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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
 O Sr. JOÃO APARECIDO CRUZ URTOZINI torna 
público que irá requerer ao IAP, a Licença de Operação para 
Ampliação - Avicultura de corte instalada Estrada do Car-
doso, km 1,3, SN, Zona Rural - Agua Indiana, município de 
Bela Vista do Paraíso, estado do Paraná. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
 O Sr. JOÃO APARECIDO CRUZ URTOZINI torna 
público que recebeu do IAP, a Licença de Instalação para 
Avicultura de corte nº161151, com validade até 13/06/2021 
a ser implantada Estrada do Cardoso, km 1,3, SN, Zona Ru-
ral - Agua Indiana, município de Bela Vista do Paraíso, esta-
do do Paraná. 

 15.9.8. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte (Anexo VIII)
 15.9.9. Modelo de declaração de ausência de vínculo com o Município ou servidor do 
Município (Anexo IX)
 15.9.10. Minuta de contrato (Anexo X).
 15.9.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na es-
fera administrativa, será competente o foro da Comarca de Primeiro de Maio, Estado de Paraná.
 Primeiro de Maio, Estado do Paraná, em 25 de junho de 2019.

Suellem Caroline Andreato da Silva - Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Gilberto Marestone - Membro da Comissão

Jose Roberto de Oliveira Junior - Membro da Comissão

ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO BÁSICO
 OBJETO: Empresa de Tecnologia da Informação especializada para prestar manutenção 
e suporte técnico na rede, cabeamento e manutenção completa do servidor e rede.
 LOCAIS ONDE OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS: Sede da Câmara Municipal de 
Primeiro de Maio;
	 EQUIPAMENTOS	E	DISPOSITIVOS	DE	REDE:	Deverão	ser	projetados	e	especificados	
pela empresa Contratada, em quantidades necessárias para o bom funcionamento da rede de compu-
tadores.
 NOTAS: 1- Todo e qualquer problema de informática, deve ser resolvido pela empresa 
contratada; 2- O fornecimento de softwares para: sistemas operacionais, aplicativos, antivírus e outros 
softwares necessários para o bom funcionamento da rede de computadores, serão de responsa-
bilidade da Câmara Municipal de Primeiro de Maio; 3- O fornecimento de peças, equipamentos ou 
dispositivos para equipamentos de informática com defeito, será de responsabilidade da Câmara Mu-
nicipal de Primeiro de Maio; 4- O fornecimento de qualquer peça, equipamento ou dispositivo para o 
funcionamento da rede de computadores, será de responsabilidade da Câmara Municipal de Primeiro 
de Maio;
 FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Através de chamado telefônico e/ou e-mail ao 
técnico disponibilizado pela empresa que deverá possuir plenos conhecimentos técnicos, de acordo 
com o descritivo do Objeto deste Edital, de segunda a sexta-feira. Caso seja necessário deverão ser 
alocados tantos técnicos quantos forem necessários, em caráter de urgência, para solucionar proble-
mas eventuais. O prazo máximo para o início do atendimento é de uma hora. Os serviços a serem 
executados nos Servidores ou em dispositivos que afetem o funcionamento de toda rede, deverão ser 
realizados fora do horário de funcionamento da Câmara Municipal de Primeiro de Maio, sem custos 
adicionais;

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V A L O R 
MÁX. UNIT.

VALOR MÁX. 
TOTAL.

