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EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO  

 

                                                                    

                                                                     EDITAL Nº 008/2022. 

 

A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa,  Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede à Avenida 

Visconde de Taunay, 950 – Ronda – CEP 84051-900, inscrita no CNPJ sob n.º 32.370.759/0001-52, 

representada neste ato pelo seu Presidente Interino, o Senhor  GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, no uso de 

suas prerrogativas legais,  por intermédio do Diário Oficial do Município, torna público para ciência dos 

interessados que estará contratando empresas jornalísticas locais, para prestação de serviços de publicidade 

legal, nos termos  deste edital de credenciamento, conforme abaixo:  

  

REFERÊNCIA: Chamamento Público  

 

1 – DO OBJETO   

Contratação de uma empresa jornalística especializada na prestação de serviços por demanda de publicação 

em jornal diário de grande circulação local (Publicidade Legal), em preto e branco, visando à contratação de 

4.000 (quatro mil) cm2 (centímetro quadrado) – espaços – para atender a demanda de publicações de extratos 

de editais, avisos, adendos e demais atos pertinentes a licitações e publicação de editais, à medida que se 

faça necessário tornar público tais expedientes, mediante processo licitatório.  

 

2. JUSTIFICATIVA  

A presente contratação justifica-se em virtude da necessidade de publicação de avisos de licitação e afins, 

de interesse da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA/PR, em jornal diário de grande 

circulação local, conforme legislação pertinente. A título de exemplo, convém mencionar os seguintes 

dispositivos, que exigem a publicidade em jornais diários de grande circulação:   

a) Lei nº 8.666/1993, art. 21, III;  

 b) Decreto nº 5.450/2005, art. 17, II, “c”; III “c” e § 6º.  

 

3. ACESSO  

O acesso ao sistema de credenciamento é livre a todas as empresas especializadas na prestação de serviços 

de publicação em jornal diário de grande circulação local constantes do objeto do presente credenciamento e 

se dará a qualquer momento, no período de 30 (trinta) dias úteis contados a partir da data de publicação do 

presente no Diário Oficial do Município, desde que atendidos os requisitos definidos no presente edital. 

 

4. INSCRIÇÃO  

O interessado em se inscrever no processo de credenciamento, deverá preencher a Proposta de 
Credenciamento, com letra legível.  

Tais documentos deverão ser apresentados em via original, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
PONTA GROSSA Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda Tel.: (42) 3220-1015-ramal 1240-CEP 84051-900 
Ponta Grossa por publicação em órgão da Imprensa Oficial ou então por qualquer processo de cópia, 
devendo, neste último caso, serem autenticadas por tabelião ou apresentadas com os respectivos originais, 
para autenticação no ato da inscrição, pelas pessoas para este fim designadas, junto à Fundação Municipal 
de Saúde, sita à Avenida Visconde de Taunay 950, Ponta Grossa, a partir da publicação em Diário Oficial, no 
horário das 13h00min às 17h00min. 
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 4.1. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CHAMAMENTO  

Data para recebimento dos 

envelopes de habilitação e de 

propostas de preços  

14/07/2022 à  

13/08/2022  

Das 13:30 às 17:00 

horas  

Coordenação de Licitações 

da Fundação Municipal de 

Saude de Ponta Grossa 

Abertura das propostas relativas 

habilitação  

15/08/2022  às 14:00 horas   Coordenação de Licitações 

da Fundação Municipal de 

Saude de Ponta Grossa 

Divulgação dos resultados  Após parecer 

jurídico  

-----  Diário oficial/site  

  

5. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CHAMAMENTO  

Qualquer interessado poderá impugnar o presente Edital de Chamamento por eventuais irregularidades, 

ficando para tanto estabelecido o prazo improrrogável de 15 dias após a publicação do edital para protocolar 

o pedido de impugnação. 

 

6. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO  

Os documentos referentes ao presente Credenciamento deverão ser apresentados em 02 (dois) 

envelopes distintos conforme a seguir:  

Os documentos de habilitação deverão ser entregues à Comissão Permanente, dentro de um envelope 

devidamente fechado, constando em sua face externa os seguintes dizeres:  

  

ENVELOPE Nº 01      HABILITAÇÃO  

CREDENCIAMENTO Nº008/2022                     FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA  

NOME DA EMPRESA :   

6.1     O ENVELOPE DEVERÁ CONTER A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO:  

6.1.1  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

6.1.1.1  Habilitação Jurídica  

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedade comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores;  

b) Inscrição do Ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de 

diretoria em   exercício.  

