
Município de Mercedes 

Estado do Paraná 
Comrato 11" 19812022 

OC PRE T ÇÃO 01!: 
E E 'TRE 1 EL BRAl\1 O 
OE MERCEOE E \ 

EMPRE, DJ Ll E CAROL) ·t=: 
RO SETTO 07409489979. 

Con trato n'>. 198/2022 

O Município de tcrccdes, pessoa jurídica de direito público interno. slto na Rua Dr Oswaldo 
ruz, n.º 555. Estado do Paraná. ne te ato representado por ua Prefeito, a Fxrno. r. Laerton 

Weber, bra: ileiro, ca ado, residente t! domiciliada na Rua Av. Dr. Mario Tona, n" 58 . Centro, 
nesta Cidade de Mercedes. Estado ti Paraná. inscrito no CPF sob 111\ 045.304.219-8 . portador 
da Carteiro de Identidade n". .455.101-5. expedida pela S P,PR. a seguir denominada de 
CONTRATANTE. e a empresa Ojuliane Caroline Rosscuo 074094 9979. inscrita no Ci\'PJ sob 
n.ª 45.808.800/0001-71. isenta de Inscrição Estadual, com sede na Rua Azalcia, nº. 109. CEP 
85.960-000. Higiencpolis. na Cidade de Marechal Cindido Rondon. Estado do Paraná. ne .. te ato 
representada por sua titular. ra, Djuliane Carolino Ro sctto, inscrita no CP!- sob n." 
074.094 899-79. portadora da Carteira de Identidade n.1' 10601184-2, expedida pela E P1 P. 
domiciliada na Rua Azaléia. nº. 109. CEP 85.960-000, l ligicnopolis. na Cidade de Marechal 
Cândido Rondon. Estado do Paraná a seguir denominada CO TRATADA. acordam e ajustam 
firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n"' 8.666 93 e Legislação pertrncnte. atendendo a 
necessidade da Administração Geral, assim como pelas condições do Edital de Dispensa n." 
59,2022. pelos termos da proposta da contratada datada de 07/07/2022 e pelas cláusulas a seguir 
expressas, definidoras dos direitos. obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁ UL PRl 1EJRA - BJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de 
empresa para prestação de serviços técnicos profissionais para desenvolv unente d~ oficina de 
fotografia e edição de fotos, conforme deliberação nº 03812021 CEDC /PR referente ao 
Incentivo erviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

Parágrafo primeiro - A CO 1TRA TAOA declara ter condições de prestar os SI!!"\ iços em estrita 
observância com o indicado na Documentação levada a efeito pelo Fdital de Dispensa d~ 
Licitação n.º 59/2022, do Município de fcrcedc . Estado do Paraná. devidamente homologada 
pela CO TRATA rrs. em 07/07/2022. 

Parágrafo cgundo - Integram e completam o presente Termo Contratual. para todos os fins de 
direito, obrigando a~ parte em todo· o· .eus termo ·. à· condições e pressas na Dispensa n". 
59/2022, juntamente com seus anexo e a propor ta da CO TRATADA. 
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02.013.08.2-'3.001 ~.600 l - Gc11tiio dos erv içw, d~ Proteção com Criança, e Adolescentes - 
ECA. 
El(•mcnto de despesa: 
Fonte de recurso: 

Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

333903905 
8798,505 

Contrato n" J 9812022 

CLÁ C't QUI. 1TA - REAJ TE DE PREÇO : O preço contratado não sofrerá qualquer 
reajuste durante a contratação. 

CL ui, SEXT - PR ZO E CO. DIÇÕ~ OE !! TREG : A entrega do objeto 
deverá se dar após a assinatura <lo presente contrato e a remessa da Ordem de Fornecimento, de 
acordo com o cronograma estabelecido pela secretaria de Assistência ocial, por um período de 
5 (cinco) meses. 

CL.\ UL \ f:TIMA - DIREITO. E RE PO ' BfLlDADE, DA P RTES: 
Consiuuem direuos do CO 1TR TANTF receber o objeto deste Contrato nas condições 
avençadas e da CO TRATADA perceber o \ alor ajustado na forma e prazo convencionados. 

Paró~rafo Primeiro Constituem obrigações do CO TRATANTE: 
a. efetuar o pagamento ajustado. e 

b. dar 3 CO TRATADA as condições necessánas à regular execução do Contrato. 