1 Contratação Empresa de Tecno-
logia da Informação especializada 
para prestar manutenção e supor-
te técnico na rede, cabeamento e 
manutenção completa do servidor 
e rede

Meses 12 R$ 2.500,00 R$ 30.000,00

 DO VALOR MÁXIMO DO ITEM: R$ 2.500,00. (Dois Mil e Quinhentos Reais.
ANEXO II - DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO

 QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS: 
 Nome: _______________________________________________________________
 RG: ______________ CPF: __________________      Atribuição: ______________
 E n d e r e -
ço:_______________________________________________________________.
 Nome: _______________________________________________________________ 
 RG: ______________ CPF: __________________      Atribuição: _______________
 Endereço:______________________________________________________________.
 CONTRATO SOCIAL:
 Instrumento: (  ) Contrato Social (  ) Requerimento Empresário Individual
Órgão de Registro: ______________________________________ Número do Registro: 
_______________________      
Data do Registro: ______________________________________ Data último arquivamento: 
___________________
 Declaro sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações acima prestadas.
 Data
 _____________________________
 Nome, assinatura e carimbo CNPJ
 OBSERVAÇÕES: 
 1) DEVEM SER RELACIONADOS TODOS OS SÓCIOS CONSTANTES DO CONTRA-
TO SOCIAL E SEUS DADOS PESSOAIS;
 2) A APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO É OBRIGATÓRIA E DEVE VIR FORA 
DOS ENVELOPES LACRADOS
 3) EM CASO DE SOCIEDADE ANÔNIMA QUALIFICAR OS DIRIGENTES E APRESEN-
TAR COPIA DA ATA DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA.

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARALICITAR OU 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

 DECLARAÇÃO
	 Eu,	 ............(nome)...........,	 CPF	 nº.	 ............	 e	 RG	 nº.	 representante	 legal	 da	 firma,	
..........................., CNPJ.................., interessada em participar no Processo Licitatório – Tomada de 
Preços nº 00/2019 na CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, DECLARO, sob as penas da 
Lei,	que	inexiste	impedimento	legal	contra	a	firma	...........................................................	para	licitar	ou	
contratar com a Administração
 ........................... , .... DE ............... DE  2019.
 (ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL)
 (CARIMBO CNPJ DA EMPRESA)

ANEXO IV - MODELO DE CREDENCIAMENTO - PROCURAÇÃO
 A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ______________, com sede à 
_________________________,	neste	ato	representada	pelo(s)	(diretores	ou	sócios,	com	qualificação	
completa	–	nome,	RG,	CPF,	nacionalidade,	estado	civil,	profissão	e	endereço)	pelo	presente	instru-
mento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, naciona-
lidade,	estado	civil,	profissão	e	endereço),a	quem	confere(m)	amplos	poderes	para	junto	à	CÂMARA	
MUNICIPAL  DE PRIMEIRO DE MAIO (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº. xx/2019 (ou de forma genérica para licitações em geral), usando 
dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de 
recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, tran-
sigir,	desistir,	firmar	compromissos	ou	acordos,	receber	e	dar	quitação,	podendo	ainda,	substabelecer	
esta	para	outrem,	com	ou	sem	reservas	de	iguais	poderes,	dando	tudo	por	bom	firme	e	valioso,	e,	em	
especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).
 .......................... , .... DE ............... DE  2019.
 REPRESENTANTE LEGAL
 RG E CPF
 (CARIMBO CNPJ)

ANEXO V - MODELO PROPOSTA
Fornecedor:________________________________________________________________________
CNPJ nº: __________________  Inscrição Estadual: ______________________
Endereço:_________________________________________ Bairro: ______________
Cidade: _________________  Estado: ___________  CEP: _______________
E-mail:__________________________ Fone: Fax: ____________________________
 À
 CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 REF: Tomada de Preços Nº. xx/2019
 Segue abaixo nossa proposta para prestar manutenção e suporte técnico na rede, cabe-
amento e manutenção completa do servidor e rede, nos estritos moldes do que consta no memorial 
descritivo, Anexo I do Edital da Tomada de Preços  n° xx/2019, compreendendo:
	 (especificar/descrever	os	serviços	e	condições,	conforme	memorial	descritivo)
 VALOR TOTAL: R$ 
 O prazo de validade da presente proposta: 120 (cento e vinte) dias
 Dados bancários para pagamento:
 Banco: _________  Agencia: _____________
 Conta: ________________ F a v o r e c i d o : 
_____________________________
 ____________,EM_____DE __________________DE 2019.
 ASSINATURA DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOME / RG / CPF
 (CARIMBO CNPJ DA EMPRESA)