6.1.1.2 Regularidade Fiscal  

a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo à sede da empresa 

interessada no Credenciamento, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; caso seja isenta da referida inscrição, apresentar declaração de isenção.  

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, compreendendo os tributos administrados 

pela Secretaria da Receita Federal;  
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c) Prova de regularidade para com a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda  

Nacional;  

d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 

expedida pelo órgão competente;  

e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 

expedida pelo órgão competente;  

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS); será aceita a CND conjunta da 

União, caso esta englobe os encargos sociais nos termos da Legislação pertinente.  

g) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (CRS/FGTS);  

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 

12.440, de 2011).www.tst.gov.br  

6.1.1.3 Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:  

a) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, conforme 

modelo do anexo 1;  

b) Não há superveniência de fato impeditivo para a habilitação da proponente, sob as penas 

cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo 2;  

c) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal ( Lei 9.854 de  

27/10/99), conforme modelo do Anexo 3;  

d) Não integra em seu corpo social, nem no seu quadro funcional, empregado público ou 

membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal – conforme Art.  

9º inciso III da Lei 8.666/93 e Art. 8º, do Decreto Municipal nº 6615, conforme Anexo 4.    

6.1.1.4 Qualificação Econômica-Financeira  

a) Certidão negativa de falência e/ou recuperação judicial expedida pelo Cartório Distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, contendo expresso na própria certidão o prazo de sua validade;  

a.1) Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de 60 

(sessenta) dias de sua emissão.  

6.1.1.5 Qualificação Técnica  

a) Apresentação de pelo menos 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, demonstrando que a 

empresa cumpre ou cumpriu contrato (s) concernentes ao objeto deste credenciamento.  

b) A contratada deverá comprovar a circulação de no mínimo 04 (quatro) edições por semana, nos 

últimos 60 dias, com tiragem diária de no mínimo 5.000 (cinco mil) exemplares.  

c) A contratada deverá comprovar Jornalista Responsável, mediante apresentação de Registro do 

Diploma de Jornalista.  

d) A contratada deverá comprovar a rotatividade do Jornal, em pelo menos 20 (vinte) pontos de 

vendas de jornais (bancos/mercados e outros) em Ponta Grossa-PR, mediante declaração do Ponto 

de Venda.  
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e) A contratada deverá ser estabelecida em Ponta Grossa-PR, comprovando documentalmente.  

  

7. O envelope nº 2 contendo a Proposta de Preço de cada proponente deverá especificar na parte externa 

os seguintes dizeres:  

 ENVELOPE Nº 02      PROPOSTA DE PREÇO  

CREDENCIAMENTO Nº 008/2022     FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA 

NOME DA EMPRESA :   

7.1 A Proposta de Preços deverá ser formulada conforme segue:  

a) Ser formulada em 01 (uma) via, contendo a identificação da empresa jornalística, datada e 

assinada por seu representante legal;  

b) Discriminação completa da descrição dos serviços a serem prestados, conforme especificações 

descritas no objeto deste Credenciamento;  

c) Preço unitário de cada cm² e total da proposta, devendo ser cotado em Real e com até duas casas 

decimais após a vírgula.  

 

8. ACESSO  

O acesso ao sistema de credenciamento é livre a todas as empresas especializadas na prestação de serviços 

de publicação em jornal diário de grande circulação local constantes do objeto do presente credenciamento e 

se dará a qualquer momento, no período de 30 (trinta) dias úteis contados a partir da data de publicação do 

presente no Diário Oficial do Município, desde que atendidos os requisitos definidos no presente edital. 

9.CREDENCIADA  

1 – O montante total será rateado igualitariamente entre as empresas que se classificarem neste 
credenciamento, sendo o valor total de R$ 42.800,00 (quarenta e dois mil e oitocentos reais) divididos pelo 
total do número de empresas cadastradas ao qual será devidamente estipulada para fins de apontamento 
junto ao instrumento contratual.  

