Paula Rodrigues Pinto, matricula 399.

Londrina, 1° de fevereiro de 2018.

Atenciosamente,

Ana Paula Rodrigues Pinto
ASCOM/Imprensa
Matricula 399•

•
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 34/2017
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°. 06/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 34/2017

OBJETO: ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE S.PAULO
VALOR: R$ 1.077,00 (MIL E SETENTA E SETE REAIS)
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos 13 de dezembro de 2017, a Camara Municipal de Londrina, com sede
na Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina —
PR, inscrita no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente,
Vereador AILTON DA SILVA NANTES, portador da Cédula de Identidade n° [número do
RG] e CPF n° [número do CPT];

Em face da classificação das propostas apresentadas na Inexigibilidade de
Licitação n° 06/2017, conforme Relatório Final de Licitação e Termo de Homologação
ratificados pelo Presidente da Camara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Contratação de empresa especializada no fornecimento de
jornais, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante
desta, tendo sido, o referido preço, oferecido pela empresa EMPRESA FOLHA DA MANHA
S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 60.579.703/0001-48, com sede na Al. Bard() de Limeira, n°.
425, Campos Eliseos, CEP 01202-001, no Município de Sao Paulo, neste ato representada
pelos Srs. ANTONIO MANUEL TEIXEIRA MENDES, portador da Cédula de Identidade n°
6.389.471 SSP/PR e CPF n° 032.762.728-06 e MARIA JUDITH DE BRITO, portadora da
Cédula de Identidade n° 7.791.413 SSP/PR e CPF n° 089.731.358-56, cuja proposta foi
classificada com o melhor valor na pesquisa de mercado.
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Inexigibilidade de Licitação n°
06/2017

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

2

1 0 objeto deste instrumento é o fornecimento, pela Folha A Contratante, de 01 (uma)
assinatura diária do jornal "Folha de S.Paulo",-para atender as necessidades da Camara
Municipal de Londrina, conforme especificações e quantidade estabelecidas no presente
instrumento, no Termo de Referência e na proposta, que devidamente rubricados pelas
Partes, passam a integrar o presente Contrato.

2 Os jornais impressos deverão ser entregues diariamente (dias úteis, fins de semana, dias
de ponto facultativo e feriados), na sede da Camara Municipal de Londrina, localizada A
rua Governador Parigot de Souza, 145.

3 As assinaturas digitais para acesso eletrônico ao conteúdo online deverão ser fornecidas
• de forma individualizada, com identificação de usuários e senhas específicos para cada

consumidor do produto. 0 acesso digital ao conteúdo online das publicações deverá
abranger microcomputadores, além de tablets e celulares com acesso à internet, sendo
importante que o fornecedor especifique o número de equipamentos com acesso aos
jornais.

4 Os jornais impressos deverão ser entregues conforme dispõe o Termo de Referencia.

5 0 serviço deve ser prestado de forma ininterrupta, sendo necessário o fornecimento de
um número de telefone e o endereço de e-mail para reclamações relacionadas as
assinaturas impressas e digitais.

6 No caso das exemplares impressos dos jornais Folha de São Paulo não serão aceitos
produtos molhados ou rasgados, incompletos e com problemas gráficos que
comprometam a leitura dos periódicos.

CLAUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

7 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão à conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001 e
Natureza da despesa: 3390.390100 —Assinaturas de periódicos e anuidades.

8 As despesas para o exercício futuro correrão a conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

CLAUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

9 A contratação será realizada de acordo com as disposições do presente instrumento, no
Termo de Referência, e sera formalizada por emissão de Nota de Empenho.
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10 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.
10.10 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e

deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
10.20 Fiscal do Contrato enviará a Nota de Empenho no endereço de e-mail ou no

número de fac-símile da Contratada.

11 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas para contratação.

CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

12 0 Contrato Administrativo terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação.

13 0 contrato administrativo poderá, em comum acordo entre as PARTES, ser prorrogado
por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do
inciso II do artigo 57, da Lei n° 8.666, de 1993.

14 Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração
Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a
Contratante, em relação A. realização de uma nova licitação.

15 0 contrato não poderá ser prorrogado quando a Contratada tiver sido declarada inidõnea
ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal
ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos; ou, ainda, não mantiver, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

16 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLAUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

17 0 preço a ser pago pela assinatura anual, em exemplar impresso e acesso (login), que
garantirá leitura e consulta ilimitada a qualquer conteúdo publicado no jornal Folha de
Sao Paulo durante o período de vigência da assinatura é a quantia de R$ 1.077,00 (mil e
setenta e sete reais).

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

18 0 prazo para pagamento sell de 30 (trinta) dias, contados do recebimento, pelo servidor

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada.

19 0 recebimento definitivo fica condicionado A. verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações
assumidas.

20 Se houver erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
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.

21 0 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.

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

24 A fiscalização da contratação será exercida pela servidora Ana Paula Rodrigues Pinto,
lotada na ASCOM/Imprensa, Matricula 399, da Camara Municipal de Londrina, à qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e, quando necessário,
dará ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas cabíveis.

25 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
25.1 Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de

Empenho.
25.2 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha

feito.
25.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao

Departamento Financeiro.
25.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual

instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

26 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
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Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

27 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, 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.

CLAUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

28 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Contrato ficará sujeita as penalidades previstas na Lei 8.666/1993, observando-se o
direito ao contraditório e A. ampla defesa.

29 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial deste
contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita As seguintes sanções:

29.1 Advertência.
29.2Multa de 20% (vinte por cento) do valor do contato em caso de inexecução total da

obrigação assumida.
29.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
29.4Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
subitem anterior.

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

31 A entrega de objeto em desacordo com o Termo de Referência não descaracteriza a
mora, que continuará sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado
ao especificado pela Administração no instrumento convocatório.

32 Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e
aceito pela Camara Municipal de Londrina, a Contratada ficará isento das penalidades
mencionadas.

33 A multa, aplicada após regular procedimento instaurado por despacho da Diretoria-
Geral, instruido pelo Departamento de Suprimentos e Patrimônio e julgado pelo
Presidente da Camara Municipal de Londrina, será cobrada administrativamente
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deduzindo-se do valor de Faturas pendentes, e não sendo suficiente, o valor poderá ser
inscrito como Divida Ativa e cobrado judicialmente.

34 A instauração de procedimento para apuração de penalidade suspenderá o prazo para
pagamento de eventual fatura pendente.

35 Previamente à aplicação das multa previstas nos itens acima ou de qualquer outra
sanção, poderá a licitante apresentar defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a
partir da data em que for notificada a respeito.

36 0 Fiscal do Contrato deverá informar ao Gestor dos Contratos da Camara Municipal de
Londrina a ocorrência de fatos que possam motivar a aplicação das sanções previstas
neste item.

CLÁUSULA NONA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

37 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.

38 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

39 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA DEZ — DA RESCISÃO CONTRATUAL

40 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993.

41 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

42 Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80,
da Lei n° 8.666/93, no que couberem.

CLÁUSULA ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

43 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, 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.
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44 Será admitido o reajuste dos pregos dos serviços continuados contratados com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de 1
(um) ano, mediante a aplicação do indice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
ou outro que venha substitui-lo, divulgado pela instituição Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) — com aplicação da regra "pro-rata die" para períodos
fracionados.

45 0 interregno mínimo de 1 (um) ano será contado:
45.1Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas

constante do Edital;
45.2Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu

ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso.

46 0 prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de
1 (um) ano, sob pena de preclusdo.

47 Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrerá a preclusdo do direito ao reajuste.

48 Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteado
após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista
neste Edital.

49 Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o novo índice
de reajuste adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo
aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo
seja divulgado o novo índice, sob pena de preclusdo.

50 Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

50.1A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 1 (um)
ano;

50.2Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros; ou

51 Os reajustes sera) formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao
contrato.

52 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei n°
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8.666, de 1993.

CLAUSULA TREZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

53 Constituem documentos anexos a este instrumento: o Termo de Referência, a proposta e
quaisquer informações prestadas por escrito pelo Prestador.

54 Nos casos omissos aplicar-se-do as disposições constantes da Lei n° 8.078, de 1990 —
Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123, de 2006, e da Lei n°
8.666, de 1993.

CLÁUSULA QUATORZE — DA PUBLICAÇÃO

55 Incumbirá A. Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato na no
Jornal Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura.

CLAUSULA QUINZE — DO FORO

56 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento sera o da Comarca de
Londrina, Estado do Parana, com exclusão de qualquer outro.

Ai1ton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Londrina, 02 de fevereiro de 2017.

Antonio Manuel Teixeira Mendes
Diretor

Maria Judith de Brito
Diretora
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CI n°040/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Parecer após alterações sugeridas pela Folha de S.Paulo

Londrina, 02 de fevereiro de 2018.

Prezados,

0 Departamento Jurídico da Folha de S.Paulo sugeriu alterações no termo

de referência, termo de homologação e contrato administrativo, conforme se verifica na cópia

de e-mail de fls. 75-76.

Diante disso, a Assessoria de Comunicação reelaborou o termo de referência

(fls. 77-80) e o Departamento de Suprimentos e Patrimônio reelaborou a minuta de contrato

(fls. 81-88).

Portanto, solicitamos parecer sobre a possibilidade de utilização desses

novos documentos na contratação e da publicação de termo de retificação para consertar o

nome do jornal, conforme sugerido no referido e-mail.

De acordo;

Lutz Fe
Departamento

Atenciosamente,

--A e ttre Abe
Departamen e e Suprimentos e Patrimônio

an o oraes ar az
e Suprimentos e Pat *mônio



Camara Municipal de Londrina
Estado do Parana

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: Cláusula contratual no Contrato Administrativo 34/2017 - assinatura do
periódico Folha de São Paulo pela Câmara Municipal de Londrina

INTERESSADO: Diretoria Geral/Departamento de Suprimentos e Patrimônio

RELATÓRIO

Por meio da Cl 40/2018 - DSP, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio

consulta esta Assessoria sobre a possibilidade de atender ao requerimento da Contratada
(Grupo Folha de São Paulo), no sentido de promover alterações no termo de referência, termo
de homologação e minuta do contrato administrativo (e-mail de fls. 75/76), para incluir ou
expressões, conforme posicionamento do departamento jurídico da empresa. A mesma Cl
ainda informa que o Termo de Referência já ajustado pela Assessoria de Comunicação (fls.
77/80) e o contrato devidamente reelaborado pelo Departamento de Suprimentos e Patrimônio
(fls. 81/88).

PARECER

1. E sabido que o processo licitatório conta com as fases externa e interna, sendo
esta também conhecida como preparatória da licitação. Esta fase ê iniciada com a requisição
de algum setor da CML, a qual indica, via Termo de Referência, qual o produto ou serviço de
necessidade para o setor. Nos dizeres de Joel Niebuhr "o termo de referência é o documento
que inicia a fase interna do pregão promovido pelos órgãos federais, em que o requisitante
esclarece aquilo que realmente precisa, trazendo a definição do objeto, orçamento detalhadado
de acordo com os pregos de mercado, métodos, estratégia de suprimentos e cronograma." (in
"licitação Pública e Contrato Administrativo, 2 Ed., p. 258)

Justamente por ser um documento que apresenta as necessidades internas da
Administração, nos parece incongruente que seja ajustado (salvo para questões de erro
material, como no caso da nomenclatura "Folha de S.Paulo") para atender a pedidos da
fornecedora de cunho particular, como para que não exista "nome de concorrentes", ou, como
faz, para excluir as estimativas de consumo de outros periódicos que também compõem a
requisição do setor.

Assim, opinamos pela impossibilidade de alteração do Termo de Referência (este
ficaria até incompleto em relação aos demais jornais também objeto do mesmo processo
administrativo), dado que compete à CML, e não à fornecedora, a definição de suas
necessidades.

dat,
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

2. Em relação ás alterações sugeridas na minuta do contrato, o ajuste de texto em

relação a ambas as partes é possível, pois se trata de um documento que, a par do regime de

direito público incidente sobre o instituto, com as nuances que isto traz, acaba regulando

direitos e obrigações também do particular, pelo que, respeitada a posição privilegiada da

administração, pode ser objeto de ajustes e debates quanto ao seu texto, desde que não

refujam dos limites do Termo de Referência (e Edita, quando for o caso).

Compreendidas tais premissas, parecem viáveis as modificações sugeridas para o

item 1 (embora se refira ao objeto, não o altera em relação ao desejo original externado no

processo administrativo, e traz uma redação mais adequada), item 3 (pois se não há edições

especiais, não há mesmo porque manter a exigência, dado que a proposta de fl. 15 realmente

não a abrange) e item 7 (de fato, não há porque manter a Folha de Londrina na cláusula do

contrato em que não participa) tão somente. As demais modificações já não parecem

adequadas, pois adentram diretamente ao espectro de decisão (discricionariedade) inerente ã

Câmara Municipal de Londrina para atendimento d4uas necessidades e resguardo de suas

prerrogativas como ente público, e por isso não podem ser modificadas para atender a

interesses do fornecedor.

•••••-

---,

• Alexandre Rodrigues - Advogado CML, em 7 de fevereiro de 2018.

o
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 Mensagem original 
Assunto: Retorno jornal Folha de S. Paulo I Aquisição 5357
Data: 2018-03-12 10:43
De: SAA Folha <saafolha@grupofolha.com.br>
Para: 'Anderson Abe' <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Prezado Anderson,

Informamos que a greve dos funcionários do Correios acarretará atraso
no envio do documento.

Continuamos à disposição através do SAA - Serviço de Atendimento ao
Assinante - que atende pelo telefone (11) 3224-3090 para Grande Sao
Paulo ou 0800 775 8080 para as demais localidades, pelo e-mail
saafolha@grupofolha.com.br ou pelo site www.folha.com.br/atendimento

•

Atenciosamente,

FERNANDA SILVA LEITE

Controle de Qualidade de Serviços

FOLHA DE S. PAULO

DE: SAA Folha
ENVIADA EM: segunda-feira, 12 de março de 2018 10:35
PARA: 'Anderson Abe' <andersonabe@cml.prgov.br>
ASSUNTO: Retorno jornal Folha de S. Paulo I Aquisição 5357

Prezado Anderson,

• Em atenção à sua solicitação, segue anexo, o contrato assinado.
Informamos que enviamos via SEDEX duas vias do contrato original para o
endereço: RUA GOV. PARIGOT DE SOUZA, 145 — CAIÇARAS LONDRINA/PR CEP:
86015-903, solicitamos a devolutiva de uma das vias assinada.

Por gentileza, nos confirme se já podemos cadastrar a assinatura ou se
devemos aguardar a emissão da nota de empenho.

Continuamos à disposição através do SAA - Serviço de Atendimento ao
Assinante - que atende pelo telefone (11) 3224-3090 para Grande São
Paulo ou 0800 775 8080 para as demais localidades, pelo e-mail
saafolha@grupofolha.com.br ou pelo site www.folha.com.br/atendimento
[1].

Atenciosamente,

FERNANDA SILVA LEITE



033L
Controle de Qualidade de Serviços

FOLHA DE S. PAULO

DE: SAA Folha
ENVIADA EM: terça-feira, 20 de fevereiro de 2018 11:06
PARA: 'Anderson Abe' <andersonabe@cml.pr.gov.br>
ASSUNTO: Retorno jornal Folha de S. Paulo lAquisição

Prezado Anderson,

Em atenção A sua solicitação, informamos que encaminhamos o retorno
ao nosso departamento jurídico e assim que tivermos um posicionamento
iremos comunicar.

Continuamos A disposição através do SAA - Serviço de Atendimento ao
Assinante - que atende pelo telefone (11) 3224-3090 para Grande Sao
Paulo ou 0800 775 8080 para as demais localidades, pelo e-mail
saafolha@grupofolha.com.br ou pelo site www.folha.com.br/atendimento

Atenciosamente,

FERNANDA SILVA LEITE

Controle de Qualidade de Serviços

FOLHA DE S. PAULO

DE: Anderson Abe [mailto:andersonabe@cml.pr.gov.br]
ENVIADA EM: segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 09:49
PARA: SAA Folha <saafolha@grupofolha.com.br>
ASSUNTO: Re: Retorno jornal Folha de S. Paulo lAquisição

• Bom dia,

A Assessoria Jurídica da CML aprovou parcialmente as alterações,
conforme cópia em anexo. 0 termo de referência foi considerado
documento interno que registra a necessidade de contratação da CML,
já quanto ao contrato, foram autorizadas as modificações.

Sobre o termo de homologação, ele será corrigido após assinatura do
contrato com a publicação de "termo de retificação", tanto para
alterar o equivoco no nome do jornal, quanto para renumerar a
inexigibilidade (tendo em vista que o contrato demorou para ser
assinado, a prestação de contas deverá ser feita no ano corrente).

Favor apreciar as alterações e, caso aprovadas, encaminhar o contrato
para assinatura.