ANEXO - VI - DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO INCISO “V” DO ARTIGO 27 DA LEI 
FEDERAL Nº. 8.666/93

 CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ.
 DECLARAÇÃO
 (nome da empresa)....................., inscrito no CNPJ nº ......................., por intermédio de 
seu representante legal o (a) Sr. (a) ................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº 
.......................	e	do	CPF	nº	.................,	DECLARA,	para	fins	do	disposto	no	inciso	V,	do	art.	27,	da	Lei	
8.666,	de	21	de	junho	de	1993,	acrescido	pela	Lei	nº	9.854,	de	27	de	outubro	de	1999,	não	emprega	
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e também menor de dezesseis 
anos,	de	acordo	com	o	inciso	XXXIII	do	art.	7º	da	Constituição	Federal	e	na	forma	da	Lei	nº	9.854,	de	
27/10/99.
 OBS.: DECLARAR QUANDO FOR O CASO: “DECLARO QUE EMPREGO MENOR 
COM IDADE DE CATORZE ANOS NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ”.
 ____________________,em______de_________de 2019.
 ASSINATURA DE REPRESENTANTE LEGAL
 NOME:
 RG.:
 (CARIMBO CNPJ DA EMPRESA)

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
 DECLARAÇÃO
 Eu, ...........(nome)..........., portado do CPF nº.................... e RG nº................. represen-
tante	 legal	da	firma	...........................,	 interessada	em	participar	no	Processo	Licitatório	Tomada	de	
Preços nº xx/2019, da CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, DECLARO, nos termos do 
edital, e sob as penas da Lei, que demos pleno atendimento aos requisitos de habilitação.
 .............................. , .... de ............... de 2019.
 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
 (CARIMBO CNPJ DA EMPRESA)

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
 DECLARAÇÃO
 Eu, ...........(nome)..........., portador do CPF nº.................... e RG nº................. abaixo 
assinado, declaro sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e  multas previstas neste ato con-
vocatório, que a empresa …........................................................, CNPJ nº....................................., é 
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Comple-
mentar nº.123 de 14 de dezembro de 2.006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, 
portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório 
da Tomada de Preços nº  xx/2019, realizado pela Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado de 
Paraná.
 .................................. de ............... de 2019.
 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
 (CARIMBO CNPJ DA EMPRESA)
 OBSERVAÇÃO: A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ANEXO A ESTA DECLARAÇÃO 

DOCUMENTO QUE COMPROVE SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
ATRAVÉS DE CERTIDÃO EM QUE CONSTE A CONDIÇÃO ME OU EPP, DEVIDAMENTE ATUALI-
ZADA, EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL OU CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS 
JURÍDICAS.
ANEXO IX MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSENCIA DE VÍNCULO COM O MUNICÍPIO E DE 

RELAÇÃO DE PARENTESCO COM SERVIDOR
 À COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 REFERENTE: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº. XX/2019
 PREZADOS SENHORES,
	 Declaramos	para	os	fins	de	direito,	na	qualidade	de	proponente	do	procedimento	licitató-
rio, sob a modalidade Tomada de Preços nº. xx/2019, instaurado pelo Município de Primeiro de Maio, 
que nenhum de nossos sócios, gerentes ou diretores é membro ou servidor em exercício no Município 
de Primeiro de Maio, ocupante de cargo em comissão neste Município ou servidores cedidos ou 
colocados à disposição deste Município por Órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou, ainda, é cônjuge, companheiro ou pa-
rente	até	o	terceiro	grau,	inclusive,	em	linha	reta,	colateral	ou	por	afinidade	de	membros	e	servidores	
que	exerçam	cargo	em	comissão,	função	de	confiança	ou	seja	membro	da	comissão	de	licitação	ou	
autoridade ligada à contratação do Município de Primeiro de Maio, conforme as limitações alcançadas 
e	mencionadas	através	do	Acórdão	2745/2010	de	02	de	setembro	de	2010	do	Tribunal	Pleno	do	Tri-
bunal de Contas do Estado do Paraná, e posteriores alterações.
 POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS O PRESENTE.
 .................................. de ............... de 2019.
 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
 (CARIMBO CNPJ DA EMPRESA)