2 - Mediante termo aditivo, e de acordo com a capacidade operacional do CONTRATADO e as necessidades 
do CONTRATANTE, os contraentes poderão fazer acréscimos de até vinte e cinco por cento (25%) nos 
valores limites do contrato, durante o período de sua vigência, mediante justificativa aprovada pelo gestor da 
Fundação Municipal de Saúde.  

 

10. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO  

Serão declarados inabilitados os interessados:  

1.1 - Que por qualquer motivo, tenham sido declarados inidôneos ou tenham sido punidos com suspensão do 
direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, 
com a publicação do ato no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o expediu;  

1.2 - Inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão fiscalizador da classe, sejam as pendências 
financeiras ou relativas ao registro profissional, bem como os que possuam qualquer nota desabonadora 
emitida pelo mesmo;  

1.3 - Que deixarem de apresentar qualquer documentação de apresentação obrigatória exigida no Edital 
(documentação de habilitação técnica e jurídica);  
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1.4 - Anteriormente descredenciados pelo Município por descumprimento de cláusulas contratuais ou por 
haver sido constatada irregularidade na execução dos serviços prestados.  

1.5 - Não constitui motivo de inabilitação do interessado o descredenciamento realizado pela falta de 
recadastramento periódico perante o Município.  

11. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E DOS RECURSOS  

1 - Analisada a documentação para verificar o cumprimento das exigências do Edital, para efeito de habilitação 
o Município divulgará o resultado, por meio de publicação no endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br.  

2 - Os interessados poderão recorrer do resultado publicado, apresentando suas razões devidamente 
fundamentadas e por escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente 
à data da divulgação, ficando, nesse período, autorizado que tenha vistas ao seu processo.  

3 - O recurso limitar-se-á a questões de habilitação e serão considerados os documentos anexados em fase 
de recurso;  

4 - Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e não protelatórios.  

5 - Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos, o resultado final do 
processo de credenciamento será divulgado por meio de endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br.  

 

12. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  

Estando a empresa apta a contratar com a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE o processo será 
encaminhado à Secretaria Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos, que verificará a regularidade do 
procedimento, visando a realização do procedimento de inexigibilidade de licitação, tomando-se por base o 
“caput” do artigo 25 da Lei de Licitações, tendo em vista o fato de que a competição resultar impossibilitada, 
já que é do interesse da coletividade local que o maior número possível de empresas prestem os serviços 
especializados em questão, no intuito de ampliar o acesso da população envolvida.  

 

13. ASSINATURA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO  

O habilitado será convocado para assinatura do instrumento contratual, devendo comparecer no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito de credenciamento. 

14. PRAZO DO CONTRATO  

O Prazo de vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, contados da data da publicação do 
contrato.  

A prestação dos serviços licitados será de forma PARCELADA, obedecendo rigorosamente os prazos 
estipulados no edital, podendo ser modificada, desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e 
conveniência da Administração.  

O serviço contratado, objeto desta licitação será prestado de acordo com a necessidade da FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE SAÚDE e disponibilidade dos recursos. 

  

15. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

  

a) A empresa CONTRATADA deverá receber as matérias em dias úteis, no horário compreendido das 

08h00min às 18h00min, eletronicamente (via e-mail ou programa próprio), emitindo recibo e 

confirmando a publicação para o dia informado na solicitação e informar a CONTRATANTE as 

dimensões da publicação e o custo da mesma, observando o valor do cm2 contratado.   
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b) Para efeito de publicação a letra deverá ser editada no tamanho 7 (sete), do tipo ARIAL. Caso a 

empresa altere a formatação original enviada não poderá haver ônus para a contratante. A contratada 

deverá disponibilizar eletronicamente a página do exemplar contendo as publicações, no prazo 

máximo de vinte e quatro horas após a publicação.  

c) A publicação deverá ser efetuada na parte de PUBLICIDADE LEGAL, salvo motivo devidamente 

justificado.   

d) A contratada deverá emitir nota fiscal mensal, contendo o quantitativo total de cm2 e respectivo valor, 

bem como anexar à nota fiscal as autorizações e quantitativos de cada publicação e respectivos 

valores e também um exemplar do jornal com a respectiva publicação.   

e) A publicação deverá ser feita diariamente, por no mínimo 04 (quatro) dias úteis da semana, em jornal 

de grande circulação local, cuja tiragem diária deverá ser de no mínimo 5.000,00 (cinco mil) 

exemplares.   

f) As matérias a serem veiculadas, conforme modelo a ser disponibilizado pela fiscalização do contrato, 

obedecerão ao cm2.  

g) Existindo mais de uma empresa jornalística credenciada, as matérias serão enviadas de forma 

alternada e sequencial, dando oportunidade de publicação aos credenciados, sem qualquer forma de 

preferência.  

