
Município de Mercedes 

Estado do Paraná 
Contrato 11° 258/2022 

CO~TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QL't ENTRE SI CELEBRA'.\l O \tU'.'IICÍPIO DE 
:\IERCEDES E A EMPRESA -'L\XIMUS ~OIVAS 
E FESTAS EIR.ELI. 

Contrato n.º 2:-8/2022 

Coi\·t RATANTE: l\tUNICÍPIO DE '.\tERCEDES, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.º 555, Centro, na Cidade 
de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Laerton Weber, 
brasileiro. casado, residente e domiciliado na Rua Av. Dr. Mario Torta, nº 588. Centro, nesta 
Cidade de Mercedes. Estado do Paraná, inscrito no CPF sob nº. 045.304.219-88, portador d:1 
Carteira de ldcnudadc nº. 8.455.1 O 1-5. expedida pela SSPtPR e CONTRATADO: Maximus 
Noivas e Festas Eirelí, CNPJ sob nº. 26.469.885/0001-66, com sede na Av. Maripá, nº -l866. 
CEP 85.901-000, Centro, na cidade de Toledo, Estado do Paraná, neste alo representada por seu 
sócio administrador. Sra. lnes Ivone Henz, residente e domiciliada na Rua Almirante Barroso. n<>. 
2601. CEP S5. 900-000, Centro, na cidade de Toledo, Estado do Paraná, portador da Carteira de 
identidade 11°. 3 1N0.498-5, expedida pela SSP/PR. inscrito no CPF sob nº. 525.348.129-04. 
acordum e ajustam o presente contrato. nus termos dn Lei ~" 8.666193, de 21 de junho de 1993. 
suas alterações <ubseqüentcs e legislação pertinente. nos termos do procedimento de DISPE;\'S.-\ 
'.'I.U 7J/2022. segundo as cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos. observ ações e 
responsabilidades das partes, 

1.1 CLÁCSLLA PRll\lEIRA - DO OBJETO 
Pelo presente Contrato, a Contratada compromete-se realizar a locação de trajes para utilização 
<la Miss Mercedes 2018/2021, candidata participante do concurso denominado ·~11ss Brasil 
Terra 2022'. 

Parágrafo primeiro - A CONTRATADA declara ter condições de prestar os serviços em estrita 
observância com o indicado na Documentação levada a efeito pelo Edital de Dispensa de 
Licitação n ' 73 2022. do Município de Mercedes, Estado do Paraná. 

Parágrafo !lcgundo - Integram e completam o presente Ten110 Contratual, para todos os fins de 
direito. obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas na Dispensa nº. 
73, 1022. juntamente com seus anexos e a proposta da CO~TRA TADA. 

CLÁUSULA StGU~DA- DO VALOR CONTRATUAL: Pela prestação do serviço do objeto 
ora contratado. a CO:-.JTRA.TA~TE pagará à CONTRATADA o valor de: RS 12.600.00 (doze mil 
e seiscentos reais). conforme descrito a seguir: 

Item Qtd I L'nid Descrição RS Unit RS Total 1 
OI 1 r unid Locação de vestido tra·c típico 3.500100 3.500,00 
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02 
1 

03 
1 

u 

li 

n1d 
Locação de vestido de gala - confecção 4.550.00 1 4.550,00 

1 exclusiva para provas nrcliminarcs 

nid 
Locação de vestido de gala - confecção 4.550,00 4.550.00 
exclusivn para desfile final 

Total 12.600,00 ·- 
Valor total do objeto: R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) 

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado 
em 02 (duas) parecias. no valor de RS 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) cada uma, a primeira 
pareda será paga após a assinatura do instrumento contratual, mediante emissão da respectiva 
nota fiscal e. a segunda em até 30 (trinta) dias do fornecimento do objeto, mediante emissão da 
respectiva nota fiscal. 
Parágrafo primeiro - A mora injustificada sujeitará o Município de Mercedes ao pagamento de 
correção moneiána a ser calculada com base na variação do 1PCA-H3GE verificada entre a data 
cm que deveria se dar o adimplcmcnto e a data cm que efetivamente ocorreu, sem prejuízo da 
incidência de juros de mora de 0.5%, ao mês. 

P,1r:ígrafo segundo - No caso de inexecução contratual, a contrata fica obrigada a restituir os 
valores eventualmente percebidos. acrescidos de multa correspondente a 10% (dez por cento) do 
valor contratual total. 

CLJ\USULA QL'ARTA - RECURSO FJ~ANCEIRO: As despesas decorrentes do presente 
contrato correrão ú conta dos seguintes recursos da dotação orçamentária: 

02.00S.13.392.0005.202 l - Gestão do Centro Cultural e Biblioteca Cidadã. 
Elemento de despesa; 33903923 
Fonte de recurso: 505 

CLAUSULA Qlll~TA- REAJUSTE DE PREÇOS: O preço contratado não sofrerá qualquer 
reajuste durante a contratação. 

CLt\U ULA SeXTA- CONDIÇÕES DE E:\'TREGA: Os serviços deverão ser executados a 
contar da emissão e remessa da competente Ordem de Serviço, após a assinatura do presente 
instrumento contratual. 