ANEXO X MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº TOMADA DE PREÇOS  
Nº 001/2019

 Contrato de Prestação de Serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TECNOLO-
GIA DA INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 
NA REDE, CABEAMENTO E MANUTENÇÃO COMPLETA DO SERVIDOR E REDE que entre si cele-
bram a Câmara Municipal de Primeiro de Maio e a empresa _________________, na forma abaixo:
 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARA-
NÁ, pessoa jurídica de Direito Público, com sede à Rua XXX, nesta cidade de Primeiro de Maio, 
Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº XXXXXX, neste ato representado por seu Presidente, Sr. 
Elenilson José Espanholo, brasileiro, xxxxxxx, portador do RG nº xxxxxx, e do CPF nº xxxx, residente 
e domiciliado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua xxxxxxx, e
 CONTRATADA: __________________________, pessoa jurídica, com sede à 
Rua______________, na cidade de___________, Estado _________, CEP__________, inscrito no 
CNPJ nº. _____________ e inscrito no CCE/PR nº. _______________, neste ato devidamente repre-
sentado pelo senhor________________, portador da Cédula de Identidade RG nº. __________e do 
CPF/MF sob nº. _____________.
 CLÁUSULA I – DO OBJETO:
 1.1. Constitui o objeto do presente a contratação de empresa de tecnologia da informa-
ção especializada para prestar serviços para a manutenção e suporte técnico, manutenção de rede, 
cabeamento e manutenção de servidor de rede para a Câmara Municipal de Primeiro de Maio, confor-
me	especificações	que	integram	ao	Processo	Licitatório	Tomada	de	Preços	Nº	00/9,	compreendendo:	
 CLÁUSULA II – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 2.1 – O preço total do objeto deste contrato é o apresentado na proposta da CONTRA-
TADA, no valor de: R$ 30.000,00 (Trinta Mil), sendo que mensalmente o valor importa em R$ 2.500,00 
(Dois Mil e Quinhentos Reais) valor global inclui todas as despesas diretas e indiretas da execução do 
contrato.
 2.3 – As despesas decorrentes do presente processo licitatórias correrão por conta de 
dotação	orçamentária	própria	e	específica	do	orçamento	do	exercício	corrente	sob	nº	s.	abaixo	e	no	
exercício seguinte nas dotações a estas correspondentes: dotação 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.
40.00.00
 CLÁUSULA III – DO REAJUSTE DOS PREÇOS
	 3.1	–	Revisão	anual	contratual,	para	a	manutenção	do	equilíbrio	econômico-financeiro	
inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequ-
ência prejudiciais à execução do contrato.
 CLÁUSULA IV – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 4.1. - O pagamento será efetuado, 10 dias da emissão da respectiva Nota Fiscal com 
atestado do Fiscal do Contrato, comprovando a prestação dos serviços, acompanhada de certidão de 
regularidade	fiscal	junto	ao	FGTS	e	Certidão	Negativa	de	Débitos	Previdenciários.	
	 4.2.	-	Havendo	erro	na	nota	fiscal	e/ou	fatura	ou	descumprimento	das	condições	pactu-
adas,	a	tramitação	da	nota	fiscal	e/ou	fatura	será	suspensa	para	que	a	Contratada	adote	as	providên-
cias necessárias a sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento o prazo de 10 
dias	da	data	da	reapresentação	da	fatura/nota	fiscal,	devidamente	corrigida.
 4.3. - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contra-
tuais.
 CLÁUSULA V - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS
5.1 – Os serviços deverão ser prestados na sede da Câmara Municipal de Primeiro de Maio, durante 
o	período	de	12	(doze)	meses	de	conformidade	com	o	especificado	no	Memorial	Descritivo	dos	Ser-
viços, Anexo I do presente Edital.
 5.2 – O valor do contrato se refere à execução total dos serviços descritos no memorial 
descritivo,	ficando	sob	 inteira	e	exclusiva	responsabilidade	da	executora	o	quantitativo	de	recursos	