  

16. DO VALOR  

O valor médio unitário da matéria por cm² é de R$ 10,70 (dez reais e setenta centavos), não podendo 

ultrapassar o valor de R$ 42.800,00 (quarenta e dois mil e oitocentos reais).  

Havendo mais de uma empresa credenciada e habilitada, o valor inicial será dividido entre as empresas, em 

partes iguais.  

  

17. PRAZO DE PAGAMENTO:  

O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, com o valor correspondente 

às quantidades fornecidas de acordo com empenho previamente emitido mensalmente, com a apresentação 

da Nota Fiscal com anuência da pessoa responsável pelo recebimento dos produtos e/ou serviços 

acompanhada das certidões negativas exigidas pela legislação brasileira.  

 

18. RECURSOS FINANCEIROS:  

18.01  As despesas com a presente contratação correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária:  

Red.  Dot. Orçamentária  

32  33.90.39.90.00/24.0001.10.1220235.2272 
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19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

A Contratada, obriga-se a atender todas as disposições legais e regulamentares, inclusive as orientações 

determinadas pela contratante, pertinentes aos serviços a serem executados, objetivando o fiel cumprimento 

do contrato, responsabilizando-se pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente.   

São de responsabilidade da Contratada todos os impostos, taxas, licenças e registros em órgãos públicos 

municipais, estaduais ou federais que se fizerem necessários.   

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações referentes 

à execução contratual se obriga prontamente a atender em no máximo 72 (setenta e duas) horas.  

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação.  

  

20. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando 

em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, 

exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;   

Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas nas 

cláusulas do contrato.  

21. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Edital 

ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 2º da 

Lei Municipal 8393/2005 e responsabilidades civil e criminal, em harmonia com o que estabelece o art. 

81 e seguintes do cap. IV da Lei 8.666/93, com as alterações posteriores: 

 a) Advertência;  

b) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na prestação do objeto licitado, calculado sobre 

o valor correspondente à parte inadimplida;  

b.1) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias 

corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;  

c) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula contratual, exceto prazo de entrega;  

d) 20% (vinte por cento), sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, 

caso a vencedora não preste o serviço licitado sem prejuízo das outras sanções cabíveis;  

e) 10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível aceita pela 

Administração, não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, 

ainda que não tenha havido processo de licitação;  

A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança 

administrativa ou judicial.  

f) O licitante que ensejar o retardamento do andamento procedimental do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, agir de modo inidôneo ou firmar declaração falsa 
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de atendimento às condições de habilitação, será, dependendo da gravidade de cada caso, 

descredenciado ou declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração, restando, ainda, 

ser descredenciado do sistema de registro cadastral de fornecedores do Departamento de Compras, 

da Secretaria Municipal de Administração, nos termos estabelecidos pela Lei Municipal n° 8.393/2005, 

Decreto nº 140/2003 e suas alterações Decreto 746/2006.  

            Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 

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

  

22. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO  

"A gestão do contrato ficará a cargo do Setor de Contratos e Convênios da Fundação Municipal de Saúde de 

Ponta Grossa/PR, representado pelos servidores: 

Nome: Filipe Eduardo Berger Silva 

Matrícula 19750 

Endereço: Rua Santa Rita Durão, 248, Ponta Grossa PR 

RG 8207590-9 

CPF: 053.972.419-03 

E-mail: filipeberger85@gmail.com 

 Nome: Alexandre Costa Basso 

Endereço: Av. Anita Garibaldi, 963 - Órfãs 

Matrícula: 26.400 

RG: 80765991 

CPF: 066.452.829-58 

E-mail: alexadrebasso.fms@gmail.com 

Nome: Maria Luiza Queiroz  

Rua Padre João Lux, nº 18 apto 21 CEP 84026-315  

Matrícula: 28754  

RG 12.480.040-4  

CPF 113.592.759-67  

E-mail: contratosfms.malu@gmail.com 

A fiscalização ficará a cargo da empregada pública: 

BEATRIZ POSTANOVICZ  
CPF sob nº. 034.234.499-42.  