CLÁUSULA SÉTli\lA - DIREITOS E RESPO~SABILIDADES DAS PARTES: 
Constituem direitos <lo CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições 
avençadas e du CO'\/TRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

Parágrafo Primeiro - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
a, efetuar o pagamento ajustado, e 
b. dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato. 
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Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATADA~ 
a. prestar o fornecimento do objeto na forma ajustada: 
b. atender aos encargos trabalhistas. previdenciários. fiscais e comerciais decorrentes da 

execução do presente contrato, especialmente .i contratação de seguro; 
e. manter durante toda a execução do contrato, cm compatibilidade com as obrigações por 

ela assunudas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
d. indicar o responsável por representá-la na execução do contrato, assim como ats) 

pessoais) que, na ausência do responsável, poderão substituí-lo; 
e. executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou 

subcoutrataçôcs não autorizadas pelo CONTRATANTE; 
f. responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros. decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do objeto; 
g. prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATAi'-:TE. 

obrigando-se a atender. de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade e 
desempenho do objeto fornecido; 

h. apresentar. sempre que solicitude, durante u execução do contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação, cm especial quanto à regularidade fiscal, encargos sociais, trabalhistas, 
prcv idencurios, tributários, fiscais e comerciais; 

CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES ADMINíSTRATlVAS PARA O CASO DE 
I~ADIMPLE'.\.IENTO CONTRATUAL: Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o 
Município poderá, garantida n prévia defesa, aplicar à CONTR.A.TADA as sanções previstas no 
art. 87 da Lei n.'' ~ 666/93. sendo que cm caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) 
do valor do Contrato. 

CLJ'\üSULA l\'ONA - SUBCO~TRATAÇAO: A CONTRATADA não poderá ceder ou 
subcontratar com icrcciro o fornecimento do objeto <leste contrato. 

CLAUSULA DÉCDIA- RESClS.t\0: O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram 
quaisquer dos fotos clencados no art. 77 e seguintes da lei n.º 8.666/93. 

Parágrafo Único - A CO>ITRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666/93. 

CL\.USULA DÉCIMA PRlMEJRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente instrumento 
contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n.º 8.666/93, e pelos preceitos de direito 
público, aplicando-se-lhe suplerivamcnte os pnncípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito priv ado. 

CLi\liSUL DÉCli\lA SECUNDA - TRAl'íSi\IISSÁO DE DOClJi\JE~TOS: A troca 
eventual de docurncmos e cartas entre a CONTRATANTE e a CO>ITR.ATADA, será (cita através 
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de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova da entrega de documentos ou 
cartas. 

CLÁUSULA DÉClMA TERCEIRA - VIGÊ 1CIA: O prazo de vigência é de 03 (três) meses, 
a contar da <lata de assinatura do presente instrumento. admitida a prorrogação nos termos da Lei 
n." 8.666 93. 

CLÁUSULA Of:CIMA QUARTA - PRAZO DE EXECU('t\0: O prazo de execução do 
objeto do presente procedimento é 07/ l 0/2022 à J 21 J 0/2022, mediante emissão de Ordem de 
Fornecimento. mediante assinatura do contrato. admitida a prorrogação nos termos da Lei n.º 
S.666/93. 

Parágrafo Prfmelrc: A execução e fiscalização do Objeto deste contrato serão de 
responsabilidade dora) Sccrctárioía) de Secretário de Educação e Cultura. 

CLÁUSULA DÉCJMA QUl~TA: Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.0 8.666·93, 
t! dos princípios gerais de direito público. 

CLAUSULA DÉCll\lA SEXTA - FORO COMPETEJ\TE: fica eleito o foro competente da 
Comarca de Marechal Cândido Rondou. estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões 
oriundas do presente Contrato. 

l:.. por estarem a~.,1111 justas e contratadas. as partes datam c assinam o presente Instrumento 
Contratual, obrigundo-sc por s1 e por seus sucessores ao bom e fiel cumprimento <lo presente 
contrato, cm 02 {duas) vias de igual teor e forma, e rubricadas para todos os fins de direito, na 
presença das testemunhas abaixo. 

Mercedes - PR, em 02 de setembro de 2022. 

LAERTON Ass,nadode for,,.:, dl91talpo1 
LAEllT01' W(BER~S3~2'9B8 

WEBER:04530421988 o ... dcs: 202209oi ,qo:394'!300 

'.\luniripio de Mercedes 
C'ONTRATA.YfE 

TESTEJ\IU~HAS: 
EDSON Ass ••co de ro,,.t.\ dKJ,t•I po, 

oDSOf< ,..-,111,1, !8031350?00 
KNAUL:88632350900 u,do, lCl2n'ioi 11 •os;-0100 

Edson Knaul 
RG n" 5.818.820--' 

- Maxímus Noivas e Festas Eireli 
CO~TRATADA 

JUCIANE 
Assu-ado de forma d.gital por 
JUCJAJ-;E BRUM:00412221993 

BRUM:00412221993 Dado~:2022.09.02 l3·31.07 
·03º00 

J uciane Brum 
RG nº 5.060.586-8 
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