necessários para a execução do serviço, inclusive humanos.
 5.3 - Caso algum serviço não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a 
licitante	deverá	providenciar	no	prazo	máximo	de	10	(dez)	dias,	contados	da	data	de	notificação	ex-
pedida	pela	contratante,	a	sua	adequação	ou	substituição,	visando	o	atendimento	das	especificações,	
sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório, na Lei nº 8.666/93 e 
no Código de Defesa do Consumidor.
 CLÁUSULA VI - DO PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
 6.1. - O presente e contrato terá início na data de sua assinatura e vigorará pelo período 
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado dentro dos limites legais.
 CLÁUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
	 7.1.	São	obrigações	da	CONTRATANTE:
	 7.1.1.	Fiscalizar	e	acompanhar	a	prestação	dos	serviços	licitados,	nomeando	o	servidor	
efetivo	Sr.	Gilberto	Marestone	como	fiscal	do	respectivo	contrato	fruto	deste	objeto;
	 7.1.2.	Efetuar	o	pagamento	ajustado,	à	vista	das	notas	fiscais,	devidamente	atestadas	
pelo setor competente.
	 7.2.	São	Obrigações	da	CONTRATADA:
	 7.2.1.	Prestar	os	serviços	de	acordo	com	as	especificações	e	demais	condições	contra-
tualmente avançadas e ainda, as constantes no Edital de Licitação e seus anexos;
	 7.2.2.	Manter,	durante	toda	a	execução	do	contrato,	em	compatibilidade	com	as	obriga-
ções	por	ele	assumidas	e	todas	as	condições	de	habitação	e	qualificação	exigidas	na	licitação;
	 7.2.3.	Assumir	inteira	responsabilidade	pelas	obrigações	fiscais,	tributárias	e	previdenci-
árias eventualmente decorrentes da execução;
	 7.2.4.	Providenciar	a	imediata	correção	de	deficiências	e/ou	irregularidades	apontadas	
pela CONTRATANTE;
	 7.2.5.	Arcar	com	eventuais	prejuízos	causados	a	CONTRATANTE	e/ou	terceiros,	provo-
cados	por	ineficiência	ou	irregularidade,	cometida	na	execução	do	contrato;
	 7.2.6.	Aceitar,	nas	mesmas	condições	avençadas	no	presente	Instrumento	contratuais,	
os	acréscimos	ou	supressões	que	se	fizerem	nas	compras,	respeitados	os	limites	legais,	conforme	
dispõe o parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei 8.666/93.
 CLÁUSULA VIII - DAS SANÇÕES
 8.1 – O atraso ou o descumprimento das obrigações assumidas no presente contrato 
permitirão a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE:
 8.2.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito;
 8.2.2 – multas, que serão graduadas, em cada caso, de acordo com a gravidade da 
infração, observados os seguintes limites:
 8.2.2.1 – 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na 
entrega do objeto da licitação, sobre o valor do contrato;
 8.2.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso na entrega do 
objeto da licitação, superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento do contrato;
 8.2.2.3 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez 
por cento) do valor do contrato;
 8.2.2.4 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no prazo de 20 
(vinte)	dias	a	contar	da	data	da	notificação,	podendo	ainda,	ser	descontado	das	Notas	Fiscais	e/ou	
Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se julgar conveniente;
 8.2.3 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de 
Primeiro de Maio;
 8.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 5 (cinco) anos.
 8.3 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou 
não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
 8.4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por 
motivo de força maior ou caso fortuito.
 8.5 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração 
Pública poderá ser também aplicada aqueles que:
 8.5.1 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
	 8.5.2	-	Fizerem	declaração	falsa	ou	cometerem	fraude	fiscal.
