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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1305-941/2020 

 

1. De um lado, o MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ/MF sob Nº. 76.970.391/0001-39 com sede à Rua Dr. José Cândido Muricy, N º 216, nesta cidade, neste ato 

representada pela sua Prefeita Municipal, Srª. LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, brasileira, casada, residente e 

domiciliado a Av. Paranapanema, 551 - PARANAPOEMA - Estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº RG n 2.256.731-

4 e, C.P.F. n 564.835.839-87, doravante denominado CONTRATANTE. 

 

2. E, de outro lado, a empresa LIGA DE FUTEBOL DE NOVA ESPERANÇA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob 75.472.746/0001-05 com sede na Rua Professor Laertes Munhoz, s/n - Cep: 87600-000, 

na cidade de Nova Esperança – neste ato representada pelo Juarez Rodrigues, brasileiro, casado, residente e domiciliado 

à rua Goiânia, 474, Conjunto Capelinha em Nova Esperança – Paraná, portador do CI/RG Nº. 3.422.844-2 e inscrita no 

CPF/MF Nº. 467.574.309-91, doravante denominada CONTRATADA. 

“As partes acima nominadas e qualificadas, acordam e ajustam firmar o presente contrato, nos termos da 

Lei n.º 8.666; de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas condições do 

Edital de Modalidade Pregão Presencial n.º 07/2020 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações 

e responsabilidade das partes.”  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

Contratação de empresa para prestação de serviços de arbitragem de futebol, campo e futsal, para realização de 

campeonatos e festivais promovidos pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte. 

 

Parágrafo Único – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes 

em todos os seus termos, as condições expressas no PREGÃO PRESENCIAL, nº. 07/2020, juntamente com seus anexos e 

a proposta da contratada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO 

 

2. A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de prestação de serviços. 

 

2.1. O fornecimento pela contratada se dará de acordo com a necessidade da contratante, que sempre encaminhará ordem 

de serviço, discriminando especificamente o item constante do termo de referencia e da proposta vencedora e a quantidade 

a ser entregue (Qual evento esportivo a que se refere a prestação do serviço a ser realizado, a data de sua realização, hora, 

local da prestação e etc), identificará o órgão que receberá o objeto. Quando da entrega do item/produto/serviço, a contratada 
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deverá identificar o funcionário do Município responsável pelo recebimento do Ítem/Serviço/produto, pedindo sua assinatura 

e colocando o numero do RG e do CPF do recebedor. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

Pela Execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de R$ 28.550,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos e cinquenta reais).  

Itens Qtde Especificação 
Valor 

Unitário 
Total 

1 25 
Jogos de futebol campo adulto 
(1 arbitro, 02 assistentes e 1 mesário). 

650,00 16.250,00 

2 40 
Jogos de futebol de campo – categoria de base. (1 arbitro, 02 
assistentes e 1 mesário).  

175,00 7.000,00 

3 20 Jogos de futsal (1árbitro e 1 mesário). 265,00 5.300,00 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

Para pagamento dos serviços constantes do objeto deste contrato, a empresa vencedora deverá prestar contas dos serviços 

prestados com relatório detalhado do serviço prestado, (nome do evento, local e hora do evento, descrição detalhada do 

serviço, esporte praticado e etc),conforme a execução dos serviços e mediante comprovante de quitação dos serviços de 

arbitragem, sendo que o pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal (PJ) 

acompanhado do relatório do serviço prestado e apresentação da requisição para execução do serviço. Para cada pagamento 

efetuado será exigida a apresentação da Certidão Negativa de débitos junto ao INSS e FGTS. 

Deverá constar da nota fiscal o número do Processo de Licitação Pregão Presencial nº 07/2020. 

Os pagamentos serão realizados mediante procedimento bancário, em conta do fornecedor contratado. 
 
Havendo erro na fatura (preço diferente do contrato ou qualquer outra irregularidade) ou descumprimento das condições 
pactuadas, a tramitação da fatura será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. 
Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da fatura, reapresentada na forma correta.  
 
Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.  
 