Cordialmente,



Anderson Abe
Técnico Legislativo
Camara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Em 17/01/2018 10:46, SAA Folha escreveu:

> Prezado Anderson,

> Segue abaixo as alterações solicitadas pelo nosso departamento
> jurídico referente ao contrato 34/2017:

> TERMO DE REFERÊNCIA

> Item 1 Corrigir o nome do jornal, o correto é Folha de S.Paulo (o
> S.Paulo se escreve tudo junto, ou seja, sem espaço).

> Item 2 a 4 Estes itens mencionam o jornal "Gazeta do Povo" e "Folha de
> Londrina", esses dois periódicos não fazem parte do grupo da Empresa
> Folha da Manhã, solicitamos a exclusão.

> 2. Justificativa

> Solicitamos a exclusão dos parágrafos 2 e 3, o Contrato é com a
> Folha e no contrato não pode haver a menção de concorrentes.

> 3. Estimativas de consumo

> Solicitamos a exclusão dos itens, b, c e d.

> 4. Forma de entrega/execução

> Solicitamos a exclusão do item que faz menção quanto ao horário de
> entrega.

•
> No trecho, "no caso dos exemplares impressos dos jornais Folha de
> Londrina e Folha de Sao Paulo não serão aceitos produtos molhados
> ou rasgados... " Solicitamos a exclusão do jornal "Folha de Londrina"
> e adequação para o nome correto Folha de S.Paulo, solicitamos
> também a inclusão da informação que cabe ao órgão entrar em
> contato para comunicar caso ocorra essas intercorrências.

> TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

> Solicitamos a correção do nome do jornal para "Folha de S.Paulo".

> CONTRATO

> Página.01 - Objeto: Solicitamos a correção do nome do jornal. 0
> correto é "Folha de S.Paulo" (S.Paulo - se escreve tudo junto, sem
> espaço)
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> Item 1. Solicitamos a alteração para:
>
> "0 objeto deste instrumento é o fornecimento, pela Folha a
> Contratante, de 01 (uma) assinatura diária do jornal "Folha de
> S.Paulo", para atender as necessidades da Camara Municipal de
> Londrina, conforme especificações e quantidade estabelecidas no
> presente instrumento, no Termo de Referência e na proposta, que
> devidamente rubricados pelas Partes, passam a integrar o presente
> Contrato."
>
> Itens 2.e 4. Sao itens muito parecidos, neste caso, por favor excluir
> o item 2.
>
> Item 3. Solicitamos a exclusão do trecho "inclusive edições
> especiais", pois não possuímos edições especiais.
>
> Item 5. Solicitamos a exclusão do horário de entrega, não aceitamos• > um horário determinado para a entrega dos jornais, uma vez que pode
> acontecer motivos que atrase a entrega.
>
> Item 7. Excluir o jornal "Folha de Londrina" desta cláusula.
>
> Item 14. Alterar a redação para: "0 contrato administrativo poderá,
> em comum acordo entre as PARTES, ser prorrogado por períodos
> sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos
> do inciso II do artigo 57, da Lei n° 8.666, de 1993."
>
> Item 15. Excluir este item, tendo em vista a alteração do item 14.
>
> Item 20. Solicitamos a exclusão da palavra definitivo. 0 prazo para
> pagamento é de 30 dias após a emissão da Nota Fiscal, conforme
> consta na proposta.
>
> Continuamos a disposição através do SAA - Serviço de Atendimento

• > ao Assinante - que atende pelo telefone (11) 3224-3090 para Grande
> Sao Paulo ou 0800 775 8080 para as demais localidades, pelo e-mail
> saafolha@grupofolha.com.br ou pelo site www.folha.com.br/atendimento
> [1].
>
> Atenciosamente.
>
> Fernanda Silva Leite
> Controle de Qualidade de Serviços
> FOLHA DES. PAULO
>
> DE: SAA Folha
> ENVIADA EM: terça-feira, 16 de janeiro de 2018 10:13
> PARA: 'Anderson Abe' <andersonabe@cml.pr.gov.br>
> ASSUNTO: Retorno jornal Folha de S. Paulo I Aquisição
>
> Prezado Anderson,
>



> Em atenção à sua solicitação, informamos que essa informação
> foi passada ao nosso departamento jurídico e assim que tivermos
> retorno com as alterações solicitadas iremos encaminhar.

> Continuamos à disposição através do SAA - Serviço de Atendimento
> ao Assinante - que atende pelo telefone (11) 3224-3090 para Grande
> Sao Paulo ou 0800 775 8080 para as demais localidades, pelo e-mail
> saafolha@grupofolha.com.br ou pelo site www.folha.com.br/atendimento
> [1].

> Atenciosamente,

> FERNANDA SILVA LEITE

> Controle de Qualidade de Serviços

> FOLHA DES. PAULO

• > DE: Anderson Abe [mailto:andersonabe@cml.pr.gov.br]
> ENVIADA EM: segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 08:53
> PARA: SAA Folha <saafolha@grupofolha.com.br>
> ASSUNTO: Re: Retorno jornal Folha de S. Paulo I Aquisição

> Bom dia,

> Não houve edital.

> Cordialmente,

> Anderson Abe
> Técnico Legislativo
> Câmara Municipal de Londrina
> Tel.: 43 3374-1273

• > Em 12/01/2018 15:54, SAA Folha escreveu:

> Prezado Anderson,

> Em atenção à sua solicitação, necessitamos saber se houve algum
> edital para essa licença de licitação?

> Continuamos à disposição através do SAA - Serviço de Atendimento
> ao Assinante - que atende pelo telefone (11) 3224-3090 para Grande
> Sao Paulo ou 0800 775 8080 para as demais localidades, pelo e-mail
> saafolha@grupofolha.com.br ou pelo site www.folha.com.briatendimento
> [1].

> Atenciosamente,

> FERNANDA SILVA LEITE

> Controle de Qualidade de Serviços
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> FOLHA DE S. PAULO

> DE: Anderson Abe [mailto:andersonabe@cml.pr.gov.br]
> ENVIADA EM: quinta-feira, 11 de janeiro de 2018 09:49
> PARA: SAA Folha <saafolha@grupofolha.com.br>
> ASSUNTO: Re: Retorno jornal Folha de S. Paulo I Aquisição

> Bom dia,

> Sobre a alteração da cláusula quinta, a procuradoria da CML opinou
> por complementar a redação, mas manter a expressão "ilimitado"
> (documento em anexo). Segue a minuta de contrato com as adequações
> indicadas.

> Cordialmente,

• > Anderson Abe
> Técnico Legislativo
> Camara Municipal de Londrina
> Tel.: 43 3374-1273

> Em 10/01/2018 15:04, SAA Folha escreveu:

> Prezado Anderson,

> Em atenção à sua mensagem, informamos que inserimos o Termo de
> Referência para análise do nosso departamento júridico e assim que
> tivermos retorno iremos comunicar.

> Continuamos à disposição através do SAA - Serviço de Atendimento
> ao Assinante - que atende pelo telefone (11) 3224-3090 para Grande
> São Paulo ou 0800 775 8080 para as demais localidades, pelo e-mail

• > saafolha@grupofolha.com.br ou pelo site www.folha.com.br/atendimento
> [1].>
> Atenciosamente,

> FERNANDA SILVA LEITE

> Controle de Qualidade de Serviços

> FOLHA DES. PAULO

> DE: Anderson Abe [mailto:andersonabe@cml.pr.gov.br]
> ENVIADA EM: segunda-feira, 8 de janeiro de 2018 11:29
> PARA: SAA Folha <saafolha@grupofolha.com.br>
> ASSUNTO: Re: Retorno jornal Folha de S. Paulo I Aquisição

> Bom dia,

> Segue em anexo o termo de referência. A exclusão do termo solicitado
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> foi enviado para parecer da CML. Provavelmente essa semana, ainda,
> teremos a aprovação.

> Cordialmente,

> Anderson Abe
> Técnico Legislativo
> Camara Municipal de Londrina
> Tel.: 43 3374-1273

> Em 27/12/2017 15:16, SAA Folha escreveu:

> Prezado Anderson,

> Em atenção à sua mensagem, informamos que conforme analise do
> nosso departamento jurídico o contrato 34/2017 faz referência ao
> Termo de Referência, porém não recebemos, é possivel nos
> encaminhar?

> Esclarecemos que a assinatura diária do jornal impresso possui apenas
> um acesso a edição Digital do jornal, dito isso solicitamos a
> exclusão da palavra "ilimitado" da Cláusula Quinta.

> Continuamos à disposição através do SAA - Serviço de Atendimento
> ao Assinante - que atende pelo telefone (11) 3224-3090 para Grande
> Sao Paulo ou 0800 775 8080 para as demais localidades, pelo e-mail
> saafolha@grupofolha.com.br ou pelo site www.folha.com.br/atendimento
>

> Atenciosamente,

> FERNANDA SILVA LEITE

> Controle de Qualidade de Serviços

> FOLHA DE S. PAULO

> DE: SAA Folha
> ENVIADA EM: sexta-feira, 8 de dezembro de 2017 10:44
> PARA: 'Anderson Abe' <andersonabe@cml.pr.gov.br>
> ASSUNTO: Retorno jornal Folha de S. Paulo I Aquisição

> Prezado Anderson,

> Em atenção à sua solicitação, informamos que a documentação foi
> encaminhada para analise do nosso departamento jurídico e assim que
> tivermos retorno iremos posicionar.

> Continuamos à disposição através do SAA - Serviço de Atendimento
> ao Assinante - que atende pelo telefone (11) 3224-3090 para Grande
> Sao Paulo ou 0800 775 8080 para as demais localidades, pelo e-mail
> saafolha@grupofolha.com.br ou pelo site www.folha.com.br/atendimento



> [1].
>
> Atenciosamente,
>
> FERNANDA SILVA LEITE
>
> Controle de Qualidade de Serviços
>
> FOLHA DE S. PAULO
>
> DE: Anderson Abe [mailto:andersonabe@cml.pr.gov.bd
> ENVIADA EM: quarta-feira, 6 de dezembro de 2017 10:34
> PARA: SAA Folha <saafolha@grupofolha.com.br>
> ASSUNTO: Re: Retorno jornal Folha de S. Paulo I Aquisição
>
> Bom dia,
>

410 > 0 procedimento para assinatura da Folha de Sao Paulo foi homologado.
> Favor providenciar assinatura do contrato administrativo em anexo e
> enviar as vias originais A Camara Municipal de Londrina:
>
> CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
> Rua Gov. Parigot de Souza, 145
> Caiçaras Londrina / PR - 86015-903
>
> Cordialmente,
>
> Anderson Abe
> Técnico Legislativo
> Camara Municipal de Londrina
> Tel.: 43 3374-1273
>
> Em 21/11/2017 10:36, SAA Folha escreveu:
>

• > Prezado Anderson,
>
> Em atenção A sua solicitação, segue anexa, a certidão da
> Empresa Folha da Manhã do jornal Folha de S.Paulo.
>
> Continuamos A disposição através do SAA - Serviço de Atendimento
> ao Assinante - que atende pelo telefone (Oval) 3224-3073, e-mail
> saafolha@grupofolha.com.br ou acesse nosso site
> www.folha.com.br/atendimento W.
>
> Atenciosamente,
>
> FERNANDA SILVA LEITE
> Controle de Qualidade de Serviços
> FOLHA DE S. PAULO
>
> DE: Anderson Abe [mailto:andersonabe@cml.pr.gov.br]
> ENVIADA EM: segunda-feira, 20 de novembro de 2017 10:14



> PARA: SAA Folha <saafolha@grupofolha.com.br>
> ASSUNTO: Re: Retorno jornal Folha de S. Paulo

> Bom dia,

> A certidão fiscal federal e estadual venceram no decorrer do
> processo, você poderia me encaminhar novas vias dentro da validade?

> Cordialmente,

> Anderson Abe
> Técnico Legislativo
> Camara Municipal de Londrina
> Tel.: 43 3374-1273

> Em 07/11/2017 15:14, SAA Folha escreveu:

• 
> Prezado Anderson,

> Em atenção à sua solicitação, informamos que quem irá assinar o
> contrato são Antônio Manuel Teixeira Mendes e Maria Judith de Brito
> e seus respectivos documentos estão descritos na ATA.

> Continuamos à disposição através do SAA - Serviço de Atendimento
> ao Assinante - que atende pelo telefone (11) 3224-3090 para Grande
> São Paulo ou 0800 775 8080 para as demais localidades, pelo e-mail
> saafolha@grupofolha.com.br ou pelo site www.folha.com.br/atendimento
> [i].

> Atenciosamente,

> FERNANDA SILVA LEITE

> Controle de Qualidade de Serviços
•

> FOLHA DE S. PAULO

> DE: Anderson Abe [mailto:andersonabe@cml.pr.gov.br]
> ENVIADA EM: terça-feira, 7 de novembro de 2017 10:06
> PARA: SAA Folha <saafolha@grupofolha.com.br>
> ASSUNTO: Re: Retorno jornal Folha de S. Paulo I

> Bom dia,

> Estou elaborando a minuta de contrato, voce poderia me informar quem
> vai assinar? Se não for algum dos diretores descritos na ata, é
> necessária procuração e, também, informar o número do CPF e RG.

> Cordialmente,

> Anderson Abe
> Técnico Legislativo
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> Camara Municipal de Londrina
> Tel.: 433374-1273

> Em 03/11/2017 10:28, SAA Folha escreveu:

> Prezado Anderson,

> Em atenção à sua solicitação, segue anexa, a certidão da
> Empresa Folha da Manha do jornal Folha de S.Paulo.

> Continuamos à disposição através do SAA - Serviço de Atendimento
> ao Assinante - que atende pelo telefone (0xx11) 3224-3073, e-mail
> saafolha@grupofolha.com.br ou acesse nosso site
> www.folha.com.br/atendimento [1].

> Atenciosamente,
> FERNANDA SILVA LEITE

• 
> Controle de Qualidade de Serviços
> FOLHA DE S. PAULO

> DE: Anderson Abe [mailto:andersonabe@cml.pr.gov.br]
> ENVIADA EM: quarta-feira, 1 de novembro de 2017 12:11
> PARA: SAA Folha <saafolha@grupofolha.com.br>
> ASSUNTO: Re: Retorno jornal folha de S. Paulo

> Boa tarde,

> Ainda é preciso comprovar a regularidade dos tributos municipais
> imobiliários. As prefeituras costumam emitir certidões por
> contribuinte, mas vi que na prefeitura de Sao Paulo a certidão do
> IPTU só sai com informação de SQL do imóvel (e apenas para um
> imóvel, não geral).

> Você consegue emitir esse DUC (Demonstrativo Unificado do
• > Contribuinte)? Eu imagino que ele traga as informações necessárias.

> Em outras ocasiões já tentei entrar em contato com a prefeitura de
> São Paulo sem sucesso. Nestes casos, a comprovação foi feita pela
> informação do SQL (Setor Quadra Lote) que consta no carnê de IPTU
> do imóvel da sede da empresa, associada à declaração de que não
> possui imóveis na cidade.

> Em caso de dúvidas, por favor entre em contato no telefone abaixo
> (se for após as 14h, falar com Luiz).

> Cordialmente,

> Anderson Abe
> Técnico Legislativo
> Camara Municipal de Londrina
> Tel.: 43 3374-1273



>
> Em 01/11/2017 11:54, SAA Folha escreveu:
>
> Prezado Anderson Abe,
>
> Em atenção A. sua solicitação, informamos que já encaminhamos o
> Estatuto e a Ata via correio no endereço Rua Governador Parigot de
> Souza 145, Caiçaras, 86015-903, Londrina- PR.
>
> Segue anexa, a certidão da Empresa Folha da Manhã do jornal Folha de
> S.Paulo.
>
> Continuamos A disposição através do SAA - Serviço de Atendimento
> ao Assinante - que atende pelo telefone (0xx11) 3224-3073, e-mail
> saafolha@grupofolha.com.br ou acesse nosso site
> www.folha.com.br/atendimento [1].
>

• 
> Atenciosamente,
>
> LETHÍCIA TOMIE
> Controle de Qualidade de Serviços
> FOLHA DE S. PAULO
>
> 
>
> DE: Anderson Abe [andersonabe@cml.pr.gov.br]
> ENVIADO: terça-feira, 31 de outubro de 2017 13:52
> PARA: SAA Folha
> ASSUNTO: Re: Retorno jornal folha de S. Paulo
>
> Boa tarde,
>
> Favor utilizar o seguinte endereço:
>

• > CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
> Rua Gov. Parigot de Souza, 145
> Caiçaras Londrina / PR - 86015-903
>
> Cordialmente,
>
> Anderson Abe
> Técnico Legislativo
> Camara Municipal de Londrina
> Tel.: 433374-1273
>
> Em 30/10/2017 14:42, SAA Folha escreveu:
>
> Prezados,
>
> Em atenção .4 sua solicitação, solicitamos que nos informe
> endereço para o envio dos documentos solicitados.
>



> Continuamos à disposição através do SAA - Serviço de Atendimento
> ao Assinante - que atende pelo telefone (0xx11) 3224-3074/3073, e-mail
> saafolha@grupofolha.com.br ou acesse nosso site
> www.folha.com.briatendimento [1].

> Atenciosamente,

> LETHÍCIA TOMIE

> Controle de Qualidade de Serviços

> FOLHA DE S. PAULO

> DE: Anderson Abe [andersonabe@cml.pr.gov.bd
> ENVIADO: segunda-feira, 30 de outubro de 2017 12:02

• 
> PARA: SAA Folha; imprensa@cml.pr.gov.br
> ASSUNTO: Re: Retorno jornal folha de S. Paulo

> Bom dia,

> 0 Estatuto e a Ata de Eleição da diretoria devem ser autenticados e
> enviados pelos correios (ou trazer os originais à CML para extração
> de copias e autenticação pelos servidores do Departamento de
> Suprimentos e Patrimônio).
> Além disso, a certidão municipal trata apenas de tributos
> mobiliários, é necessária certidão negativa de tributos
> IMOBILIARIOS também.

> Cordialmente,

> Anderson Abe
> Técnico Legislativo

• > Câmara Municipal de Londrina
> Tel.: 43 3374-1273

> Em 26/10/2017 13:44, SAA Folha escreveu:

> Prezados,

> Em atenção .4 sua solicitação, segue anexa, a certidões da
> Empresa Folha da Manhã do jornal Folha de S.Paulo.

> Continuamos à disposição através do SAA - Serviço de Atendimento
> ao Assinante - que atende pelo telefone (0xx11) 3224-3073, e-mail
> saafolha@grupofolha.com.br ou acesse nosso site
> www.folha.com.briatendimento

> Atenciosamente,

> LETHÍCIA TOMIE
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> Controle de Qualidade de Serviços
> FOLHA DE S. PAULO

> DE: Anderson Abe [andersonabe@cml.pr.gov.bd
> ENVIADO: quinta-feira, 26 de outubro de 2017 9:13
> PARA: SAA Folha
> CC: imprensa@cml.pr.gov.br; sandromedeiros@cml.pr.gov.br
> ASSUNTO: Fwd: Fwd: Retorno jornal folha de S. Paulo

> Bom dia,

> Agradeço o encaminhamento da declaração de que não há emprego de
> menores, contudo ainda são necessários os seguintes documentos para
> dar andamento à contratação:

4) > a) Estatuto, acompanhado da cópia da ata de eleição da diretoria
> (solicito o envio da cópia autenticada via correio).

> b) CND Estadual;

> c) CND Municipal (tributos mobiliários e imobiliários).

> Cordialmente,

> Anderson Abe
> Técnico Legislativo
> Camara Municipal de Londrina
> Tel.: 43 3374-1273

 Mensagem encaminhada 

> ASSUNTO:
•

> Fwd: Retorno jornal folha de S. Paulo

> DATA:

> Wed, 25 Oct 2017 19:58:12 -0200

> DE:

> Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

> PARA:

> andersonabe@cml.pr.gov.br

 Mensagem encaminhada 

> ASSUNTO:
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> Retorno jornal folha de S. Paulo

> DATA:

> Thu, 14 Sep 2017 17:04:08 +0000

> DE:

> SAA Folha <saafolha@grupofolha.com.br>

> PARA:

> Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

> Prezado Luiz Fernando,

> Em atenção à sua solicitação, informamos que já encaminhamos
> declaração de menor via correio no endereço Rua Governador Parigot
> de Souza 145, Caiçaras, 86015-903, Londrina- PR.

> Continuamos à disposição através do SAA - Serviço de Atendimento
> ao Assinante - que atende pelo telefone (0xx11) 3224-3074/3073, e-mail
> saafolha@grupofolha.com.br ou acesse nosso site
> www.folha.com.br/atendimento

> Atenciosamente,

> LETHÍCIA TOMIE

> Controle de Qualidade de Serviços

> FOLHA DES. PAULO

> DE: Luiz Fernando Moraes Marendaz [luizfernando@cml.pr.gov.br]
> ENVIADO: segunda-feira, 21 de agosto de 2017 17:38
> PARA: SAA Folha
> ASSUNTO: Re: Retorno jornal folha de S. Paulo Aquisição
> Assinatura

> Boa tarde, Thais.

> Informo que vieram duas propostas com o mesmo período de vigência (1
> ano), apesar de terem valores distintos.

> Solicito, assim, a correção.

> Além disso, vou precisar que encaminhe para nós a cópia
> digitalizada dos seguintes documentos:
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> a) Estatuto, acompanhado da cópia da ata de eleição da diretoria
> (solicito o envio da cópia autenticada via correio)

> b) CND Estadual, pois não consegui emiti-la via internet;

> c) CND Municipal, pois não consegui emiti-la via internet;

> d)A declaração negativa de trabalho infanto-juvenil nos termos do
> modelo anexo (solicito o envio da original via correio).

> Com esses documentos, será possível encaminhar a renovação da
> assinatura.

> Atenciosamente,

> --
>

• 
> Luiz Fernando Moraes Marendaz

> Departamento de Suprimentos e Patrimônio

> Camara Municipal de Londrina

> (43) 3374-1312

> Em 29/05/2017 18:34, SAA Folha escreveu:

> Prezado Luiz

> Em atenção à sua solicitação, segue anexa, proposta de
> aquisição do jornal Folha de S.Paulo.

> Continuamos à disposição através do SAA - Serviço de Atendimento
> ao Assinante - que atende pelo telefone (0xx11) 3224-3074, e-mail

• > saafolha@grupofolha.com.br ou acesse nosso site
> www.folha.com.br/atendimento

> Atenciosamente,

> THAIS JULIO

> Controle de Qualidade de Serviços

> FOLHA DE S. PAULO

> De: Luiz Fernando Moraes Marendaz [luizfernando@cml.pr.gov.br]
> Enviado: quarta-feira, 24 de maio de 2017 16:36
> Para: SAA Folha
> Assunto: Assinatura - Camara de Londrina

> Boa tarde,
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> a Camara Municipal de Londrina pretende contratar a assinatura do
> jornal
> Folha de Sao Paulo nos termos do descritivo em anexo. Para tanto,
> solicita orçamento da assinatura com prazo de 12 e de 24 meses.

> Atenciosamente,

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

> AVISO: A informação contida neste email, bem como em qualquer de

• > seus anexos, é CONFIDENCIAL e destinada ao uso exclusivo do(s)
> destinatário(s) acima referido(s), podendo conter informações
> sigilosas e/ou legalmente protegidas. Caso você não seja o
> destinatário desta mensagem, informamos que qualquer divulgação,
> distribuição ou cópia deste email e/ou de qualquer de seus anexos
> é absolutamente proibida. Solicitamos que o remetente seja comunicado
> imediatamente, respondendo esta mensagem, e que o original desta
> mensagem e de seus anexos, bem como toda e qualquer cópia e/ou
> impressão realizada a partir destes, sejam permanentemente apagados
> e/ou destruidos. Informações adicionais sobre nossa empresa podem
> ser obtidas no site http://www.folha.uol.com.br/folha/conheca/ [2] .

> NOTICE: The information contained in this email and any attachments
> thereto is CONFIDENTIAL and is intended only for use by the recipient
> named herein and may contain legally privileged and/or secret
> information. If you are not the email's intended recipient, you are
> hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this

4.1 > email, and/or any attachments thereto, is strictly prohibited.
> Please immediately notify the sender replying to the above mentioned
> email address, and permanently delete and/or destroy the original
> and any copy of this email and/or its attachments, as well as any
> printout thereof. Additional information about our company may be
> obtained through the site
> http://wwwl.folha.uol.com.br/folha/conheca/index-en.shtml [3] .

> AVISO: A informação contida neste email, bem como em qualquer de
> seus anexos, é CONFIDENCIAL e destinada ao uso exclusivo do(s)
> destinatário(s) acima referido(s), podendo conter informações
> sigilosas e/ou legalmente protegidas. Caso você não seja o
> destinatário desta mensagem, informamos que qualquer divulgação,
> distribuição ou cópia deste email e/ou de qualquer de seus anexos
> é absolutamente proibida. Solicitamos que o remetente seja comunicado
> imediatamente, respondendo esta mensagem, e que o original desta



mensagem e de seus anexos, bem como toda e qualquer copia e/ou
impressão realizada a partir destes, sei am permanentemente apagados
e/ou destruidos. Informações adicionais sobre nossa empresa podem
ser obtidas no site http://www.folha.uol.com.br/folha/conheca/ [2] .

NOTICE: The information contained in this email and any attachments
thereto is CONFIDENTIAL and is intended only for use by the recipient
named herein and may contain legally privileged and/or secret
information. If you are not the email's intended recipient, you are
hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this
email, and/or any attachments thereto, is strictly prohibited.
Please immediately notify the sender replying to the above mentioned
email address, and permanently delete and/or destroy the original
and any copy of this email and/or its attachments, as well as any
printout thereof. Additional information about our company may be
obtained through the site
http://wwwl.folha.uol.com.br/folha/conheca/index-en.shtml [3] .

AVISO: A informação contida neste email, bem como em qualquer de
seus anexos, é CONFIDENCIAL e destinada ao uso exclusivo do(s)
destinatário(s) acima referido(s), podendo conter informações
sigilosas e/ou legalmente protegidas. Caso você não seja o
destinatário desta mensagem, informamos que qualquer divulgação,
distribuição ou cópia deste email e/ou de qualquer de seus anexos
é absolutamente proibida. Solicitamos que o remetente seja comunicado
imediatamente, respondendo esta mensagem, e que o original desta
mensagem e de seus anexos, bem como toda e qualquer cópia e/ou
impressão realizada a partir destes, sejam permanentemente apagados
e/ou destruidos. Informações adicionais sobre nossa empresa podem
ser obtidas no site http://www.folha.uol.com.br/folha/conheca/ [2] .

NOTICE: The information contained in this email and any attachments
thereto is CONFIDENTIAL and is intended only for use by the recipient
named herein and may contain legally privileged and/or secret
information. If you are not the email's intended recipient, you are
hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this
email, and/or any attachments thereto, is strictly prohibited.
Please immediately notify the sender replying to the above mentioned
email address, and permanently delete and/or destroy the original
and any copy of this email and/or its attachments, as well as any
printout thereof. Additional information about our company may be
obtained through the site
http://wwwl.folha.uol.com.br/folha/conheca/index-en.shtml [3] .

AVISO: A informação contida neste email, bem como em qualquer de
seus anexos, é CONFIDENCIAL e destinada ao uso exclusivo do(s)
destinatário(s) acima referido(s), podendo conter informações
sigilosas e/ou legalmente protegidas. Caso você não seja o



destinatário desta mensagem, informamos que qualquer divulgação,
distribuição ou cópia deste email e/ou de qualquer de seus anexos
é absolutamente proibida. Solicitamos que o remetente seja comunicado
imediatamente, respondendo esta mensagem, e que o original desta
mensagem e de seus anexos, bem como toda e qualquer cópia e/ou
impressão realizada a partir destes, sejam permanentemente apagados
e/ou destruidos. Informações adicionais sobre nossa empresa podem ser
obtidas no site http://www.folha.uol.com.br/folha/conheca/ [2] .

NOTICE: The information contained in this email and any attachments
thereto is CONFIDENTIAL and is intended only for use by the recipient
named herein and may contain legally privileged and/or secret
information. If you are not the email's intended recipient, you are
hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this
email, and/or any attachments thereto, is strictly prohibited. Please
immediately notify the sender replying to the above mentioned email
address, and permanently delete and/or destroy the original and any copy

• 
of this email and/or its attachments, as well as any printout thereof.
Additional information about our company may be obtained through the
site http://wwwl.folha.uol.com.br/folha/conheca/index-en.shtml [3] .

AVISO: A informação contida neste email, bem como em qualquer de
seus anexos, é CONFIDENCIAL e destinada ao uso exclusivo do(s)
destinatário(s) acima referido(s), podendo conter informações
sigilosas e/ou legalmente protegidas. Caso você não seja o
destinatário desta mensagem, informamos que qualquer divulgação,
distribuição ou cópia deste email e/ou de qualquer de seus anexos
é absolutamente proibida. Solicitamos que o remetente seja comunicado
imediatamente, respondendo esta mensagem, e que o original desta
mensagem e de seus anexos, bem como toda e qualquer cópia e/ou
impressão realizada a partir destes, sej am permanentemente apagados
e/ou destruidos. Informações adicionais sobre nossa empresa podem ser

• obtidas no site http://www.folha.uol.com.br/folha/conheca/ [2] .

NOTICE: The information contained in this email and any attachments
thereto is CONFIDENTIAL and is intended only for use by the recipient
named herein and may contain legally privileged and/or secret
information. If you are not the email's intended recipient, you are
hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this
email, and/or any attachments thereto, is strictly prohibited. Please
immediately notify the sender replying to the above mentioned email
address, and permanently delete and/or destroy the original and any copy
of this email and/or its attachments, as well as any printout thereof.
Additional information about our company may be obtained through the
site http://wwwl.folha.uol.com.br/folha/conheca/index-en.shtml [3] .

AVISO: A informação contida neste email, bem como em qualquer de
seus anexos, é CONFIDENCIAL e destinada ao uso exclusivo do(s)



oL
destinatário(s) acima referido(s), podendo conter informações
sigilosas e/ou legalmente protegidas. Caso você não seja o
destinatário desta mensagem, informamos que qualquer divulgação,
distribuição ou cópia deste email e/ou de qualquer de seus anexos
é absolutamente proibida. Solicitamos que o remetente seja comunicado
imediatamente, respondendo esta mensagem, e que o original desta
mensagem e de seus anexos, bem como toda e qualquer cópia e/ou
impressão realizada a partir destes, sejam permanentemente apagados
e/ou destruidos. Informações adicionais sobre nossa empresa podem ser
obtidas no site http://www.folha.uol.com.br/folha/conheca/ [2] .

NOTICE: The information contained in this email and any attachments
thereto is CONFIDENTIAL and is intended only for use by the recipient
named herein and may contain legally privileged and/or secret
information. If you are not the email's intended recipient, you are
hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this
email, and/or any attachments thereto, is strictly prohibited. Please
immediately notify the sender replying to the above mentioned email
address, and permanently delete and/or destroy the original and any copy
of this email and/or its attachments, as well as any printout thereof.
Additional information about our company may be obtained through the
site http://wwwl.folha.uol.com.br/folha/conheca/index-en.shtml [3] .

AVISO: A informação contida neste email, bem como em qualquer de
seus anexos, é CONFIDENCIAL e destinada ao uso exclusivo do(s)
destinatário(s) acima referido(s), podendo conter informações
sigilosas e/ou legalmente protegidas. Caso você não seja o
destinatário desta mensagem, informamos que qualquer divulgação,
distribuição ou cópia deste email e/ou de qualquer de seus anexos
é absolutamente proibida. Solicitamos que o remetente seja comunicado
imediatamente, respondendo esta mensagem, e que o original desta
mensagem e de seus anexos, bem como toda e qualquer cópia e/ou

• impressão realizada a partir destes, sejam permanentemente apagados
e/ou destruidos. Informações adicionais sobre nossa empresa podem ser
obtidas no site http://www.folha.uol.com.br/folha/conheca/ [2] .

NOTICE: The information contained in this email and any attachments
thereto is CONFIDENTIAL and is intended only for use by the recipient
named herein and may contain legally privileged and/or secret
information. If you are not the email's intended recipient, you are
hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this
email, and/or any attachments thereto, is strictly prohibited. Please
immediately notify the sender replying to the above mentioned email
address, and permanently delete and/or destroy the original and any copy
of this email and/or its attachments, as well as any printout thereof.
Additional information about our company may be obtained through the
site http://wwwl.folha.uol.com.br/folha/conheca/index-en.shtml [3] .



AVISO: A informação contida neste email, bem como em qualquer de
seus anexos, é CONFIDENCIAL e destinada ao uso exclusivo do(s)
destinatário(s) acima referido(s), podendo conter informações
sigilosas e/ou legalmente protegidas. Caso você não seja o
destinatário desta mensagem, informamos que qualquer divulgação,
distribuição ou cópia deste email e/ou de qualquer de seus anexos
é absolutamente proibida. Solicitamos que o remetente seja comunicado
imediatamente, respondendo esta mensagem, e que o original desta
mensagem e de seus anexos, bem como toda e qualquer cópia e/ou
impressão realizada a partir destes, sejam permanentemente apagados
e/ou destruidos. Informações adicionais sobre nossa empresa podem ser
obtidas no site http://www.folha.uol.com.br/folha/conheca/ [2] .

NOTICE: The information contained in this email and any attachments
thereto is CONFIDENTIAL and is intended only for use by the recipient
named herein and may contain legally privileged and/or secret
information. If you are not the email's intended recipient, you are

• hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this
email, and/or any attachments thereto, is strictly prohibited. Please
immediately notify the sender replying to the above mentioned email
address, and permanently delete and/or destroy the original and any copy
of this email and/or its attachments, as well as any printout thereof.
Additional information about our company may be obtained through the
site http://wwwl.folha.uol.com.br/folha/conheca/index-en.shtml [3] .

AVISO: A informação contida neste email, bem como em qualquer de
seus anexos, é CONFIDENCIAL e destinada ao uso exclusivo do(s)
destinatário(s) acima referido(s), podendo conter informações
sigilosas e/ou legalmente protegidas. Caso você não seja o
destinatário desta mensagem, informamos que qualquer divulgação,
distribuição ou cópia deste email e/ou de qualquer de seus anexos
é absolutamente proibida. Solicitamos que o remetente seja comunicado

• imediatamente, respondendo esta mensagem, e que o original desta
mensagem e de seus anexos, bem como toda e qualquer cópia e/ou
impressão realizada a partir destes, sejam permanentemente apagados
e/ou destruidos. Informações adicionais sobre nossa empresa podem ser
obtidas no site http://www.folha.uol.com.br/folha/conheca/ [2] .

NOTICE: The information contained in this email and any attachments
thereto is CONFIDENTIAL and is intended only for use by the recipient
named herein and may contain legally privileged and/or secret
information. If you are not the email's intended recipient, you are
hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this
email, and/or any attachments thereto, is strictly prohibited. Please
immediately notify the sender replying to the above mentioned email
address, and permanently delete and/or destroy the original and any copy
of this email and/or its attachments, as well as any printout thereof.
Additional information about our company may be obtained through the
site http://wwwl.folha.uol.com.br/folha/conheca/index-en.shtml [3] .



AVISO: A informação contida neste email, bem como em qualquer de
seus anexos, é CONFIDENCIAL e destinada ao uso exclusivo do(s)
destinatário(s) acima referido(s), podendo conter informações
sigilosas e/ou legalmente protegidas. Caso você não seja o
destinatário desta mensagem, informamos que qualquer divulgação,
distribuição ou cópia deste email e/ou de qualquer de seus anexos
é absolutamente proibida. Solicitamos que o remetente seja comunicado
imediatamente, respondendo esta mensagem, e que o original desta
mensagem e de seus anexos, bem como toda e qualquer cópia e/ou
impressão realizada a partir destes, sejam permanentemente apagados
e/ou destruidos. Informações adicionais sobre nossa empresa podem ser
obtidas no site http://www.folha.uol.com.br/folha/conheca/ [2] .

NOTICE: The information contained in this email and any attachments
thereto is CONFIDENTIAL and is intended only for use by the recipient

410 named herein and may contain legally privileged and/or secret
information. If you are not the email's intended recipient, you are
hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this
email, and/or any attachments thereto, is strictly prohibited. Please
immediately notify the sender replying to the above mentioned email
address, and permanently delete and/or destroy the original and any copy
of this email and/or its attachments, as well as any printout thereof.
Additional information about our company may be obtained through the
site http://wwwl.folha.uol.com.br/folha/conheca/index-en.shtml [3] .

AVISO: A informação contida neste email, bem como em qualquer de
seus anexos, é CONFIDENCIAL e destinada ao uso exclusivo do(s)
destinatário(s) acima referido(s), podendo conter informações
sigilosas e/ou legalmente protegidas. Caso você não seja o
destinatário desta mensagem, informamos que qualquer divulgação,

• distribuição ou cópia deste email e/ou de qualquer de seus anexos
é absolutamente proibida. Solicitamos que o remetente seja comunicado
imediatamente, respondendo esta mensagem, e que o original desta
mensagem e de seus anexos, bem como toda e qualquer cópia e/ou
impressão realizada a partir destes, sejam permanentemente apagados
e/ou destruidos. Informações adicionais sobre nossa empresa podem ser
obtidas no site http://www.folha.uol.com.br/folha/conheca/ [2] .

NOTICE: The information contained in this email and any attachments
thereto is CONFIDENTIAL and is intended only for use by the recipient
named herein and may contain legally privileged and/or secret
information. If you are not the email's intended recipient, you are
hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this
email, and/or any attachments thereto, is strictly prohibited. Please
immediately notify the sender replying to the above mentioned email
address, and permanently delete and/or destroy the original and any copy
of this email and/or its attachments, as well as any printout thereof.
Additional information about our company may be obtained through the



q,113 t
site http://wwwl.folha.uol.com.br/folhaJconheca/index-en.shtml [3] .

AVISO: A informação contida neste email, bem como em qualquer de
seus anexos, é CONFIDENCIAL e destinada ao uso exclusivo do(s)
destinatário(s) acima referido(s), podendo conter informações
sigilosas e/ou legalmente protegidas. Caso você não seja o
destinatário desta mensagem, informamos que qualquer divulgação,
distribuição ou cópia deste email e/ou de qualquer de seus anexos
é absolutamente proibida. Solicitamos que o remetente seja comunicado
imediatamente, respondendo esta mensagem, e que o original desta
mensagem e de seus anexos, bem como toda e qualquer cópia e/ou
impressão realizada a partir destes, sei am permanentemente apagados
e/ou destruidos. Informações adicionais sobre nossa empresa podem ser
obtidas no site http://www.folha.uol.com.br/folha/conheca/ [2] .

• 
NOTICE: The information contained in this email and any attachments
thereto is CONFIDENTIAL and is intended only for use by the recipient
named herein and may contain legally privileged and/or secret
information. If you are not the email's intended recipient, you are
hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this
email, and/or any attachments thereto, is strictly prohibited. Please
immediately notify the sender replying to the above mentioned email
address, and permanently delete and/or destroy the original and any copy
of this email and/or its attachments, as well as any printout thereof.
Additional information about our company may be obtained through the
site http://wwwl.folha.uol.com.br/folha/conheca/index-en.shtml [3] .

AVISO: A informação contida neste email, bem como em qualquer de
seus anexos, é CONFIDENCIAL e destinada ao uso exclusivo do(s)
destinatário(s) acima referido(s), podendo conter informações

410 sigilosas e/ou legalmente protegidas. Caso você não seja o
destinatário desta mensagem, informamos que qualquer divulgação,
distribuição ou cópia deste email e/ou de qualquer de seus anexos
é absolutamente proibida. Solicitamos que o remetente seja comunicado
imediatamente, respondendo esta mensagem, e que o original desta
mensagem e de seus anexos, bem como toda e qualquer cópia e/ou
impressão realizada a partir destes, sejam permanentemente apagados
e/ou destruidos. Informações adicionais sobre nossa empresa podem ser
obtidas no site http://www.folha.uol.com.br/folha/conheca/.

NOTICE: The information contained in this email and any attachments
thereto is CONFIDENTIAL and is intended only for use by the recipient
named herein and may contain legally privileged and/or secret
information. If you are not the email's intended recipient, you are
hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this
email, and/or any attachments thereto, is strictly prohibited. Please
immediately notify the sender replying to the above mentioned email
address, and permanently delete and/or destroy the original and any copy



li
of this email and/or its attachments, as well as any printout thereof.
Additional information about our company may be obtained through the
site http://wwwl.folha.uol.com.br/folha/conheca/index-en.shtml .

Links:

[1] http://www.folha.com.briatendimento
[2] http://www.folha.uol.com.br/folha/conheca/
[3] http://wwwl.folha.uol.com.br/folha/conheca/index-en.shtml

S

•



C7/1771(74/ff

)4 le -la A(4, (-i. d

RELATÓRIO COMPLEMENTAR 01

Processo administrativo n°. 34/2017.

Objeto: Inexigibilidade de licitação para assinatura

da Folha de S.Paulo.

0 processo administrativo em epígrafe foi homologado em 30 de

novembro de 2017, pelo presidente à época Mário Hitoshi Neto Takahashi (fl. 66). 0

Departamento de Suprimentos e Patrimônio realizou a publicação do termo de homologação

(fl. 67) e em 06 de dezembro de 2017 encaminhou o Contrato Administrativo para assinatura

pela Contratada (fl. 99).

Ocorre que somente após a homologação do processo e a respectiva

publicação é que a Contratada encaminhou os autos para seu departamento jurídico.

departamento jurídico da Contratada sugeriu alterações em duas ocasiões: (a) em 27/12/2017

conforme fl. 98; (b) em 17/01/2018.

Cada uma dessas sugestões de alterações foram seguidas de pareceres

jurídicos pela Assessoria da Câmara Municipal de Londrina, que, salvo melhor juizo,

tenderam a considerar as alterações propostas pela Folha de S.Paulo meramente formais (fl.

68-70 e 89-91).

Dito isso, a versão final que foi submetida à assinatura pela Folha de

S.Paulo foi a versão enviada em 19 de fevereiro de 2018 (fl. 93), que foi encaminhada â.

Câmara Municipal de Londrina pelos Correios no dia 12 de março de 2018 (fl. 92).

Então, conforme se verifica, o Contrato Administrativo sofreu diversas

alterações incomuns, após a homologação, e isso fez com que um erro material permanecesse:

a data da epígrafe e do final do instrumento contratual estão equivocados, datados de 2017.

Esse erro é meramente material e não acarreta prejuízos para a Câmara

Municipal de Londrina ou à publicidade, tendo em vista que o Contrato Administrativo terá

termo inicial no momento de sua publicação, conforme se verifica no item 12, da Cláusula

Quarta.

Além disso, deve-se ressaltar que o Departamento de Suprimentos e

Patrimônio, no intuito de evitar problemas na prestação de contas, numera as modalidades de



compra por dispensa ou inexigibilidade no momento da homologação. Mas, no caso em tela,

essa numeração foi seguida de encerramento no exercício sem assinatura do Contrato

Administrativo. Por essa razão, as informações sobre a referida contratação não constam no

ano de 2017.

A partir do exposto, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio

solicita parecer jurídico sobre a possibilidade de sanear o processo com: a certificação nos

autos da data da efetiva assinatura do instrumento contratual do Presidente da Câmara

Municipal de Londrina (que até o momento encontra-se assinado apenas pela Contratada); e a

sugestão da assinatura de termo de retificação assinado pelo Presidente da Câmara Municipal

de Londrina para a renumeração da modalidade (inexigibilidade de licitação) e do contrato

administrativo.

Londrina, 3 de abril de 2018.

attre Abe
e Suprimentos e Patrimônio

De acordo;

I
la • • Or:e are • ilk%

Departament de Suprimentos e Patri onio



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: Contrato Administrativo 34/2017 - assinatura do periódico Folha de São

Paulo pela Camara Municipal de Londrina

INTERESSADO: Diretoria Geral/Departamento de Suprimentos e Patrimônio

RELATÓRIO

Por meio do Relatório Complementar n. 1, o Departamento de Suprimentos e

Patrimônio consulta esta Assessoria sobre a possibilidade de sanear o PA 34/2017, que trata

da assinatura do periódico Folha de São Paulo pela Camara Municipal de Londrina por meio da

certificação da data da efetiva assinatura do contrato e confecção de termo de retificação para

a renumeração da modalidade de inexigibilidade de licitação e do contrato. dado que entre a

sua homologação em 30/11/2017 e assinatura pela CML em 19/02/2018, ocorreram "diversas

alteragdes incomuns, após a homologação e isso fez com que um erro material permanecesse:

a data da epígrafe e do final do instrumento contratual estão equivocados, datados de 2017'.

PARECER

1. A correção de erros materiais, a rigor, é sempre possível mediante certificação - e
isso dispensa até mesmo parecer jurídico, dado que não se trata de questão de direito. Deste
modo, desde que comprovado que se trata de erro material, não vemos obstáculo as correções

pretendidas.

Todavia, considerando as especificidades do sistema SIM-AM e os possíveis reflexos
disso inclusive na prestação de contas da CML, sugerimos que antes de formalizar as
correções, que os autos sejam encaminhados a Controladoria da Casa, para que, devido sua

familiarização com os aspectos 6,0111

as correções pretendid oderão ter

retornando após novo parecer.

Carlos Ale andre Ro

s e de transmissão de dados ao TCE-PR, verifique se

utros reflexos não percebidos por esta Assessoria,

ues - Advogado CML, em 25 de abril de 2018.
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CI n° 80/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Controladoria
Assunto: Possibilidade de alteração do número da modalidade e do contrato para efeitos de
prestação de contas.

Londrina, 04 de maio de 2018.

Prezados,

Encaminhamos o processo administrativo n°. 34/2017 para análise das

alterações propostas no Relatório Complementar 01 (fl. 115-116). Ressaltamos que a

Assessoria Jurídica manifestou-se favorável a parte das alterações (fl. 117)

Atenciosamente,

Anders
Departarrient

e tre Abe
Suprimentos e Patrimônio



Omani Municipal de Londrina
Estado do Parana

Comunicação Interna n.° 063/2018

Data: 13 de maio de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Proc. Adm. n° 034-2017 — Inexigibilidade —Assinatura do
jornal Folha de S.Paulo.

Prezado Gerente,

Os autos do processo administrativo em referência foi encaminhado para
esta Controladoria, conforme CI n° 80/2018 — DSP (Fl. 118), em face da recomendação da
Assessoria Jurídica da Casa em seu parecer de fl. 117.

Compulsando-se os autos constata-se que esse processo administrativo foi
homologado pelo presidente da Casa em 30/11/2017 (fl. 66), tendo sido publicada a
homologação no Jornal Oficial do Município (fl. 67).

Pelo Relatório Complementar n° 01, o Departamento de Suprimentos e
Patrimônio (fls. 115/116) informa que, o contrato administrativo em questão sofreu várias

O mudanças após a homologação, sendo que após envio da versão final para a contratada, essa
devolveu as vias assinadas datadas de 19/02/2017, estando portanto errada a data da
assinatura, estando também errado o preambulo do contrato, com a data de 13/12/2017, além
de constar no mesmo como Contrato Administrativo n° 34/2017, salientando ainda que,
encenado o exercício, essa numeração não faz parte do ano de 2017.

Continuando, nesse relatório, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio
estima que, esse erro é meramente material e que, não acarreta prejuízos para a Camara
Municipal de Londrina, ou à publicidade, tendo em vista que o Contrato Administrativo terá
termo inicial no momento de sua publicação, conforme se verifica no item 12, da Cláusula
Quarta.

Finalizando esse relatório, o Departamento de Suprimentos o Patrimônio
solicita parecer juridic() sobre a possibilidade de sanear o processo com: a certificação nos
autos da data efetiva da assinatura do instrumento contratual do Presidente da Camara
Municipal de Londrina, bem como, da sugestão da assinatura de termo de retificação pelo
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Presidente da Camara Municipal de Londrina para renuneração da modalidade
(inexigibilidade de licitação) e do contrato administrativo.

Em seu parecer de fl. 117, a Assessoria Jurídica da Casa entende que poderá
ser feita a certificação nos autos para sanar aqueles erros suscitados no citado relatório
complementar do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, sugerindo contudo, o envio
dos autos para a manifestação dessa Controladoria para verificar se essas correções poderão
gerar alguns reflexos com relação aos aspectos contábeis e de transmissão de dados ao TCE-
PR.

Esta Controladoria, em principio, entende que as certificações pretendidas
poderão ser feitas nos autos, entretanto, considerando que a Instrução Normativa n° 37/2009 —
TCE PR determina conforme o inciso II do art. 2°, que as informações a serem transmitidas
para o Mural das Licitações Municipais devem ocorrer num prazo de até 5 (cinco) dias
consecutivos após a ratificação de processos por dispensa ou inexigibilidade, o que não veio a
ocorrer no presente processo, não descartada por isso, a possibilidade de o Tribunal de Contas
detectar essa omissão, podendo ser imposta penalidade, conforme art. 11 da supra citada
instrução normativa.

Assim, sugere-se como melhor opção, a revogação do presente
procedimento, com justificativa e, sendo autorizado pela autoridade competente o inicio de
um novo processo, se aproveitando no que for possível a documentação já existente, desta
feita, cuidando para não perder o prazo para devida transmissão para o Mural de Licitações
Municipais.

As orientações destacadas neste expediente, deverão ser utilizadas para
aperfeiçoamento dos controles existentes nos departamentos/unidades executoras, que são os
fiéis guardiões da credibilidade do processo administrativo.

Atenciosamente,

De Acordo: 13/05/2018:

Silvio
Gerente

na Meira
ontroladoria

a e racio
Conta

antos
olador
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DECISÃO

Inexigibilidade de Licitação n° 04/2018
Processo Administrativo DG n° 34/2017

Diante das razões apresentadas pela Controladoria (fl. 119 e 120), com o

objetivo de observar fielmente as disposições da Instrução Normativa n°. 37/2009 — TCE/PR,

determino a revogação Processo Administrativo DG n° 34/2017.

Por oportuno, autorizo o inicio de um novo processo, com aproveitamento da

documentação juntada na medida do possível.

Ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio, para providencias.

Londrina, 28 de junho de 20 8.

‘2Ailton antes

Presidente
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