 8.6.- A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou 
em	parte,	quando	o	atraso	na	entrega	dos	bens	for	devidamente	justificado	pela	firma	e	aceito	pela	
adquirente,	 que	 fixará	 novo	 prazo,	 este	 improrrogável,	 para	 a	 completa	 execução	 das	 obrigações	
assumidas.
 CLAUSULA IX- DA RESCISÃO
 9.1 - Constituem motivos para rescisão do contrato:
	 9.1.1	-	O	não	cumprimento	de	cláusulas	contratuais,	especificações	ou	prazos.
	 9.1.2	-	O	cumprimento	irregular	de	cláusulas	contratuais,	especificações	ou	prazos.
	 9.1.3	-	O	atraso	injustificado	no	início	de	entrega	dos	produtos.
 9.l.4 - A paralisação de fornecimento de materiais ou serviços, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração.
 9.1.5 - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da execução do 
contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão 
ou incorporação sociais, não admitidas no Edital da Tomada de Preços nº 01/2019 e neste Contrato.
 9.1.6 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar	e	fiscalizar	a	sua	execução,	assim	como	as	de	seus	superiores.
	 9.1.7	 -	A	decretação	de	 falência	da	sociedade	ou	a	 insolvência	 civil	 da	pessoa	 física	
contratada.
 9.1.8 - A dissolução da sociedade contratada. 
	 9.1.9	-	A	alteração	social	ou	a	modificação	da	finalidade	ou	da	estrutura	da	empresa,	que	
prejudiquem a execução do contrato.
 9.1.10 – Perda das condições de habilitação, pela contratante, conforme exigido no Edital.
 9.1.11 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justi-
ficados	e	determinados	pela	máxima	autoridade	da	esfera	administrativa	a	que	está	subordinado	o	
contratante e exaradas em processo administrativo a que se refere o contrato.
 9.1.12 – Morte da pessoa física contratada ou do titular de empresa individual.
 CLÁUSULA X – VALOR DO CONTRATO
 10.1 – As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de R$ 
30.000,00(Trinta Mil Reais), para todos os legais e jurídicos efeitos.
 CLÁUSULA XI - DISPOSIÇÕES GERAIS
 12.1 - Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica que tem 
pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais 
e peculiares, não podendo invocar nenhum desconhecimento quanto às mesmas, como elemento 
impeditivo do perfeito cumprimento deste contrato.
 12.2 - Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 8.666/93, 
inclusive com relação aos casos omissos do Edital da Tomada de Preços nº 01/2019 e do Contrato.
 12.3 - Fazem parte integrante deste contrato, o Edital de Licitação, os anexos e a pro-
posta.
 12.4 - A contratada reconhece os direitos da CONTRATANTE e a possibilidade de resci-
são administrativa do ajuste, nos casos legais.
 Fica eleito o foro do Município de Primeiro de Maio, para dirimir as eventuais contro-

vérsias decorrentes do presente ajuste. E, por estarem de acordo, foi 
lavrado o presente instrumento que, lido e achado conforme, vai assi-
nado em 02 (duas) vias de igual teor pelas partes, na presença de duas 
testemunhas	abaixo	qualificadas.	
 Primeiro de Maio, Estado do Paraná, em __ de _____de 2019.
CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO                                      XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
CONTRATANTE                                                                                                           CONTRATADA
        ELENILSON JOSÉ ESPANHOLO                                                                        XXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXX
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL                                                                  PROPRIETÁRIO 
E/OU SÓCIO ADMINISTRADOR
 TESTEMUNHAS:
1) _____________________________ 2) _______________________________
Nome:   Nome:
CPF:   CPF:


