
PROTOCOLO ^
32464/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO
70/2019

Objeto: Dispensa de licitação para
locação de innóvel situado a rua
Manoel Claudino Barbosa n° 1050 -

Bairro Pioneiros, para instalação da
base SAMU. Conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Saúde.



ESTADO DO PARANA

" PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo

iM/f

Número do processo; 0032464/2019

Protocolado em: 26/08/2019 17:26 Procedência: interna Prioridade: Normal

Súmula: Inexigibilidade para locação de imóvel para base descentralizada SAMU Bravo e Alpha.

Número único: 9L5.186.E3Q-00

Requerente: 55017 - VANESSA CARRICO LEMES

Endereço: Rua CÉSAR CARELLI N" 179 - CEP: 83833-477

Complemento:

Município: Fazenda Rio Grande - PR

E-mail:

CPF do requerente: 21 S^^.978-43

Telefone:

Bairro: CENTRO

Beneficiário: 61996 - SAMU FAZENDA RIO GRANDE

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código Descrição

1 Documento

2 Documento

3 Memorando

CNPJ do beneficiário: 09.240.360/0001-35

Número

Sistema: Protocolo Fly / Usuário: eduardoduarte I Capa do Processo



FAZENDA
íJII RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando n° 527/SMS/2019

Folha n

De: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Administração

Ref. Dispensa de Licitação por Inexigibilidade para Locação Imóvel SAMU.

Fazenda Rio Grande, 27de Agosto de 2019.

Prezado (a) Senhor (a).

Na oportunidade em que cumprimento cordialmente, solicito a Dispen
sa por Inexigibilidade de Licitação para locação do imóvel situado a Rua Manoel

Claudino Barbosa n° 1050 - Bairro Pioneiros - CEP 83.833-014 - Fazenda Rio

Grande.

JUSTIFICATIVA

Para instalação da Base Descentralizada do SAMU Fazenda Rio Grande,

Suporte Básico de Vida (BRAVO) e Suporte Avançado de Vida (ALPHA).

DA ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO

O contrato será firmado com a empresa: TRENTINO Empreendimentos

Imobiliários Ltda, proprietária do imóvel em questão, com duração de 12 (doze)
meses.

c

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Para suporte da despesa decorrente desta aquisição, indicamos a seguinte

Dotação Orçamentária: 603.

Rua: Francisco Claudino dos Santos, n® 430 - Telefone; +55 (41) 3608-7450
Pioneiros - CEP 83.833-056 - Fazenda Rio Grande - Paraná

E-mail: saudefôzenda@grnail.com
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f FAZENDA
II RIO GRANDE

SECRETARIA MUNiaPALDE
SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ENTREGA E FISCALIZAÇÃO:

Durante a vigência do contrato, o mesmo será acompanhado e fiscalizado

pela servidora: Vanessa Carriço Lemes, matricula 348.428, registrando todas as

ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando-se o que for
necessário à regularização.

FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado em 12 (doze) parcelas mensais de R$6.000,00,
para pagamento em dia, através de depósito ou boleto bancário, após a

apresentação da Nota Fiscal/fatura ou Recibo, no protocolo financeiro da Prefeitura,
desde que devidamente atestada pelo Secretário Municipal de Saúde e anexada às

provas de regularidade com Previdência Social - INSS, Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço - FGTS e negativa de débitos trabalhistas.

Sendo o que temos para o momento, desde já agradecemos e contamos com
o atendimento da solicitação.

Cordialmente

i J^CW l
Irani Aparecida dos Santos

Secretária Municipal de Saúde
Decreto 4060/2019

Rua: Francisco Claudino dos Santos, n" 430 - Telefone: +55 (41) 3608-7450
Pioneiros - CEP 83.833-056 - Fazenda Rio Grande - Paraná

E-mail: saudefa2enda@gmail.com



De: Divisão de Alta e Média Complexidade
Para: Divisão de Gestão Administrativa
Assunto: Inexigibilidade para locação de Imóvel para acomodar a Base Descentralizada
SAMU USB e USA

Fazenda Rio Grande. 26 de agosto de 2019.

Prezado (a) Senhor (a),

Na oportunidade em que cumprimento cordialmente, venho solicitar abertura de

processo de Inexigibilidade para locação de imóvel para instalar a Base Descentralizada do

SAMU Fazenda Rio Grande. Suporte Básico de Vida (BRAVO) e Suporte Avançado de Vida

(ALPHA), por um período de 12 meses podendo ser prorrogado de acordo com interesse de

ambas as partes.

O imóvel situa-se na Rua Manoel Claudino Barbosa 1.050. Pioneiros. Fazenda Rio

Grande.

A fiscal do contrato de locação do referido imóvel será a funcionária Andreia

Teodoro Pinto.

Solicito encaminhamento para indicação de D.O com saldo suficiente para total

duração do contrato.

Sem mais para a ocasião, reiteramos votos de estima e consideração ao mesmo

tempo em que coloco-me á disposição para eventuais esclarecimentos.

Atencíosame

VANESSA CARRIÇO LEMES

Matrícula 348428

Divisão de Média e Alta Complexidade



01/10/2019 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar imprimir

I j rolha J

CAÊXA.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 13.543.456/0001-40
Razão SoclahTRENTiNO empreendimentos imobiliários lt

Endereço: avenida das americas 1931 / eucauptos / fazenda rio grande /
PR / 83820-027

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/09/2019 a 29/10/2019

Certificação Número: 2019093001011120786580

Informação obtida em 01/10/2019 16:20:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https:/yconsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 01/10/2019 16h22min

r Número ■ Validade —s.
3e3ê"""^l^/10/2019)

I  -

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

TRENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME CNPJ: 13543456000140

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição
abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWIVDE5IJJZ0BUX1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
https://vvww.mandirituba.pr.gov.br/

Mandirituba (PR), 01 de Outubro de 2019

Praça Bom Jesus. 44 ■ Centro
Mandirituba (PR) • CEP: 83800000 - Fone:4136261122

Página 1 de 1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: TRENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 13.543.456/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome. relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alineas'a'a "d* do parágrafo único do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de Julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada â verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http.7/www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1 751 de 2/10/2014
Emitida às 17:24:27 do dia 27/08/2019 <hora e data de Brasília>
Válida até 23/02/2020.

Código de controle da certidão: 585B.9DB1.4C9F.9168
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N® 020496558-77

Certidão fornecida para o CNPJ/MF; 13.543.456/0001 -40
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

í  inscrever e cobrar débitos ainda não
Sal d^FazendVT Tf venHcando os registros da Secretaria de
nflta data " pendências em nome do contribuinte acima identificado,

n^». T^u' Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos dereza tnbutaria e nao tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 25/12/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

Píglnaldel

SmaUo ria imnnM PiMIm (27f0&'20l9 09.-S3i)9)
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.543.456/0001-40
Certidão n®: 181448769/2019

Expedição: 27/08/2019, às 09:51:56

Validade: 22/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que TRENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n®

13.543.456/0001-40, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Xrabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. ,

SúvidêUi í- ffug'?sr.'es: cn-riçstst.jus.r.r



30/09/2019 blobtype (768*1024)

Faeencln RioQnndt. 33 de Agosto dc 2019

prefeitura MXnWCIPAL DE FAZENDA RJO GRANDE

Ref ProEpsta_Eara locaçào^lm6veLEâr?-L«13talasào,^^
SAMU • Farcnda Rio Orandej

Sabedores do iniercsse desta, cm locação de imóvel para estabclecimcnlo
dc ORGAOS municipais, venho através desta, na qualidade dc
propnctâno/lucador. informar o que segue;

Imóvel cm questão esta situado a Sito a Rua Manoel Claudino Barbosa, n"
l.OSO - CEP: 83.833-014 - Bairro Pioneiros - Fazenda Rio Grande - Paraná,
sendo este consiiluido de;

Imóvel constituído de uma residência em alvenaria com aproximadamente
300m' contendo, sala. copa com lavabo. cozinha com armários, despensa com
armãrios. 3 dormitórios, todos eles com guarda-roupas e um deles sendo suite
màster com dosei e banheira, tendo ainda lavanderia com churrasqueira e
dependências para empregadas c garagem fechada e coberta - Imóvel este
ediücado sobre uma área total de 1.920,00m'.

O imm.T) ofertado tom n v.ilnr pretendido pelo locação para pagamento
mensal c em dia ric R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), sendo o valor do metro
quadrado dc aproximadamente R$ 20,00 (Vinte Reais) para a arca conslruida c
R$ 3,70 (Tres Reais e Setenta Centavos) para a area livre, fica lambem
condicioiiadu a locação o pagamento por conta EIXCH/SJVAMEWTE do locatário
de CO.MDÕMÍNIO, IPTU c SEGURO CONTRA INCÊNDIO, caso haja.

Aguardo posição quanto ao interesse pela locação.

Desde já agradeço pela atehçâú dispensada.

Trcntino Emprecndimelítos Imobiliários Ltda
CNPJ: 13.543.456/0001-40

Por sua representante: Vanderlela Cerli Nichele Schimidt
CPF sob o n'. 621.581.479-20

https://e-gov.betha.com.br/protocoIo/01038-047/bfcfaces/biobtype?íd=attachedDocuments&contentType=lmage/jp^)&cofitentDisposi6pn=inlbie



Serv iço Registrai de Imóveis
Comarca da Região Metropolitaiia de Curitiba
Foro Rí^onal de Fazenda Rio Grande-PR

C^JPJ n" 02.952.816/0001-40

Horário-08h 30as ll:00he 13:00has 17:00h
Bel. Hérnias Eurides Brandão Júnior

Agente Delegado

U.