CLÁUSULA QUINTA – RECURSO FINANCEIRO 

As despesas decorrentes do presente Contrato será efetuado à conta da seguinte dotação orçamentária do corrente exercício 

ou qualquer outra que substituí-la no exercício seguinte. 
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06.006.27.812.0033.2.248 – MANUTENÇÃO PROMOÇÕES ESPORTIVAS 3.3.90.39.00.00......................OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RED. 355 
 

CLÁUSULA SEXTA – CRITÉRIO DE REAJUSTE 

O preço estabelecido no presente Contrato não será reajustado durante a sua vigência. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZOS E LOCAL  

O prazo para o início de execução será contado a partir da assinatura do Contrato, conforme ordem de serviço encaminhada 

pelo contratante, que definirá os serviços que serão executados, local, horários e etc. O local de execução dos serviços será 

no perímetro Urbano do Município de PARANAPOEMA-Pr, incluindo o Ginásio de Esportes do Município, escolas e quadras 

localizados no Município de PARANAPOEMA-Pr, e etc. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Constituem direitos de a CONTRATANTE receber o objeto desse Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA 

perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

 

Parágrafo Primeiro: Os serviços serão acompanhados e fiscalizados pelo departamento de engenharia da Prefeitura que 

registrará as ocorrências em planilhas próprias, conforme art. 67 da Lei 8.666/93.  

Parágrafo Segundo: Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado e,  

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato. 

Parágrafo Terceiro: Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Prestar a execução dos serviços na forma ajustada; 

b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente 

Contrato; 

c) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo 

a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

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

Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

f) Responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATADA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do presente Contrato; 

g) Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos 

que julgar necessários; 

 

CLÁUSULA NONA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
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Em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma da obra, será aplicada à CONTRATADA multa moratória de 

valor equivalente a 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor total em atraso, por dia útil excedente ao 

respectivo prazo, limitada a 2% do valor total da etapa em atraso.  

Parágrafo Único – Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, da Lei 8666/93, sendo que, em caso de multa, esta corresponderá a 10% 

(dez por cento) sobre o valor total do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº. 

8.666/93. 

Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista 

no art. 77, da Lei nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O Presente Instrumento Contratual rege-se pelas suas disposições e clausulas expressas, pelas regras constantes do 

Processo Licitação Pregão Presencial 07/2020 e nos termos da lei 10.520/02, Decretos nºs: 3.555 de 08/08/2000, alterado 

pelo Decreto nº 3.693 de 20/12/2000 e pelo Decreto nº 3.697, de dezembro de 2000, na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 

1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DURAÇÃO  

O presente Contrato terá o prazo de duração de 12 (doze), contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogado nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES 

A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente se reputará válida se tomadas 

expressamente em Termo Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a dele fazer parte. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS 

O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas 

compras dos produtos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, devendo porém ser 

devidamente e minuciosamente justificado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de PARANACITY, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato. 
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E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 3 (três) vias iguais e 

rubricadas para todos os fins de direito, na presença de 2 (duas) testemunhas, abaixo assinadas. 

 

 
Paranapoema, dia 01 de julho de 2020 

 

 
 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 

CONTRATANTE 

 
 

LIGA DE FUTEBOL DE NOVA ESPERANÇA 
CONTRATADA 

 
 

TESTEMUNHAS 
 
 
 

_____________________________                           _____________________________ 
Nome: Nome: 
RG: RG: 
CPF: CPF: 

 

Rua. Dr. José Cândido Muricy, 216, Centro, 87680-000 - Fone/Fax: 44 3342-1133 - E-mail: licitacaopoema@gmail.com.br - www.paranapoema.pr.gov.br 
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TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR CONTRATO Nº 1042-678/2018 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATAENDIMENTO AO 
HOSPITAL MUNICIPAL – PLANTÃO MEDICOS DE ATENDIMENTO A URGENCIA E EMERGENCIA. 
SEGUNDA-FEIRAS A SEXTA-FEIRAS, DAS 15 HORAS ÀS 07DO DIA SEGUINTA- (16h). INEXIGIBILIDADE 
06/2018. 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, ESTADO DO PARANÁ, com sede a Rua. Dr. José 

Cândido Muricy, 216, centro, nesta cidade, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 
76.970.391/0001-39, doravante denominada Prefeitura Municipal, neste ato representado pela Prefeita Municipal Srª. 
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, brasileira, casada, residente e domiciliado a Av. Paranapanema, 551, nesta 
cidade, inscrito no CPF sob nº 564.835.839-87 e CI.RG sob n.º 2.256.731-4 - SSP/PR, e: 
 
CONTRATADO: CLINICA MEDICA SIROTI & SIROTI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 
30.286.705/0001-88, localizada na Av. Advogado Horácio Raccanello Filho, 4840 APT 301, zona 07, na cidade de Maringá, 
CEP:  87.020-035, Estado do Paraná, neste ato representado pela Sr. Fernando Jorge Siroti, brasileiro (a), casado, sócio 
proprietário, portador (a) da CIRG N.5.188.448-5/SSP-PR, inscrita no CPF N. 003.864.179-89, residente e domiciliado na 
cidade de Maringá, Estado do Paraná. 
 