Parágrafo Segundo - Constirucm obrigações da CO TRA T DA: 
a. prestar o fornecimento do objeto na forma ajustada: 

b. atender aos encargos trabalhistas, previdenciários. fiscal · e comerciais decorrentes da 
execução do presente contrato; 

e. manter durante toda a execução do contrato. cm compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, toda as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação: 

d. indicar o responsável por representá-la na execução do contrato, assim como a(s) 
pessoais) que, na ausência do responsável, poderão substituí-lo; 

e executar diretamente o contrato. sem transferência de respons abthdadcs ou 
subcontratações não autorizada pelo CO TRATANTE; 

f. responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao CO TRATA TE ou a 
terceiros. decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do objeto; 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Contrato n" /9812022 

g. prestar todos os csclarcc11ncnto, que forem solicitados pelo <. ON1 RA T _AN1 E. 
obrigundo -sc u atender. de rmcdiuto todas a, rcclamaçõc a resperto da qualidade e 
desempenho do objeto rornccido: 

h. apresentar, sempre que sohcuado, durante a execução do contrato. documentos que 
comprovem estar cumprindo ,1 Icgislação cm vigor quanto âs obrigaçõc assumid~s na 
licuação, cm especial quanto à regularidade fiscal. encargo socrars, trabalhistas. 
pt evidcnciários, tributários, fiscais e comerciais. 

CL 'l1 LA 011 AV 1 'ÇÔl~ AD 11 J, TRATIV .PAR O O DE 
lN OlMPLEME:'.:TO O TRAT AL: Pela mexccução total ou parcial do 'ontrato, o 
Munrcipio poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CO 'TRATA DA as sanções previ stas no 
art. 87 do Lei n: 8 666193, sendo que cm caso de multa esta corrcspondaá a 5.0% (cinco por, 
cento) do valor do ( ontrato. 

CL I L NO 'A - BCO. 'TRAT ÇÃO: A CO TRATADA não poderá ceder ou 
subcontratar com tcrcerro o fornecimento do objeto deste contrato. 

CLÁ L DÉ JMA - RE I ÃO: O presente Contrato podera ser rescindido caso 
ocorram quaisquer dos fotos clencado no art. 77 e seguintes da Lei n º 8.666193. 

Parágrafo nico A CO 1TRA TADA reconhece o. direitos da C. O 'TRATA '1 l·. cm caso de 
rescisão administrativa prev ista no art, 77 da Lei 11.º 8.666/93. 

CL L DÉ IM PRl\itEJR - LK I L ç· O PU \'f:L: O presente 
instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n." 8.666193. e pelos preceitos 
de direito público, aplicando- e-lhe suplctivamentc os princípios da Tcona Geral dos Contrato· e 
as disposições de direito privado. 

CL LA DÉCl),1 SEG ·1 D - TRAN IlSSÃO DE DOC ME TO : A troca 
eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTC e a C'O. TRATADA. sera feita 
através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova da entrega de 
documentos ou cartas. 

CL. LA DÉCl 1 TER EIR - VICeNCI : O prazo de vigência é de 6 ('íCÍ'-) meses. a 
contar da data de assinatura do presente instrumento. e poderá ser revisto na forma do art. 57 da 
Lei 8.666. de 21 de junho de 1993. 

L · U L Df: l 1A QU RT : Os casos omissos serão rcsolv idos ,) luz da Lei n.'' 
8.666193, e dos princípios gerais de direito público. 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Contrato n'' /9812022 

CL' SUL 0tCIMA QVJ;'IIT.\ - PRAZO DC EXE Ç-O: O prezo de execução do 
objeto i: de 5 (cinco) meses. J contar da data de axsmatura do presente mstrumcnto. e poderá ser 
rc, isto na tormn do art ~7 da l c1 ~.666. de 21 de junho de 1993. 

PadArafo Primeiro· •\ execução e fiscahzação do Objeto deste contrato crão de 
rcspon ... abrhdadc dotn) • ccrctanoía) de ssistôncia Social. 

CL,\. 1 LA DÍ:Cl:\lA SE.-..T FORO <'OMPETEI\TE: Fica deito o foro competente d .. 
Comarca de vlarcchal Cândido Rondon. estado do Paraná. para dirimir dú\ idas ou qucstõc-; 
011unJas <lo prc: ente Contrato. 

r. por estarem assim ju tas e contratadas. J:> partes datam e assinam o presente Instrumento 
Contratual, obrigando-se por si e por seus sucessores no bom e fiel cumprimente do presente 
contrato. cm 02 (duas) vias de igual teor e forma. e rubricadas para todos os fins de direito. na 
presença <las lt: tcmunhus abaixo. 

Mercedes, 07 de julho de 2 

LAERTON 
Assinado de form;i drg,tal Por 
lAERTON WEBER 045 304 21988 

WEBER·04530421988 o.1do~ 2022.01.os I n1 s2 
• -0300" 

tuntcípto de Iercede 
CO, TRAT·NTE 

TESTE~l NHA 
EOSON 
KNAUL:886323S0900 

'"'~ dot '°'""' d.g 1.i !>O( E~ 
KNAUl.B86Hl~ 
0ml 102101 C3 11 28 11 -Ol 00 

d. on Knnul 
R , n" S.818.820-4 

INDIARA CRISTINA JUSTEN An-SOclclor~ Clg!~lpor tiOIAAA 
FEIX-03380218928 CRISlM'lA J~llN I l1X1ll380218'J28 

• 0.ldo~ 1 110706 l l ,li l4 -01"0()' 

Indiara Cri tina Justen Feix 
RG nº 7.150.857-9 
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