RG 7.700.714-0  

TATIANE MARISA MARAFIGO ZANDER 

CPF 072.818.989-59 

RG 10.794.504-0 

Matricula: 28802 

  

23.RESCISÃO  
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1 - Ocorrendo motivo que justifique e/ou aconselhe, atendido em especial o interesse do CONTRATANTE, o 
presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE a qualquer momento, mediante 
notificação para imediata suspensão dos serviços.  

 

24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

O presente processo de chamamento público poderá ser revogado por razões de interesse público, 
decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar sua 
revogação.  

 

25. DO FORO  

Fica eleito o Foro da Comarca de Ponta Grossa, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução deste 

instrumento. 

 

 

 

 

Ponta Grossa-PR, 01/07/2022 

  

 

 

 

 

  

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 

Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa 
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ANEXO 01  

CHAMAMENTO 008/2022  

DECLARAÇÕES  

  

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE   

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório instaurado pela 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 

Poder Público, em qualquer de suas esferas.   

  

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

  

DECLARAÇÃO NÃO POSSUIR NO SEU QUADRO MENOR DE IDADE  

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que 

acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.  

1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.  

  

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO FUNCIONARIO PUBLICO  

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório que nenhum servidor 

público, ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal, integra nosso 

quadro societário, nem funcional, sob qualquer regime de contratação.  

  

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE  

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital, que tomamos conhecimento do Edital e de 

todas as condições de participação do mesmo e nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital, 

e a fornecer serviço de qualidade, sob as penas da Lei.  

  

  

 
(Nome da empresa)  

  

  

 
CNPJ / MF nº,   

  

  

 
sediada (endereço completo)   

  

  

 
Local e data  

  

  

 
Nome e nº da cédula de identidade do declarante   
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CONTRATO N°xxx/2022 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE PONTA GROSSA E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, 

pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Visconde de Taunay, n° 

950, CEP 84051-900, inscrito no CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52, neste ato 

representado de acordo Decreto Municipal n° 20.252, de 04 de maio de 2022, pelo 

presidente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, GUSTAVO SCHEMIM 

DA MATTA, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 5.855.143-0 e inscrito no 

CPF/MF 024.048.119-40, residente e domiciliado sito a Rua Ramiz Galvão, nº 400, 

Oficinas, CEP 84040-240, nesta cidade e comarca; e 

CONTRATADA:       XXXXXXXXXXXXXXXXX pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na 

XXXXXXXXXXXXX, na cidade de XXXXXXXXXXXX, CEP: XXXXXXXXXX, fone 

XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n° XXXXXXXXXXXX, representada pelo 

Sr. XXXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade RG nº XXXXXXXXXXX e do 

CPF/MF XXXXXXXXXX, residente e domiciliado na cidade de XXXXXXXX, sito à 

XXXXXXXXXXXXXXX CEP XXXXXXXX, pelo presente instrumento e na melhor 

forma de direito, acham-se justos e contratados, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de empresa especializada na prestação 

de serviços de publicação em jornal diário de grande circulação local (Publicidade Legal), em preto e 

branco, visando à contratação de cm² para atender à demanda de publicações de extratos de editais, 

avisos, adendos e demais atos pertinentes a licitações e publicação de editais, sempre que se faça 

necessário tornar público tais expedientes, mediante processos licitatórios ou dispensáveis, em estrita 

observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de 

Licitação nº XX/2022, extrato publicado no dia XX de XXXXX de 2022, com amparo no artigo 25, da 

Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados 

municipais número SEI XXXX/2022, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e 

pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 

partes. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO 

A execução do presente contrato abrange as seguintes tarefas:  

a) A empresa CONTRATADA deverá receber as matérias em dias úteis, no horário compreendido 

das 08h00min às 18h00min, eletronicamente (via e-mail ou programa próprio), emitindo recibo e 

confirmando a publicação para o dia informado na solicitação e informar a CONTRATANTE as 

dimensões da publicação e o custo da mesma, observando o valor do cm2 contratado.   

b) Para efeito de publicação a letra deverá ser editada no tamanho 7 (sete), do tipo ARIAL. Caso a 

empresa altere a formatação original enviada não poderá haver ônus para a contratante. A contratada 

deverá disponibilizar eletronicamente a página do exemplar contendo as publicações, no prazo 

máximo de vinte e quatro horas após a publicação.  

c) A publicação deverá ser efetuada na parte de PUBLICIDADE LEGAL, salvo motivo devidamente 

justificado.   

d) A contratada deverá emitir nota fiscal mensal, contendo o quantitativo total de cm2 e respectivo 

valor, bem como anexar à nota fiscal as autorizações e quantitativos de cada publicação e respectivos 

valores e também um exemplar do jornal com a respectiva publicação.   

e) A publicação deverá ser feita diariamente, por no mínimo 04 (quatro) dias úteis da semana, em 

jornal de grande circulação local, cuja tiragem diária deverá ser de no mínimo 5.000,00 (cinco mil) 

exemplares.   

f) As matérias a serem veiculadas, conforme modelo a ser disponibilizado pela fiscalização do 

contrato, obedecerão ao cm2.  

g) Existindo mais de uma empresa jornalística credenciada, as matérias serão enviadas de forma 

alternada e sequencial, dando oportunidade de publicação aos credenciados, sem qualquer forma de 

preferência.  

h) veiculadas, conforme modelo a ser disponibilizado pela fiscalização do contrato, obedecerão às 

cm²/coluna. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

O preço total para o presente ajuste para valor médio unitário da matéria por cm² é de R$ XX (XX 

reais), não podendo ultrapassar o valor de R$ XX (XXX reais), entendido este como preço justo e 

suficiente para a total execução do presente objeto. 

Mediante termo aditivo, e de acordo com a capacidade operacional do CONTRATADO e as 

necessidades do CONTRATANTE, os contraentes poderão fazer acréscimos de até vinte e cinco por 

cento (25%) nos valores limites do contrato, durante o período de sua vigência, mediante justificativa 

aprovada pelo gestor da Fundação Municipal de Saúde 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO  

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
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CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

O pagamento do presente contrato será efetuado até o 30° dia útil do mês subsequente ao da 

prestação de serviços, mediante requerimento protocolado, apresentação da Nota Fiscal ou Nota 

Fiscal Fatura, cópia do contrato e aditivos, se houver. A contratada deverá emitir nota fiscal mensal, 

contendo o quantitativo total de cm²/coluna e respectivo valor, bem como anexar à nota fiscal as 

autorizações e quantitativos de cada publicação e respectivos valores e também um exemplar do 

jornal com a respectiva publicação. 

O pagamento somente será efetuado se a Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura estiver atestada pela 

fiscalização, acompanhada. A nota fiscal deverá ser emitida posteriormente à emissão do empenho, 

dos seguintes comprovantes devidamente quitados, já exigíveis, em cópia, respeitada a periodicidade 

de exigência dos documentos: 

a) A Certidão Negativa que prove a regularidade com o FGTS. 

b) A Certidão Negativa de Débitos da União. 

c) A Certidão Negativa Municipal. 

d) A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

e) A Certidão Negativa de Débitos Estadual. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS 

O Prazo de vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, contados da data da 

publicação do contrato.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

A prestação dos serviços licitados será de forma PARCELADA, obedecendo rigorosamente os prazos 

estipulados no edital, podendo ser modificada, desde que plenamente justificado, atendendo ao 

interesse e conveniência da Administração.  

O serviço contratado, objeto desta licitação será prestado de acordo com a necessidade da 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE e disponibilidade dos recursos. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

1. Dos direitos 

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e 

da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

 

2. Das obrigações da CONTRATANTE: 

a) efetuar o pagamento ajustado;  

b) dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato.  

c) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do Contrato, sob os aspectos quantitativo e 

qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de 

quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA. 

 

3. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
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a) Prestar os serviços na forma ajustada; 

b) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas, entre a CONTRATADA e 

seus empregados; 

c) Efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais e trabalhistas de seus empregados nas datas 

determinadas pela legislação em vigor; 

d) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais; 

e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Dispensa/Inexigibilidade; 

f) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar 

cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente 

Dispensa/Inexigibilidade, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 

fiscais e comerciais, bem como Certidões Negativas de Débito Salarial, expedida pela Delegacia 

Regional do Trabalho - DRT; 

g) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente 

contrato; 

h) Reparar, corrigir, remover substituir às suas expensas, no total ou em parte o objeto do presente 

contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 

i) Responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente contrato. 

j) Permitir e facilitar a Fiscalização, a inspeção dos serviços a qualquer hora, devendo prestar todos 

os informes e esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, por escrito; 

k) Viabilizar os recursos materiais e humanos necessários à execução do objeto do presente 

CONTRATO. 

 

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 

A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, nem tampouco subcontratá-lo no todo, ou 

em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica. 

Fica proibida a contratação, direta ou indiretamente, de servidor da entidade CONTRATANTE, para 

prestar os serviços objeto do presente à CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 

previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração; e 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 
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A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos 

prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela CONTRATANTE 

na forma que a mesma determinar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS     

"A gestão do contrato ficará a cargo do Setor de Contratos e Convênios da Fundação Municipal de Saúde 

de Ponta Grossa/PR, representado pelos servidores: 

Nome: Filipe Eduardo Berger Silva 

Matrícula 19750 

Endereço: Rua Santa Rita Durão, 248, Ponta Grossa PR 

RG 8207590-9 

CPF: 053.972.419-03 

E-mail: filipeberger85@gmail.com 

 Nome: Alexandre Costa Basso 

Endereço: Av. Anita Garibaldi, 963 - Órfãs 

Matrícula: 26.400 

RG: 80765991 

CPF: 066.452.829-58 

E-mail: alexadrebasso.fms@gmail.com 

Nome: Maria Luiza Queiroz  

Rua Padre João Lux, nº 18 apto 21 CEP 84026-315  

Matrícula: 28754  

RG 12.480.040-4  

CPF 113.592.759-67  

E-mail: contratosfms.malu@gmail.com 

A fiscalização ficará a cargo das serviras: 

BEATRIZ POSTANOVICZ  
CPF sob nº. 034.234.499-42.  

RG 7.700.714-0  

TATIANE MARISA MARAFIGO ZANDER 

CPF 072.818.989-59 

RG 10.794.504-0 

Matricula: 28802 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

A CONTRATADA será aplicada multa pelo CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescisão, 

aplicação de demais penalidades previstas na Lei Municipal n° 8393, de 29 de dezembro de 2005 e 

de eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber: 

a) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total do ajuste, e em 

caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA; 

b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor total do contrato, por dia que exceder o 

prazo contratual para prestação do serviço; 
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c) multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 

parcial ou qualquer outra irregularidade. 

Na eventual aplicação de multa, o seu “quantum” será automaticamente descontado do valor a ser 

pago à CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EFICÁCIA 

O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário Oficial do 

Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

A comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será através de prepostos. 

Ao preposto da CONTRATANTE caberá, inclusive, fiscalizar a execução do contrato. 

Os empregados da CONTRATADA somente obedecerão ordens e orientações emanados pela 

mesmo. 

Da fraude e da corrupção: 

I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores 

e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo 

de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

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

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 

com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de 

contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo 

de licitação ou de execução de contrato; 

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 

sem conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em 

níveis artificiais e não competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas 

ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 

execução do contrato; 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 

materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja 

impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, 

inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de 

contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 

empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 

coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 

organismo. 
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III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 

contratação, deverá concordar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou 

integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá 

que o organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o 

organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de 

execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução 

do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste contrato, perante o foro 

da Comarca de Ponta Grossa. 

Ao firmar este contrato declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos 

demais documentos vinculados ao presente. 

Justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas 

presentes ao ato. 

      

 

Ponta Grossa, xx de xxxx de 2022 

 

 

 

 

 

CONTRATADA                                   CONTRATANTE 

MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA 

GROSSA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

ROSEMARI FERREIRA BEATRIZ POSTANOVICZ 

CPF/MF 506.594.729-53 CPF/MF 034.234.499-42 

 