CLÁUSULA PRIMEITA – VIGÊNCIA DO CONTRATO: Fica aditivado o contrato no prazo para termino dia 31 de Dezembro 
de 2020, mantendo-se as demais condições no termos. ART 65, Parágrafo 1º, da Lei 8666/93. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL 
Pelos serviços prestados a contratante pagará a contratada o valor de R$- 1 .300,00 (um mil e trezentos reais), por plantão. 
E a quantidade de 360 (trezentos e sessenta) plantões anuais. 
 
As demais cláusulas permanecem inalteradas. 
 
E por estarem acordadas as partes assinam o presente termo em duas vias de igual teor e valor, com presença de 2 (duas) 
testemunhas, para os efeitos legais.  

 

Paranapoema - PR, 01 de Julho de 2020 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 

SRA PREFEITA: LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
CONTRATANTE 

 
 

CLINICA MEDICA SIROTI & SIROTI LTDA 

CONTRATADA 
 

Rua. Dr. José Cândido Muricy, 216, Centro, 87680-000 - Fone/Fax: 44 3342-1133 - E-mail: licitacaopoema@gmail.com.br - www.paranapoema.pr.gov.br 
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TERMO ADITIVO DE PRAZO E ITEM CONTRATO Nº 1046-677/2018 
 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AO “ESF” (PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAÚDE 
DA FAMILIA), NÍVEL BASICO AMBULATORIAL DE ATENÇÃO. ABRANGE CONSULTA AMBULATORIAIS E 
EVENTUAIS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA. INEXIGIBILIDADE 06/2018. 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, ESTADO DO PARANÁ, com sede a Rua. Dr. José 

Cândido Muricy, 216, centro, nesta cidade, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 
76.970.391/0001-39, doravante denominada Prefeitura Municipal, neste ato representado pela Prefeita Municipal Srª. 
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, brasileira, casada, residente e domiciliado a Av. Paranapanema, 551, nesta 
cidade, inscrito no CPF sob nº 564.835.839-87 e CI.RG sob n.º 2.256.731-4 - SSP/PR, e: 
 
CONTRATADO: CLINICA MEDICA SIROTI & SIROTI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 
30.286.705/0001-88, localizada na Av. Advogado Horácio Raccanello Filho, 4840 APT 301, zona 07, na cidade de Maringá, 
CEP:  87.020-035, Estado do Paraná, neste ato representado pela Sr. Fernando Jorge Siroti, brasileiro (a), casado, sócio 
proprietário, portador (a) da CIRG N.5.188.448-5/SSP-PR, inscrita no CPF N. 003.864.179-89, residente e domiciliado na 
cidade de Maringá, Estado do Paraná. 
 
CLÁUSULA PRIMEITA – VIGÊNCIA DO CONTRATO: Fica aditivado o contrato no prazo para termino dia 31 de Dezembro 
de 2020, mantendo-se as demais condições no termos. ART 65, Parágrafo 1º, da Lei 8666/93. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL 
Fica aditivada o item do contrato por 06 (seis) meses.    
As demais cláusulas permanecem inalteradas. 
 
E por estarem acordadas as partes assinam o presente termo em duas vias de igual teor e valor, com presença de 2 (duas) 
testemunhas, para os efeitos legais. 

 

Paranapoema - PR, 01 de Julho de 2020 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 

SRA PREFEITA: LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
CONTRATANTE 

 
 

CLINICA MEDICA SIROTI & SIROTI LTDA 

CONTRATADA 
 
 

Rua. Dr. José Cândido Muricy, 216, Centro, 87680-000 - Fone/Fax: 44 3342-1133 - E-mail: licitacaopoema@gmail.com.br - www.paranapoema.pr.gov.br 