CERTIDÃO

Cnant a* R<f«êe
M*gipiBtoiw ét CarWN

KMSmKailBS
taMÜMlMal atFiw<t>l>CnwÍi Wl

«PJ B* «LfSUMMli-M

Henau EarldM Brudi»
onoAi. DO RKCvm

REGISTRO GERAL UAIIAI

i—^

Matefeala a* 13.011 1  í®
'osímL I.ote de terreno sob a* IA (ma-A), <mundo da unificaçio doa lotes 01, 02, 03, e 04, da
Quadra a* 26 {viate e sds), da planta JARDIM IMACULADA CONCEIÇÃO, sinado nesta Cidade
de Fazeada Rio Grande, da Comaica da Região Metropolitana de Curitiba • Foro Regional de
Fazcada Rio Cnude-Parani, com área total de 1.920,tM aietros gnadrados, teia beafeitarias, co«n
as seguintes medidas e conftoDtaçAcs: medindo 48.00 metros de frente para a Raa Maaod ClaudiiM
BartMMa, por 40,00 metros de extcnsfto da frente aos fundos em ambos os lados, cunfrontanóo pelo
lado direito de tjuem da rua olha o imóvel, com o lote a* 05. pelo lado csqtKrdc a Rna Professar
Alfrada Gaacborovslú. e nos fundos mede 48,00 aietras e confionta com os loUs b*s 08,09,10 e 11.

Medidas e confixuitaçdes eUxaadas por Claudete Kias Rebonato. engcobein chil • CRJEA-PR
25.693/D e Anotação de Re^ronsabilidade Tácnica-ART n* 3603947. ......... — ...

INMCACAO FISCAL: nio consta..

r^wy-PVAÇÃO: Os dementas omissos no registro amoior (metragra e confioataçOes) finm
stgxidos no título apreseoiado por dcciaraçio e responsabilidade das partes conforme aitaíza o
Ptovimemo 60/2005.

raQPWETÁWO: VAfHmtRIÍrE! CSSAR MCHH F, ffirnlo fom APRIANA MAWA rAQUM
McHFI.F. pelo regime de coMOtthia naivenal de bens, tMusileiros, ele comociante, portador da Cl
o" 3.84S.200^PR e do CPF/MF n* 495.602.809-10. residestes e domiciliados nesta Cidade de Fazenda
Rio Gnndfr-PR -

ThULO AOLlSiTIVO: Matrículas n*s 8.018.8.019.8.020 e 8.021 desta Serventia.

O referido é verdade e dou fó. Fazenda Rio Grande, 21 dejulbode2006.(a)_£
OIERMAS EURIDES brandão nJNlQR • Oficial do Registip.l^£lC.<\jyLP\«3 ILUt\Ji^CO JUivIVPtV " V,/UW8ai W fVCm^UV.J

Av-l ■ Matricule b» 13.011 ♦ Preteeolo a' 15A26 datade de 2I8r7/2lie6 - CONSTAR INDICACã"
FISCAL E NUMERAÇÃO PREDIAL. Conscaoic requerimento datado de 13 de juJbo 2006,
devidamente assinado e com firma reconhecida e documento probit^o, que ficam arquivados nesta
Serventia. AVERBA-SE que o hnóvel objeto da presente matrícula, acba-se cadastrado oeste MunidiMO
de Fazenda Rio Grande, com a seguinte INDICAÇÃO FISCAL a" 05BB87.8284B8Í e tem a
Bumerafio predial da RUA MANOF.L CLAUDINO BARBOSA LOSO e da RVA rROFESSOR
ALFREDO CONCHORQVSIQ 234. FUNREJUS nio íncidexite. confonne artJ° da Lei Estadml n"

12.604, de 02A)7/]999. Cptas: 60 VRC^JU-6.30. O referido ó verdade e dou fô. Fazenda Rio Grande,
21 de julho de 2006.(a) / rUERMAq EURIDES BRANDÃO JÚNIOR -
Tltuly do Registro de
At-J - IHimcma a' UJm • Protocob a* 72.Waatado de 26/86/2015 - CONSTAR Cl E CPF
Consoante requerimento datado de 20 dc maio de 2015. devidamente assinado c com firma
reconlucida c documentos probatórios que fícan digitalizados nesta Serventia. AVERBA-SE na

proprietária ADRIANA MARIA PAOl INI michklf ̂  portadora da Cl
a 5.162.929.9-SSP.PR e ínscnta no CPF/MF a' 778.6I6J99-9!. FUNREJUS nSo ioddente
confonne an 3'. Vil, b, 9 da Lei n' 12.604, de 02/07/1999. Costas: 60 VRC
vwdade e dou fé. Fazei>da Rio Grande, 08 de julbo dc 20}5ía) C
(BelJ3ENlLSON LUIZ NEGRÃO DIAS - Escrevente Substituto do Registro de Imóveisl.cris
R-3 - MlWtlh B* lãTm • Protocolo a* 72.983 datada de 26/06/TO15 - COMPRA E 4^ENPA
Ccn*^ Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada ás fls. 29/31, do Uvro 265-N, no
Tabelwnato de Notas de Fazenda Rio Grande, desta Comarca da Região Metropolitana dc CiriuT* -
Foro Regional de Fazenda Rio Grande-Paraná, em 10 dc março de 2015, VANDERLEI CÉSAR
NICHELE e sua esposa ADRIANA MARIA PAOUNI NIOIELE já qualificados, vcwkraia a
raEWTO^Q EMPREENDIMENTOS IMOHfl.UBinq i pessoa jurídica de direito privado,
^nta no CNPJ/MF n» 13,543 456AK)0M0, com sede na Rodovia BR 116. KM 136, no Bairro
Ciman, na Cidade de Mandirititba-PR. o imóvd objeto da presente matricula, pelo preço dc RS
150.000,00 (cento e cioquana mil reaisX sem condiçOes Apresentaram Oiáa de RecoU&mauo do

■  SEGUE NO VERSO

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Serviço Registrai de Imóveis
Comarca <la Rcgifto MetropoUtana de Curitiba
Foro Regional de Fa/enda Rio Grande-PR

CNPJ n'- 02,952.816/0001-40

Horário - 08h 30 as M;00he I3;00h as ]7:00h

Bel. Hermas Eurides Brandão Júnior
Agente Delegado

iJ.

CERTIDÃO

continuação

FONREJUS e* 423837-i no valot de RS 733,62 . Indlsponibilidede de Bens resuttado:Nega(ivo -
Código HASK: 626d.8I9e.6c7S Ie71.f67t.6&s.72b2.aa35305b.2377 e 8832.lSbb.ceac32dfcd97.
63td.7447.adbe.li8d.lcf5. Consta da escrinsa ora em registro que foram ̂ wesenladas Cenidfies de
Fettes AJeizadoe atendendo ao coniido no OUclo-Cinelar ■* 244/15-CG c Prevtecato a* 16S/20M.
DOI «otitida por ata Servcatta. (ITBI 1264/201S, paga sobie o vidor de RS 366.801,20).
Custas; 4312 VjtC ^ lWii72Q.10. Oj)e£ef1^^cniade e dou K. Fazenda Rio Grande, 08 de julho de

laimüS-íríiiiii iLül iTis NEGRÃO DIAS - Esctevoiie SubsüUBo
CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE E REPRODUÇÃO FIEL DA
MATRICULA N* IJ.Oll. DO DOCUMENTO ORIGINAL ARQUIVADO
NESTA SERVENTIA.

Fazenda Rio Grande. 21 de ^o8to (te 2019.

-Sd: HERMAS E

V  Agd
ES brandAoI

ilc Delegar
-BeL ÒBÍÍIL«5n LUIZNEGRÀO DIAS-

Escrevente Substituto (Port.09/99)
-GlOVANA TAIS LEMOS DACRUZ-

Escrevente SubstitutatPort 45/17)
-CAROLINE CANDIOTO PINHOLLI-

E«reverte SubsütutatPortOl /16)
j^CLAUDETE DE JESUS NOGIMRA-

Escrcventetpoft 23/18)
•MARIUA QUEIROZ BRANDÀO-
Eacrevoie SubfltiUtfa (Poct. 13/2019)

Cutfaa: 70 VKC = RS-13,31 (CcrtidSo busca -r r^Ulro excedente)
FiBvgus: RS 3.23
SeíoFUNARPEN = RS-4.67(artr.letr8 CLei Eat6149/70 e «19» daLd Eâxkiú 1322»01)
Solicttedaàs I5;l«;44 dodta21/08/2U19
AlençAo: tpialquer rantra ou «nenda invaUdará este decieneido.
Funvpen Lei 13228 de 18<1>7/2001 - Selo Digitei N*DrtilX).wK48<LnJsQO.
CoidrolerJKqLCsUPEp
CoBHdte a autenticidade deste selo em Mtp://ftinarpen.caaLbr

SECUE-

Atenção qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.
123.005
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TRENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIDA - ME
CNPJ N". 13.543.456/0001-40 ,

NIRE n°. 41207034641 //
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL C

VANDERL6I CÉSAR NICHELE brasileiro maior natural de Mandirituba - PR. casado
regime de comunhão universal de bens. nascido em 15 de Julho de 1966 empresário
portador da Cadeira de laentidade RG n'' 3 485 200-6 SSP/PR e CPF n® 495 602 809-10
residente e domiciliado na Rua Manoel Claudtno Barbosa n® 1054 Pioneiros Cep 83 833-014
- Fazenda Rio Grande - PR e VANDERLEA CERLI NICHELE SCHIMIDT brasileira maior . *
natural de Mandirituba - PR, casada no regime de comunhão universal de bens, nascida em !. " "
15 de Julho de 1966, empresária, portadora da Carteira de Identidade RG n° 3 485,422-0
SSP/PR e CPF n®. 621.581 479-20. residente e domiciliada na Rua Carlos Eduardo Nicheie
n  3014 Pioneiros Cep 83 833-076 - Fazenda Rio Grande - PR únicos sócios da sociedade
limitada que gira nesta praça sob o nome empresarial de TRENTINO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA - ME e terá sede e foro na Avenida das Américas n® 1931 Sala 15
Caixa Postal 02. Eucaliptos, Cep 83 820-027 - Fazenda Rio Grande - PR, registrada na Junta
Comercial do Paraná sob o NIRE 41207034641 em sessão de 08/04/2011. resolvem, assim,
alterar o contrato social primitivo e posterior alteração pelas cláusulas e condições seguintes

Cláusula Primeira O endereço que era na Avenida das Américas, n® 1931. Sala 15. Caixa • ■
Postal 02 Eucaliptos. Cep 83 820-027 - Fazenda Rio Grande - PR doravante passará a ser
na RODOVIA BR 116 KM 136 - n° S/N - CIMAN - 83800-000 - MANDIRITUBA/PR.

Parágrafo Único: O endereço da sócia VANDERLEA CERLI NICHELE SCHIMIDT que era
Rua Carlos Eduardo Nicheie n°. 3014, Pioneiros. Cep 83.833-076 - Fazenda Rio Grande -
PR doravante pasará a ser: Rua Carlos Eduardo Nicheie, n®. 3014, Estados, Cep 83.830-
010 - Fazenda Rio Grande - PR.

Cláusula Segunda: O objeto social da empresa que era COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS
PROPRIOS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e INCORPORAÇÃO doravante passará
a ser COMPRA, VENDA, E ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

Cláusula Terceira: Ingressa neste ato LÍVIA DE FATIMA NICHELE SCHIMIDT, brasileira
menor impúbere, nascida em 02/02/2006, solteira, portadora da Carteira de Identidade RG n®
12.94/ 608-/ SESP/PR, e CPF n° 094 721 589-19 residente e domiciliada na Rua Carlos
Eduardo Nichele,3014 - Estados - Cep 83830-010 -Fazenda Rio Grande - Paraná aqui
representada pelo mãe VANDERLEA CERLI NICHELE SCHIMIDT acima qualificada

Cláusula Quarta: Retira-se da sociedade, neste ato o sócio VANDERLEI CÉSAR NICHELE,
que possui inteiramente integralizado RS 12 000.CO (doze mil reais) divididos em 12 000 00
(doze mil mil) quotas no valor de R$ 1.00 (um real) cada uma das quais vende pelo valor
nominal ao sóoo remanescente VANDERLÉA CERLI NICHELE SCHIMIDT

Cláusula Quinta: O capital socia! da empresa que era de RS 20 000 00 (vinte mil reais)
divididos em 20 000 (vinte mil) quotas no valor de RS 1 00 (um real) cada uma é aumentado
para RS 500 000.00 (quinhentos mil reais), divididos em 500 000 (quinhentas mil) quotas no
valor de RS 1,00 (um real) cada uma. cujo aumento de RS 300.000.00 (trezentos mil reais)
e totalmente subscrito e Integralizado neste ato, pelos sócios em moeda corrente do país e RS
180.000,00 (cento e oitenta mil reais) é integralizado neste ato com aproveitamento de parte do
saldo das contas da Reserva de Lucros a Realizar.

^  ® 500 000.00 (quinhentos m,l reais) divididos em500 000 00 (quinhentos miíj quotas no valor de RS 1.OO (um real] cada uma totalmente
subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do Pais. ficando assim distnbuido entre
os socios:
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NIRE n°. 41207034641
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Sócios:

Vandertea Cerii Nichele Schimidt
Quotâs:

'y

Capital em R$;

495.000 495 000.00

5 000 5 000.00

500.00D.OO

Livia de Fátima Nichele Schimidt

_  Total: ShQ.OOO

Cláusula Sétima: A sócia ingressante declara que nào está incursa em nenhum dos cnmes
previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil

Cláusula Oitava: A sócia retirante dá a sócia Ingressante plena, raza e gerai quitação da
cessão de quotas ora efetuada, declarando estes conhecerem a situação econômica -
rinanceira da sociedade

Cláusula Nona: A administração da sociedade cabe à sócia VANDERLÉA CERLI NICHELE
SCHIMIDT, individualmente, com os poderes e atribuições de sócia administradora autorizada
o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social
ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sóc.a

Cláusula Décima: A administradora declara, sob as penas da lei de que nào está impedida de
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vedem ainda que temporariamente o
acesso a cargos públicos ou por crime falimentar. de prevaricação peita ou suborno,
concussao. peculato, ou contra a o sistema financeiro nacional contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade

Cláusula Décima Primeira: Permanecem inalteradas, as demais cláusulas do contrato social
pnmttivo e posteriores alterações que não colidirem com as disposições do presente
instrumento

Clausula Décima Segunda: Após as alterações havidas em comum acordo, os sócios
resdvem consolidar o contrato social primitivo e posteriores alterações, e o fazem na forma da
Lei de acordo com o Novo Código Civil Brasileiro conforme cláusulas seguintes

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
TRENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME

CNPJ N° 13.543.456/0001-40
NIRE N°. 41207034641

VANDERLEA CERLI NICHELE SCHIMIDT brasileira, maior natural de Mandmtuba - PR
casada no regime de comunhão universal de bens, nascida em 15 de Julho de 1966'
empresaria, portadora da Carteira de Identidade RG n® 3 485 422-0 SSP/PR e CPF n°

e domiciliada na Rua Carlos Eduardo Nichele. n® 3014 Estados
Cep 83 830-010 - Fazenda Rio Grande - PR e LIVIA DE FATIMA NICHELE SCHIMIDT
brasileira, menor impubere, nascida em 02/02/2006, solteira, portadora da Carteira dé
identidade RG n® 12.947 608-7 SESP/PR, e CPF n® 094 721 589-19. residente e domiciliada
na Rua Carlos Eduardo Nichele.3014 - Estados - Cep 83830-010 -Fazenda Rio Grande -
Parana, aqui representada pelo mãe VANDERLÉA CERLI NICHELE SCHIMIDT acima
quahncada. únicas sócias da sociedade limitada que gira nesta praça sob o nome emoresanal

BR 11R imobiliários LTDA - ME e .erá sede e fcr7RodraBR 116 km 136 - n s/n - Ciman - 83800-000 - Mandirituba/PR. registrada na Junta Comercial
do Parana sob o NIRE 41207034641 em sessão de 08/04/2011, resolvem assim consolidar o
contrato social primitivo pelas cláusulas e condições seguintes
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TRENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIDA - ME
CNPJ N°. 13.543.456/0001-40

NIRE n°. 41207034641
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL (S

sociedade girá sob o nome empresarial de TREI^'^^^
o  ̂ IMOBILIÁRIOS LTDA - ME e terá sede e foro na Rodovia BR 116 km"'136 - n s/n - Ciman - 83800-000 — Mandlrituba/PR

píf ̂ nn ® 500.000,00 (quinhentos mil reais). divididos em .R$ 500.000 (quinhentos mil), quotas, no valor de RS 1,00 (um real) cada uma totalmente "•
subscrito, e integralizado neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios

-- -- Soclos; ^ CipItalem R^ ' (%)
Vanderlea Certi Nichele Sch^miOt _ " " 495 000 ' "" "495 000 00^ 9^
Livía de Fátima Níchele Schimidt " " 5:õÕÕ1 sToÕ.OÕ | T I

Total:
-4_- —

5?0.000 " SOO.OÓÕ.ÒÕj Tõõ

CMDoce ® pOWPRA, VENDA, E ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS -EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E INCORPORAÇÃO.
Clausula Quarta: A sociedade iniciou suas atividades em 04/04/2011 e seu prazo de duração
e indeterminado ^

Cláusula Quinta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de

direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando
se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente

Cláusula Sexta; A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas mas
1  P®'® integralizaçâo dr capital social, de acordo com o Ari1 052 do Codigo Civil Brasileiro

2í?ü,®»líinT administração da sociedade cabe á sócia VANDERLEA CERLI NICHELESCHIMIDT, individualmente, com os poderes e atribuições de sócia administradora, autorizada
o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estrantias ao interesse social
ou assumir Obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia

Cláusula OiUva: A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminai
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o
acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno

rnn.m^n If f ® economia popular, contra o sistema financeiro nacional'contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a
propriedade • w o

Cláusula Nona: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora
prestara contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do inventário do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção
de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

lastro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
outra dependencia, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios

= SÓCIOS poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensala titulo de pro-labore , observadas as disposições regulamentares pertinentes



TRENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIGS LIDA - ME
CNPJ N°. 13.543.456/0001-40 /

NIRE n°. 41207034641
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Cláusula Décima Terceira: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continu^
sua atividade com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo
interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado
com base na situação patrimonial da sociedade á data da resolução verificada em balanço
especialmente levantado

Parágrafo único • O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quarta: Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer titulo sua
respectiva quota a terceiros sem o prévio consentimento do outro sócio, que deverá manifestar
interesse em 30 dias o direito de preferência

Cláusula Décima Quinta: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância
dos preceitos do Código Civil Brasileiro, e de outros dispositivos legais que lhes seiam
aplicáveis.

Cláusula Décima Sexta: Fica eleitó o foro de Fazenda Rio Grande - Paraná, para o exercício
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim Justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma.

Fazenda Rio Grande - Paraná. 10 de Fevereiro de 2015

VANDERLÉA CERULfgiCHELE SCHIMIDT
Sócia Administradora

^ Va. \-
LIVIA DE FÁTIMA NfGHELE SCHIMIDT

Aqui representada pela mãe
V.\ND£RLÈA CERU NICHELE SCHIMIDT

VANDERLÉA CERLL^ilCHELE SCHIMIDT
Màe representante

VANDERLEI CÉSAR NICHELE
Sócio Retirante

Lis.
JUNTA COMERCIAL 00 PARANA .
AGENCIA REGIONAL DE FAZENDA RIO GRANDw
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COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇAO IMOBILIÁRIA -

Decreto n° 4.795/2018 :pDÃ^

A  Pógb
Processo n° 32464/2019: Secretaria Municipal de Saúde - Locação de Imóvel (SAMU) = J

'•^Sms
PARECER DE AVALIAÇAO IMOBILIARÍA - N'* 350/2019

Págb

íSsina

a nS ml

iura

Ern ãtendimento a solicitação encaminhada pela Divisão de Média e Alta Complexidade -

DMAC, da Secretaria Municipal de Saúde, este parecer tem o objetivo de avaliar proposta para a

locação do imóvel descrito na seqüência.

Descrição do Imóvel (conforme matrícula 13.011 RIFRG)

Lote de terreno sob o n" 1A (um-A), oruindo da unificação dos lotes 01, 02, 03 e 04 da

quadra n° 26 (vinte e seis), da planta Jardim Imaculada Conceição, situado nesta cidade de

Fazenda Rio Grande, dá Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Foro Regional de

Fazenda Rio Grande - Paraná, com área total de 1.920,00 metros quadrados, sem benfeitorias,

com as seguintes medidas e confrontações: medindo 48,00 metros de frente para a Rua Manoel

Claudino Barbosa, por 40^00 metros de extensão da frente aos fundos em ambos os lados,

confrontando pelo lado direito de quem da rua olha p imóvel, com o lote n^Oõ, pelo lado esquerdo a

Rua Professor Alfredo Gonchorovski, e nos fundos mede 48,00 metros e confronta cóm os lotes

n°^ 08, 09 ,10 e11. Inscrição imobiliária 050.087.0204.

Foto 01 Google: R. Prof. Alfredo Gonchorovski Foto 02: R. Prof. Alfredo Gonchorovski x R. Manoel C. Barbosa

Foto 03 PMFRG: R. Manoel Glaudíno Barbosa Foto 04,PMFRG: R. Manoel Claudino Barbosa
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COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA ̂  CPAI

Decreto n" 4.795/2018

Processo n° 32464/2019; Secretaria Municipal de Saúde - Locação de Imóvel (SAMU)

PARECER DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA - N" 350/2019

Consideração e Parecer

fí/Q

matura

- da, documentação encaminhada (p.02A) consta o valor proposto para o aluguel, perfazendo a

quantia de Ríe.ÕOO,00 (seis mil reais);

- na matrícula do imóvel (p.12 e p.13) não está averbada a construção (p.17) edificada sobre o

irnóvel;

- a área declarada para a construção (p.02A) pelo tocador, Trentino Empreendimentosimoblliários

Ltda., perfaz aproximadamente 300.00 m^ (trezentos metros quadrados);

- a área construída conforme o alvará 011/1993 (p.19 p.20), perfaz 268.37 m^ (duzentos e

sessenta e oito metros quadrados e trinta e sete centímetros quadrados);

para fins deste parecer será considerada a área aprovada segundo o aívará (p.'19).

área cónstrúídá' (m^) 268,37

Valoraiuguel (RS) '6000,00

Valor RS/m^ 22,36

Fig.OI: Valor Proposto (fonte: CPAI)

Isto posto, para o valor mensal proposto que perfaz R$ 6.000,00 (seis mil reais), tem-se o

equivalente a-R$-22,36/m?-(vínte e dois reais e trinta e seis centavos por metro quadrado)

para o imóvel.

Considerando outros imóveis que foram objeto de avaliações para fins de locação para o •

Município de Fazenda Rio Grande, realizadas no período de 2017 a 201,9, segue relação com os

valores praticados:

PA. Sòlicitahte Éndéreçç Area Edif.

'w Vã!or(R$) R$/m'

361/17 SfylA^
.. Centro

Avenida Parana..1408
• (Centro Cora 1408)

209,26 3.766,68 18,00

36^17 SMTER
Centro

Av..das Araucanas,.142 _ - .
-  ■ • . (Plaza FacB)

506,32 9.000,00 17,78

403/18. SMÁS Rua Coqueiro, 556 Eucaliptos' 343,56 6.000,00 17,46

'484/18. SMÁ
.. Centro'

Avenida,ParanSi 1408 ,
(Centro Cora 1408)

^.41 4.003,38 18,00

123/19 SMTÈR
. .. ... Centro

Av. das Araucanas; 142 . ..
(Plaza Facd)

119,82 2.156,78 18,00

153/19 SliflA. RüaJtáÍíá,-168 Centro '635; 04 11:113,10 17,50

.206/19 ■SMH
RuaOequitIbá, Centro'

.. . 105
ssq. Av. das Araucárias ' (Plaza Faoi)

120.00 21160,00 18,00

245/19 SfvlA Avenida Cedro, 224 Centro 600,00 10.800,00 18,00

Fig. 02: Valores praticados x Imóveis locados (fonte: CPAI)
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COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA -

Decreto n' 4.795/2018 c\\OA fí/Q

inatura

Processo n' 32464/2019: Secretaria Municipal de Saúde - Locação de imóvel (SAMU)

PARECER DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA - N*^ 350/2019

Observa-se, na coluna da direita, os valores que demonstram a margem (R$/m^) praticada

pelo Município de Fazenda Rio Grande para fins de locação até presente data. Entretanto,

considerando que a norma de avaliações, quer seja a NBR-14.653-2:2011, traz em seu item

8.2.1.5 a possibilidade de utilização do Campo de Arbítrio (o que se aplica ao caso em análise face

influências e características do imóvel não consideradas) para os valores apresentados da Fig.02,

tem-se os limites calculados para o valor da locação:

Campo de arbítrio (8.2.1.5 NBR-14.653-2/2011 ̂ limite superior 20,52

Campo de arbítrio (8.2.1.5 NBR-14.653-2/2011-> limite inferior 15,17

Flg.03: Umite superior e Inferior (fonte: CPAI)

Embora a comparação de dados de mercado se apresente como um dos melhores

métodos de avaliação de imóveis, complementanmente, a análise deve ser procedida de forma que

o valor seja enfrentado face outros indicadores da viabilidade, tais como: a utilização econômica

para uma determinada finalidade, situação e localização: observando que aspectos relacionados

com os fatores instalação e localização podem ser relevantes para sua escolha.

Por todo o exposto, entende esta CPAI que, se consideradas as características do imóvel x

aproveitamento efeiciente x finalidade que se pretende, quer seja, instalação de base

descentralizada do SAMU FRG. Suporte Básico de Vida (BRAVO) e Suporte Avançado de Vida

(ALPHA) (p.02), é facultado a Administração, dentro dos seus critérios de conveniência e

oportunidade, fazer a opção pelo imóvel.

Por oportuno, informa-se que o presente parecer é restrito aos critérios relativos a avaliação

do imóvel para locação, itens referentes a aspectos legais e formais não foram objeto de

verificação. É o parecer.

Fazenda Rio Grande, 04 de setembro de 2019.

Erónir

Memhnó

Carlos Roberto dé Poli
Membro Mat. 350.109

'Andréa Costa

Membro Mat. 362.612



Estado do Paraná

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

Ficha do Cadastro Imobiliário

, A- - Página: 1/1

Data: 17/09/2019

Dados Gerais

Quadra

087

Imóvel/Ano Inscrição Imobiliária
18468/ 2019 050.087,0204.001

Uso

111 - Comerciai Particular

Proprietário

TRENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIDA ME

Co-Responsável

Localização do Imóvel

385 Rua MANOEL GLAUDINO BARBOSA

Espécie

407 - Normal

Complemento

T-CM

End. Notificação

DAS AMÉRICAS

Cidade

Fazenda Rio Grande

Número

1054

Unidade

1

Número

1931

UF

PR

Inscrição Anterior
1-087-0128/0140/0152.1

Redução 60%

O - Não Informado

CNPJ

13.543.456/0001-40

Condomínio

Ativo

SIM

Matricula

13011

Imposto

11.307,00

Taxas

0.00

Bairro

7 - PIONEIROS - Fazenda Rio Grande

Condomínio

Complemento
SALA 15

CEP

83820-027

Bloco Apartamento

Bloco Apartamento

Bairro

1 - EUCALIPTOS

Dados do Terreno

c»|jeCle

407 - Normal

Testada ideal

40,00

Característica

501 - Esquina

Planta

4745 • Imaculada Conceicao

Área Terreno

1.920.00

LatP

2007

Quadra

026

Area Lote Ideal

0.00

Zonas

2503-Zona Central

Área cortstruída
280.47

Lapcprine

1998

Ano Construção
2007

Construção
203 - Alvenaria fina

Exercício

2019

Reforma

Nr. Pavimentes

1

CPU

301 - Frente galeria único

informações Adicionais

«  OF/SJP-UNIFICAÇAO-P/Ex- 2007-LtS-(1/2/3/4)-Orig-Lt-(1A)-Ant-050-087-0128/ 0140/0152 001-PROC-N®3396/06-RED-50%-IPTU2007-PROC-n«^.946/07/GA-RED-50%-IPTU/2008 PROC-RED-50%-IPTU/2009-PRCC-1618/09-REVI
SAO-P/EX-2020-(Area/Construida)-Cf-Local-PROC N®32464/19-

N» Testada Letra/Lado

Testadas

Logradouro
385 - Rua MANOEL CLAUDINO BARBOSA

371 - Rua PROFESSOR ALFREDO GONCHOROVSKI

Testada

46,00

40.00

Valor m'

9,51

8.65

Area Lote Ideal

Valor M2 Terreno

Valor Venal Terreno

Área Total Construída
Valor M2 Construção
Valor Venal Prédio

Valor Venal Imóvel

0.00

761.83

1.462.709.57

280,47

2.103,58

496.793,23

1.959.500,00

N" Lançamento

2209085

IPTU

Total Lançado

N" Parcelas

Valor Parcela (1)

2.971.90

2.971,90

0,00

Pagamentos



Estado do Paraná

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Registro das Opções do BC! referente ao Ano de 2019

i

'p Página; iri

^ata: 17/09/2019

Imóvel;

Contribuinte:

Co<responsável:

Logradouro:

Complemento:

Condomínio:

Loteamento:

Bairro:

Distrito:

Item

Inscrição Imobiliária: 050.087.0204.001.001

102114 - TRENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME

365 - Rua MANOEL CLAUDINO BARBOSA

T-CM

45 - Imaculada Conceícao

7 - PIONEIROS

Cep:

Bloco:

Número:

Apto:

Lado:

Seçáo:

Lote:

Quadra:

83833-016
I

1054

X

50

IA

026

Descrição

Matricula: 13011

Abrevia \^íor

00001/11 Uso

00006/99 Area construfda
00013/99 Valor Imposto

00014/99 ValorTaxas

00016/99 Área Terreno

00017/98 LatP

00035/96 Cálculo vm2

I  199 Valor M2 Terreno

Cw..,mw/99 Valor Venal Terreno

00039/99 ValorVenalimóvel

00042/99 Fator Muft.

00044/99 Area Lote Ideal

00045/99 Valor M2 Construção
00046/99 Valor Venal Prédio

00100/99 Fator Obsoléncia

00101/99 FatorÁrea

00102/99 Fator Industria

00103/99 Fator Profundidade

00104/99 Fator Esquina
00105/99 VALOR A

00106/99 ALÍQUOTA A
00107/99 VALOR B

00108/99 ALÍQUOTA B

00109/99 VALORO

00110/99 ALÍQUOTA C

00111/99 VALOR O

00112/99 ALÍQUOTA D

Of V99 VALOR E
01 i9 ALÍQUOTA E

01 )9 VALOR F

00116/99 ALÍQUOTA F

00117/99 VALORO

00118/99 ALÍQUOTA 0

00119/99 VALOR H

00120/99 ALÍQUOTA H
00121/99 VALOR I

00122/99 ALÍQUOTA I

00123/96 TIPO ALÍQUOTA

00129/96 ALVARÁ construção
00131/96 20NEAMENT0

00136/96 N° Oficial

>tal de Registro de Opções do BCI; 41

Comercial Particular

RS

RS

Média ponderada

NAO RESIDENCIAL

11/93

ZC

RUA PROF. ALFREDO GONCHOROVSKI, 234 E RUA
MANOEL CLAUDINO BARBOSA. 1050

280,47

11.307,00

0,00

1.920.00

2007

761,83

1.462.709,57

1.959.500,00

1,00

0,00

2.103.58

496.793,23

0,88

1,00

1.00

1,00

1,00

25.000.00

0,30

10.000.00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,000.00

0,60

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

9(1 EFKI A ot

j M^NiaPAL^DE COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO IMOBILIÃRlA^ CPAI^^^X
FAZÈNDA ' Decreto n° 4.795/2018 ; . ' í
RIO GRANDE lú /»

L-JProcesso n® 32464/2019: Secretaria Municipal de Saúde - Locação de Imóvel (SAM

PARECER DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA - N° 371/2019
Em atendimento a solicitação encaminhada pela Divisão de Média e Alta Complexidade -

DMAC. da Secretaria Municipal de Saúde, este parecer tem o objetivo de avaliar proposta para a
locação do imóvel descrito na seqüência.

Descrição do Imóvel {conforme matrícula 13.011 RIFRG)

Lote de terreno sob o n® 1A (um-A), oruindo da unificação dos lotes 01, 02, 03 e 04 da

quadra n® 26 (vinte e seis), da planta Jardim Imaculada Conceição, situado nesta cidade de

Fazenda Rio Grande, da Comerca da Região Metropolitana de Curitiba - Foro Regional de
Fazenda Rio Grande - Paraná, com área total de 1.920.00 metros quadrados, sem benfeitorias,
com as seguintes medidas e confrontações: medindo 48,00 metros de frente para a Rua Manoel
Claudino Barbosa, por 40,00 metros de extensão da frente aos fundos em ambos os lados,
confrontando pelo lado direito de quem da rua olha o imóvel, com o lote n®05. pelo lado esquerdo a
Rua Professor Alfredo Gonchorovski, e nos fundos mede 48,00 metros e confronta com os lotes
n^^OS, 09 ,10e11. Inscrição imobiliária 050.087.0204.

Foto 01 Google; R. Prof. Alfredo Gonchorovski

Foto 03 PMFRG; R. Manoel Claudino Barbosa

Foto 02; R, Prof. Alfredo Gonchorovski x R. Manoel C. BartMsa

Foto 04 PMFRG: R. Manoel Claudino Barbosa
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FAZENDA
RIO GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA-CPAI

Decreto n" 4.795/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

SECRETARIA

MUNICIPAL DE

URBANISMO _

Processo n" 32464/2019: Secretaria Municipal de Saúde - Locação de Imóvel (SAMU)Í^ ^ '

PARECER DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA

Consideração e Parecer

- da documentação encaminhada (p.02A) consta o valor proposto para o aluguel, perfazendo a

quantia de R$6.000,00 (seis mil reais);

- na matrícula do imóvel {p.12 e p.13) não está averbada a construção (p.17) edificada sobre o

imóvel;

- a área declarada para a construção (p.02A) pelo locador, Trentino Empreendimentosimobiliários

Ltda., perfaz aproximadamente 300.00 m^ (trezentos metros quadrados):

- a área construída conforme o alvará 011/1993 (p.19 e p.20), perfaz 268.37 m^ (duzentos e

sessenta e oito metros quadrados e trinta e sete centímetros quadrados);

- Em atendimento a solicitação de revisão da área construída (movimento 8 Fly Protocolo),

encaminhou-se ao Cadastro Técnico para vistoria e informação da área total da obra, onde

foi confirmada em 280,47 m' (p.24 e p.25).

Área construída (rrf) 280,47

Valor aluguei (RS) 6.000,00

Valor R$/m' 21,39

Fig.OI: Valor Proposto (fonte; CPAI)

Isto posto, para o valor mensal proposto que perfaz R$ 6.000,00 (seis mil reais), tem-se o

equivalente a R$ 21,39/m^ (vinte e um reais e trinta e nove centavos por metro quadrado) para

o Imóvel.

Considerando outros imóveis que foram objeto de avaliações para fins de locação para o

Município de Fazenda Rio Grande, realizadas no período de 2017 a 2019, segue relação com os

valores praticados:

PA. Solicltante Endereço Area Edif.

ím'|
Valor (R$) RS/m*

361/17 SMA
Centro

Avenida Parana. 1408
(Centro Com. 1408}

209.26 3.766.68 1800

362/17 SMTER
«  j . .... Centro
Av. das Araucanas. 142

(Pt&za Pácí)
506.32 9.000.00 17.78

403/18 SMAS Rua Coqueiro, 556 Eucaliptos 343.56 6.000.00 17.46

484/18 SMA
«  . ..... Centro

Avenida Parana. 1408
(Centro Com. 1408)

222.41 4.003,38 18.00

123/19 SMTER
.  CentroAv das Araucanas. 142

(Plaza Facit)
119.82 2.156.78 18.00

153/19 SMA Rua Itália, 168 Centro 635.04 11.113,10 17.50

206/19 SMH
Rua Jequitibá. Centro

1 Ow
esq. Av. das Araucanas (Piaza Facít}

120.00 2.160.00 18.00

245/19 SMA Avenida Cedro. 224 Centro 600,00 10.800.00 18.00

Fig. 02: Valores praticados x Imóveis locados (fonte: CPAI)



t» J

PQEPeiTUPA DE

FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA

MUNICIPAL DE

URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

COn/lISSÂO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA - CPAI

Decreto n° 4.795/2018
•to

.o\

Processo n® 32464/2019: Secretaria Municipal de Saúde - Locação de Imóvel (SAMU)

PARECER DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA - N° 371/2019

Observa-se, na coluna da direita, os valores que denionstram a margem (R$/m^) praticada
pelo Município de Fazenda Rio Grande para fins de locação até presente data. Entretanto,
considerando que a norma de avaliações, quer seja a NBR-14.653-2:20Í1,, traz em seu item
8.2.1.5 a possibilidade de utilização do Campo de Arbítrio (o que se aplica aõ caso em análise face
influências e características do imóvel não consideradas) para os valores apresentados da Fig.02,
tem-se os limites calculados para o vâlor dá locação;

Campo de arbítrio (8.2.1.5 NBR-14.653-2/2011 ̂ limite superior 20 52
Campo de arbítrio (8.2.1.5 NBR-14.653-2y2p11-?- limite Inferior 15,17

Fíg.03: Limite superior e lnfericr-(fonte: CPAI)

Embora a comparação de dados de mercado se apresente como um dos melhores
métodos de avaliação de imóveis, complementarmente, a análise deve ser procedida de forma que
o yaior seja enfrentado face outros indicadores da viabilidade, tais como: a utilização econômica
para uma determinada finalidade, situação e localização; observando que aspectos relacionados
com os fatores Instalação e localização podem ser relevantes para sua escolha.

Por todo o exposto, êfitènde esta CPAI qué, sè cóhsidéradas as características do imóvel x
aproveitamento eficiente x finalidade que se pretende, quer seja. instalação de bass
descentralizada do SAMU FRG, Suporte Básico de Vida (BRAVO) e Suporte Avançado de Vida
(ALPHA) (p.02), é facultado a Administração, dentro dos seus critérios de conveniência e
oportunidade, fazer a opção pelo imóvél.

Por oportuno, informa-se que o presente parecer é restrito aos critérios relativos a avaliação
do imóvel para locação, itens referentes a aspectos legais e formais não foram objeto de
verificação. É o parecer^

Fazenda Rio Grande, 17 de setembro de 2019.

Baltístá
5^57

(2^

Carlos Robertó de Poli
Membro Mat.'350.109

Márcip^Yüklo Nitta
Membro Mat. 356.197



ESTADO DO PARANÁ ■

-íí-íSSgs-i prefeitura municipal de fazenda rio grande
Relatório de Histórico de Processos Detalhado

FiUros aplicados ao ralafnrin

Anexar documentos: Gerar relatório corri os documentos anexados aos pareceres dó tipo "PDP.
Número do processo: 0032464/2019

Assfhãtürâ

Página 115

bata: 30/09/2019

Processo: 0032464/2019^^- ^ V-', ' Reqyerente: 55017 -VXfe CARRICp LEMES SDlÍcila'^ó; 2 - MeÍTi]rando
Data da ocorrência Tipo de ocorrência —~ *

27/09/2019 16:30:34

27/09/2019 16:29:40

26/09/2019 14:09:25

25/09/2019 16:02:41

25/09/2019 14:26:04

25/09/2019 14:25:39

24/09/2019 11:40:43;

24/09/2019 11:40:14

24/09/2019 09:54:38

Andamento para o organograma: 014.002.007 - Comissão Permanente de Avaliação ImobilíáríaíCPAÍ)
Enviado.porvanessa.carrico
Andamento não confirmado

Parecer

Pelo usuário vanessa.carrico

Conclusivo: Não
DescrÍção:'Segue nova proposta d_e Ipçaçãp para avaliação imobiliária.

Andamento para o organograma: 003.001.007 - Divisão de Média/Alta Complexidade - DMAC
Enviado porandreia.teodoro
Confirmado por vanessa.carrico em 27/09/201916:25:56

Andamento para o organograma: 003.001.013 • Administração Saúde
'Enviado por Irani.Santos
Confirmado por andrela.teodoro ém 26/09/2019 14:08:58

Andamento para o organograma: 003.001.017 - Secretaria Municipal de Saúde
Enviado por ÇARINAALVES
Confirmado por Irani.Santos em 25/09/2019 15:58:12

Parecer

Pelo usuário.ÇARINAALVES

Coricluslvo: Não

Descrição: A Secretaria de Saúde para atendimento dò parecer jurídico.

Andamento para o organograma: 007.004.001 - Diretora Cdmpras
Enviado por fabio.nogaraEnviado por fabio.nogara
Confirmado por CARIN/\ALVES em 25/09/2019 14:11:37

Parecer

Pelo usuário fabio.nogara
Conclusivo: Não" " • —
Descrição: Trata-se de pedido de Parecer Jurídico acerca da possibilidade locação de imóvel; cuja avaliação Imobiliária
aporitou que.o valor do metro quadrado está com valor um pouco acima do praticado pelas demais locações da
administração publica municipal naquela região específica. Diante de tal fato. foram,os autos encaminhados para Parecer
Para tanto, Cite-se o art. 24, X, da Lei 8.666/1993:

I ; 7

Art. 24. É dispensável a licitação:
X - para a compra ou locação de irnóvel destinado áo alendimintõ das finalidades precfpuas da administração cuias
necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço'seja compatívercom 'o valor de
mercado, segundo avaliação prévia; (Redação dada pela Lei n® 8.883, de 1994)

Observe-se que, da simples leitura do Inc. X do art 24. são verificados os requisitos para a,dispensa ali prevista: a) compra
ou locaçao de imóvel para o atendimento de finalidades precípuas da administração; b) que as necessidades de instalação
e loçaíizaçao tenham condicionado a escolha do Imóvel; c) que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo

Os dois_primeiros requisitos (ia^ e ib^.), mostram-se suficientemente comprovados, porém, apesar de o parecer de
avaliaçao informar que o valor que se pretende pagar é maior que a média de metro quadrado que o município vem
pagando em locaçoes de imóveis, também traz outros apontamentos, não se podendo deles concluir objetivamente se o
valor praticado encontra-se ou não dentro do valor de mercado, deixando tal escolha a critério da Administração. Esse
opinativo, no entanto, considera que o a ̂ avaliação prévia^, que consta no dispositivo iegal acima deve trazer
objetivamente a informação se o valor dá locação é compatível ou não com o valor de mercado.

Andamento para o organograma: 007.004.003 - Jurídico Compras
Enviado por ÇARINAALVES
Confirmado por fabio.nogara em 24/09/2019 11:39:45

S stema. t- roíocoio Fíy / Usuário- antírea.ccst.-? Relatório da Hisiórico de Processos Detalhado Hora: 07:41:41



ESTADO 00 PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DÉ FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de Histórico dé Processos Detalhado

Página 2/5

Datá; 30/09/2019

Páelna ns S

Data da ocorrência tipo de ocoitêhcía

- a:
vAsanaíura'

24/09/2019 09:54:29

•  24/09/2019 09:29:38

24/09/2019 09:29:25

n A■J-t

23/09/2019 14:26:55

23/09/2019 09:27:48

23/09/2019 09:27:34

20/09/2019 14:01:07

.19/09/2019 10:12:09

19/09/2019 09:59:55

\l9/09/2019 09:58:44

19/09/2019 09:30:51

19/09/2019 09:30:41

18/09/2019 08:51:51

18/09/2019 08:51:39

/:^ íçl:"
íul/OJ
\cí.
LO'

Parecer
Pelo usuário CARIN/kALVES
Conclusivo: Não v-
Descrição:^caminho para análise e.parecer Jurídico,quanto ao solicitado, pois a avaliação da Comissão de AaliaSSiSTÍ^
Imobiliária informa qpe o valor pretendido ultrapassa o valordas médias praücadas nos contratos deste município ̂ ^172019. porérn de acordo com o parecer n" 8 da. Secretária de Saúde onde manifesta e justifica a necessidade da locaTâÍT^
acompanhada do parecem^ 16 do Secretário do Administração.

Andamento para o organograma: 007.004:001 - Diretora Compras
Enviado por claudemlraridrade
Confirmado por CARINAALVES em 24/09/2019 09:32:44

Parecer

Pelo usuário^claudemirandrade
ConcIusivo:,Não ^
Descrição: A^mp^ho Solyfeção da Secretaria Municipal de Saúdejio sentido de autorizar a prosseguir com o processo

^de locaçao, considerando que haverá por parte dò proprietário construção de área complernentard que equalizará oValor
de metro quadrado avaliado pelo" Município

Andamento para o organograma: 007.014.004ADM Secretário
Enviado por CARiN/\ALVES
Confirmado'porcíaudemirandradeem-23/09/2019 14:26:55

Andamento para o organograma; 007;004.00i - Diretora Compras
Enviado por çlaudemirandrade
Confirmado por CARINAALVES em 23/09/2019 14:26:45

Parecer
Pelo usuário ciaudemirandrade
Conclusivo: Não
Descrição: Ao Compras para Providencias

Andamento.pafa ò organograma: 007.014.004 - ADM Secretário
Enviado por eduárdoduarte
Çorifirmádo por ciaudemirandrade em 20/09/2019 14:01:07

Andamento para o organograma: 007.004.002 - Abertura Licitação
,Enviado por simone.ancay
ConfirmadopòrédüárdoduarteVrn 20/09/2019 14:00:09

Andamento para o organograma: 007.004.006 - Contratos Compras
Enviado por carlos.poli
Confirmado por simorié.ancay em 19/09/201910:10:14

Parecer
Pelo usuário carios.poíi
Conclusivo: Não
Desalçâo: Para conhecimento e providências necessárias*^ razão da avaliação soli^da íaírêraçâÕdã^réâ total
construída) ~ —

/Andamento para o ofgànograma: 014.002.007 - Comissão Permanente de Aváliaçâo Ímobiliária/CPAÍ)
Enviado por robinson.lima
Confirmado,por carios.poíi em 19/09/2019 09:45:13

Parecer
Pelo usuário robinson.lima
Conclusivo; Nâò
Descrição: Ato publicado no DOE.

Andamento para o organograma: 007.001.002 - Atos Oficiais
Enviado por carlos.poli
Confirmado por robinson.lima em 18/09/2019 14:08:55

Parecer
Pelo usuário carlos.poli
Conclusivo; Não
Descrição: Para publicar no DOE o PA 371/2019

Sistema: Prolocolo Fly / Usuário: andrea.costa ' Relatório de Histórico de Processos Detalhado Hora: 07:41 4i



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRÁNDE
Relatório de Histórico de Processos Detalhado

Data da ocorrência Tipo da ocorrência

^PA/?/

Assinatura

Página 375

Datã: 30/09/2019

rn T«c

16/09/2019 17:04:23

16/09/2019 16:57:21

16/09/2019 16:52:02

16/09/201916:51:44

16/09/201911:36:35

13/09/201910:35:28

13/09/2019-1Ò:35:07

12/Ò9/2019 15:47:48

12/09/2019 15:47:09

09/09/2019 08:08:10

05/09/201911:34:02

05/09/2019 11:31:33

g, il '-fV ̂

li: 1 -1^damenlo para o prgariógrama: 014.002.007 - Comissão Permanente de Avaliação imobilíárIafCPAI)
Enviado por erõnir.bátísta
Còhfirmadó por carios.poli em 17/09/2019 09:39:11

?Li;
rdi

Parecer

Pelo usuárío eronír.batísta

Conclusivo: Não

Andamento para o organograma: 014.001 ;003 - Cadastro Técnico Urbanismo
Enviado porcarlos.poli
Confirmado por erpnir.batista em 16/09/2019 16:56:12

Parecer

Pelo usuário carios.poli'
Conclusivo: Não

Descrição: Pára verificação no local da área total construída no terreno

/\ndamento para o organograma: 014.002,007 - Comissão,Permanente de Avaliação ImobilíáriafCPAO
Enviado por 01023175932
Confirmado por carios.poli erh 16/09/2019 16:49:40

Andamento para o organograma: 014.001.001 - Secretário Municipal de Urbanismo
Enviado por claudemirandrade
Confirmado por 01023175932 eni 16/09/2019 1,1:35:49

Parecer

Pelo usuário claudemirandrade

Conclusivo: Não

Descrição: A Comissão de Avaliação para Análise

/Andamento para o organograma: 007.014.004-ADM Secretário
Enviado porlrani.Sanlos
Confirmado por claudemirandrade em 12/09/2019 16:47:49

Parecer

Pelo usuárío IranliSantos

Conçlusivo^Não
Descrição: Considerando a nécess[dade de abrigár o atendimento móvel pré i hospitalar: SAMU BRAVO, e SAMU ALFA

çõnstrufdã o espaço para'a eqy^ipe e sala para depósito de material.de limpeza, e da área externa
lugar para:a checagem sistemática de itens essenciais.para segurança como: provisão de oxigênio medicações
equipamentos. condlçõ_es do veículo; espaço para de roünas de limpeza e désinfecção de superfícies' entre õulfósV

/pmcipjos de segurança que devem ser observados. '— •

Considerando que o do local possibilita a realização com a máxírna urgência do transporte de acidentados entre outros aos
hospitais da ragiao, devido a proximidade com as saídas as vias rápidas; '

Considerando a imprescindibilidáde de reáloçaçãp da Lavanderia responsável pela manutenção do serviço de atendimento
aos pacientes internados na unidade de Pronto Atendimento.

i^queremos a reavaliação nos critérios de consideração da área total a ser utilizada e não especificamente da
aprovadasegundo o"aIvará.

area

Andamento para o.organograma: 003.001.017 - Secretária Municipal de Saúde
Enviado porvanessa.cam'co
Confirmado por Irani.Sahtos em 09/09/2019 09:31:41

Andamento para o organograma: 003.001.007 - Divisão de Média/Alta Complexidade - DMAC
Enviado porandrea.costa
Confirmado por vanessa.carrico em 09/09/2019 08:06:30

Parecer

Pelo usuário andrea.cosfa

Conclusivo: Não

Descrição: Procedida a avaliação, conforme documentação anexa {p.Ot a p.20) e lendo sido publicado o parecer PA-
350/2019 (p.2l a p.23). remete-se ao requerente para encaminhamentos que se fizerem necessários.

Sistema: Protocolo Fly i Usuário: a-idrea.cosla •' Reiatórío de Histórico de Processos Delaihado Hora: 07:41.41



estado do PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de Histórico de Processos Detaltiado

Data da ocorrência Tipo de ocorrência

Págna n»

- 'y yi
ASfnãtui^

Página 4 / 5

Data: 30/09/2019

05/09/2019 10:09:53

05/09/2019 10:09:45

04/09/2019 16:35:23

04/09/2019 16:34:02

28/08/2019 10:38:38

28/08/201910:37:35

28/08/2019 10:33:37

28/08/201910:31:54

28/08/2019 10:21:19

28/08/2019 10:20:49

28/08/2019 10:05:19

28/08/2019 09:24:21

28/08/2019 09:23:51

27/08/2019 08:17:34

^darnento para o organograma: 014.002.007 ♦ Comissão Permanente de Avaliação lmobiIiárja(a=»AI)
&iviado por robinson.llma

Confirmado por andrea.costa em 05/09/2019 11:13:26

Parecer

Pelo usuário robinson.lima
Conclusivo: Não

Descrição: ATO PUBLICADO NO DOE

Andamento para o organograma: 007.001.002 - Atos Oficiais
Enviado por andrea.costa
Confirmado por robinson.lima em 04/09/2019 17:01:54

Parecer

Pelo usuário andrea.costa

Conclusivo: Não

® avaliação segue anexo o PA 350/2019 para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município Por

Andamento para o organograma: 014.002.007 - Comissão Permanente de Avaliação imobiiiáriafCPAí)
Enviado por shara.ait)igaus
Confirmado por andrea.costa em 28/08/2019 15:28:50

Parecer

Peto usuário shara.arbígaus
Conclusivo: Não

Descrição: PARA AVALIAÇÃO IMOBIUÂRIA.

Andamento para o organograma: 003.001.014 ■ Compras Saúde
Enviado por eduardoduarte
Confirmado porsfiara.arfaigaus em 28/08/2019 10:37:12

Parecer

Pelo usuário eduardoduarte

Conclusivo: Não

Descrição: Para que seja anexada a proposta scaneada pois a que está e anexo é uma foto.

Após mandar para a comissão de avaliação imobiliária para analise.

Andamento para o organograma: 007.004.002 - Abertura Licitação
Enviado por shara.arbígaus
Confirmado por eduardoduarte em 28/08/2019 10:30:51

Parecer

Pelo usuário shara.arbígaus
Conclusivo: Não

Descrição: SEGUE PARA ABERTURA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR INEXIBIUDADE.

Andamento para o organograma: 003.001.014 - Compras Saúde
Enviado por Alesilveira
Confirmado por shara.arbígaus em 28/08/2019 10:16:40

Andamento para o organograma: 008.001.003 - Planejamento e Finanças
Enviado por shara.arbígaus
Confirmado por /Mesilveira em 28/08/2019 10:04:50

Parecer

Pelo usuário shara.arbígaus
Conclusivo: Não

KmTcoÍJ INEXIBIUDADE para locação imóvel
Andamento para o organograma 003.001.014 - Compras Saúde
Enviado por andreia.teodoro
Confirmado por shara.arbigaus em 27/08/2019 10:17:18

S siema Protocolo Fly / Usuário- andrea.costa Relatório de H-stonco de Pro-.essos Detaihario Hora 07:41-41



estado do PARANÁ

Kf'"* "PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de Histórico de Processos Detálhado

Data da ocorrência Tipo de ocorrência

Pás

Aásfngfura"

Página 515

Data; 30/09/2019

26/08/2019.17:40:38

26/08/2019i17:26:21

Andamenlo para o organograma: 003.001.013-Administração Saúde
Eriviádo poryanessa.carrico
Confirmado por andrela.tecdoro em 27/08/2019 08:17:11

Abertura.do processo no organograma: 003.001.007 - Divisão de Média/Alta Complexidade - DMAC
Protocóládb por yanessa.carrico
Protocolo de abertura: 62083

-

S^slema Protocolo Fiy I Usuãno andrea.costa i Relatório de Histórico de Proce-s-sos netalherin Hora: 07:41:41
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''Rf. FEITURA Oe

FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

WNiaPAUTE COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA -
URBANISMO Decreto n° 4.795/2018 /-ttOA/fN

Processo n" 32464/2019: Secretaria Municipal de Saúde - Locação de Imóvel (SAMU) V

Em atendimento a solicitação encaminhada, em 27 de setembro de 2019, pela

de Média e Alta Complexidade - DMAC da Secretaria Municipal de Saúde, este parecer tem o
objetivo de avaliar nova proposta apresentada para a locacão do imóvel de inscrição
imobiliária 050.084.0204.

Considerações e Parecer

- Em 05 de setembro de 2019 (p.32), foi encaminhado Parecer de Avaliação PA-350/2019.

referente ao imóvel supracitado;

- Em 12 de setembro de 2019 {p.30), a Secretaria Municipal de Saúde, através de sua

secretária sra. Irani Santos, apresentou expressa manifestação acerca da conveniência de

locação do imóvel em análise. Porém, foi repuerida nova avaliação e vistoria ao local para fins

de aferição da área edificada;

- Em 16 de serembro de 2019 (p.32), consta manifestação da Divisão de Cadastro Técnico,

informando que conforme revisão no local procedeu-se atualização cadastral;

- Em 19 de setembro de 2019 (p.31), foi encaminhado o Parecer de Avaliação PA-371/2019,

com área retificada;

- Em 24 de setembro de 2019 (p.31), a Secretaria Municipal de Administração, através de

seu secretário sr. Caludemír José de Andrade, apresentou expressa manifestação no

sentido autorizar o prosseguimento do processo de locação;

- Em 24 de setembro de 2019 (p.30), a Procuradoria Geral do Município, apesar de

expressa manisfestação de oportunidade e conveniência apresentada pela Secretária

Municipal de Saúde (p.30) e Secretária Municipal de Administração (p.31) acerca da locação,
apontou como inconciusivo o parecer PA-371 (p.27 a p.29) desta CPAI que FACULTAVA

ao Poder Público, dentro de critérios de oportunidade e conveniência, optar pela locação do

imóvel para conclusão de seus objetivos;

- Em 27 de setembro de 2019 (p.30). foi encaminhada a esta CPAI, nova proposta de

locação (p.35) para o imóvel de inscrição imobiliária 050.087.0204.

A proposta, datada de 26 de setembro de 2019, apresenta o valor mensal de R$

5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), conforme reproduzido na seqüência:



prefeitura' oe

RftZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA

MUNieiPÁUbE

URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA - CPAI

Decreto n'4.795/2018 • >5l4DAff7>

Processo n" 32464/2019: Secretaria Municipal de Saúde - Locação de Imóvel (SAMU)

, iituudo u Silo uWa^Manocl Cláudinb Barbosa, n*
•Bairro PionoírosSFázfcnda Rio Gráiide - Parausi,

, scndtf üstc consUiüídò.de: A''
'  ' ^ ^ V' y

coberln; - linóyei este
.ctíint

;.cppm?A-i^r^\T>iò,í^TO hnjjõi

frr|' jfOsiçílóiquãntò^nó-inlcruOTypcIíi^^^^^
^ • Dcsícji Hgnícl<;;çp [)u!a'üienv*ão dispcnsuífaV . '
UenciouamcniL',- ^ . '

.-(Tres > Rcnia c Setenta

.  . . .. . P " locação o pn^amcmo
locaU\rioJ.i|^yOKDOMlNIO, IPT.U c SEüUUO

-  iik'}'' ' ' '■ r ■
_ . j ^ ' j- ,

Treino Eni^^ndimontoriínoW
CNIJ^.m3.543.'',S6/00bv40.«'u Cerli Hichele Sclumi.u

^  GPF 5^5, n«. 621.581.4,79-20
Fíg.01: Proposta valor mensal locação (fonte: FLY Protocolo)

Assinatura

Cohsiderãndo:

os parâmetros anteriormente apontados PA-350 (p.21 a p.23);
os parâmetros anteriormente apontados PA-371 (p.27 ã p29):
o novo valor proposto para a lòcaçãOj

Obteve-se o que segue:

.  járéã-córistruída fm=) .  280;47
VáíôfÁlüquél (RS) 5500,00

ValorR^m® 19,6Í
Fig.02: Valor calculado (fonte; CPAI)



PREFEITURA ÒE

fAZEHDA
RIO GRANDE

SECRETARIA

MUNICIPAL DE

URBANISMO

SECRETARIA R/IUNIÇIPAL DE URBANISMO

COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA - CPAI

Decreto n" 4.795/2018

Processo n° 32464/2019: Secretaria Municipal de Saúde - Locação de Imóvel (SAMU)

Se observados, os valores praticados por esta municipalidade^ ànteriprmen

demonstrados (p.22 e p.28), bem como a utilização do Campo de Arbítrio, obteve-se os ilmites

calculados para o vaíor da locação:

Asstnatura

Campo de arbítrio (84i;5 NBR^14.653-à2011 -^limfte superior' f2p;52
Campoíde arbítrio (SÍiÍ NBR-Í4:653-2/20Í1^.íimÍle inferior ;,15/Í7

Flg.p3: Limite superior e inferior (fonte: CPAI)

Isto pOsto, e dos- pressupostos apresentados, entende esta CPAI que o valor proposto,

perfazendo R$/m^ 19,60 (dezenove reais e sessenta centavos por metro quadrado) encontra-

se dentro dos patamares praticados por esta muhicioalidade para fins de locação -na região
onde se encontra localizado o imóvel.

Por oportuno, informa-se que o presente parecer é restrito aos critérios relativos ã

avaliação do imóvel para locação, itens referentes a aspectps legais e formais não foram

objeto de verificação. É o parecer.

Fazenda Rio Grande, 30 de setembro de 2019.

Oi E.rónirD]^fe.^áfistí
" / Mem íôPafSlBés.d 7

Carlos Robe/to de Poli
Membro Mat. 350.109

Andréa Costa

Membro Mat. 352.612
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'  mZENDA
JVML RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando 527/SMS/2019

De: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Administração

Ref. Inexigibilidade de Licitação para Locação de Imóvel

Fazenda Rio Grande, 01 de Outubro de 2019.

Prezado (a) Senhor (a),

Na oportunidade em que cumprimento, solicito a ínexigibilidade de Licitação

para locação do imóvel para instalação da Base do SAMU.

JUSTIFICATIVA

Para instalação da Base Descentralizada do SAMU Fazenda Rio Grande.

Suporte Básico de Vida (BRAVO) e Suporte Avançado de Vida (ALPFIA). Imóvel

localizado a Rua Manoel Claudino Barbosa n° 1050 - Bairro Pioneiros - CEP

83.833-014 - Fazenda Rio Grande.

DA ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO

O contrato será firmado com a empresa: TRENTINO Empreendimentos

Imobiliários Ltda, proprietária do imóvel em questão, com duração de 12 (doze)

meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Para suporte da despesa decorrente desta aquisição, indicamos a seguinte

Dotação Orçamentária: 603

ENTREGA E FISCALIZAÇÃO:

Durante a vigência do contrato, o mesmo será acompanhado e fiscalizado

Rua: Francisco Claudino dos Santos, n° 430 - Telefone; +55 (41) 3608-7450
Pioneiros - CEP 83.833-056 - Fazenda Rio Grande - Paraná

E-mail: $audefazenda@gmaíi.coni
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pela servidora: Vanessa Carriço Lemes, matrícula 348.428, registrando todas as

ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando-se o que for

necessário á regularização.

FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado em 12 (doze) parcelas mensais de R$5.500,00,

para pagamento em dia, através de depósito ou boleto bancário, após a

apresentação da Nota Fiscal/fatura ou Recibo, no protocolo financeiro da Prefeitura,

desde que devidamente atestada pelo Secretário Municipal de Saúde e anexada às

provas de regularidade com Previdência Social - INSS. Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço - FGTS e negativa de débitos trabalhistas.

Sendo o que temos para o momento, desde já agradecemos e contamos com

o atendimento da solicitação.

Cordialmente

írani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Decreto 4060/2019

Rua; Francisco Claudino dos Santos, n" 430 - Telefone: +55 (41) 3608-7450
Pioneiros - CEP 83.833-056 - Fazenda Rio Grande - Paraná

E-mail; saudefazenda@gmail.com
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Fawnda Rio Grande. 26 dc Sriernbro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

^f. Proposta parn locação de imóvel para instalação da. Base,
descentralizada SAMU - Fazenda Rio Grande:

} r
Sabodorrs do intrrosse dpssa. em locaçào de imóvel paro estabelecimento

dc ORGÃOS MUNICIPAIS, venho através desta, na qualidade dc
propririáno 'i'),.atKir. inlornini' o i|iie segue;

Iinó\fi fin iiui suio <-sui situ;id<j a Sito a Rua Manoel Claudlno Barbosa, n*
1.050 • CEP: 83.833-014 - Bairro Pioneiros - Fazenda Rio Grande - Paraná,
sendo viste constituído de;

imóvel constituído de uma residência em alvenaria com aproximadamente
300m' contendo, sala. copa com lavabo. cozinha com armários, despensa com
amiários. 3 dormitõrio.s. todos clc» com guarda-roupas e um deles s«índo suite
másier com closet v banheira, tendo ainda lav.-indeiin com churrasqueira c
depcndéncias para empregadas e garagem fechada e coberta - Imóvel este
edificado sobre uma área total de 1.920,00m*.

O imóvel oicnudo lein •> valoi pretciuiido pela locticâo para pag.arnento
n.ensai c cni d;a cie RS 5.500,00 (Cinco Mil e Quinhentos Reais), sendo o valor
do metro qnnrir.-ido dc aprosifTi.ni.inieme R$ 18,33 (Dezoito Reais e Trinta e
Três Centavos) pura u arca construída ç R$ 3,70 (Tres Reais e Setenta
Centavos) para a area Uvre, ficu também condicionado u locação o pagamento
por conta EXCLUSIVAMENTE do locatário dc CONDOMÍNIO ipTij e qtrrDWO
CONTRMNCIvNDlO. caso haja.

.^guardo posição quanto ao interesse pda locaçào.

Desde já agradeço pela atenção dispensada.

Atcncíosamenle.

'
Tren|ino £mpreendíraentos Imobiliários Ltda

CNPJ: 13.543.456/0001-40
Por sua rcpri-seiilante; Vanderleia Cciii Nicliele . .

CPF sob o n®. 621.381.479-20 "«iWt

mãe'.

https://e-gov.betha.com.br/protocolo/01038-047/fafcfaces/bíobtype?id=attachedDocumenls&contentType=image^peg&contentDispositton=inline 1/1



%

TERMO DE REFERÊNCIA

COMPLEMENTAR

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA BASE DESCENTRALIZADA
SAMU BRAVO E ALPHA.

Fazenda Rio Grande, Outubro de 2019.

Rua; Francisco Ciaudino dos Santos, n" 430 - Telefone: +55 (41) 3608-7450
Pioneiros - CEP 83.833-056 - Fazenda Rio Grande - Paraná

E-mail: saudefazenda@gmail.com
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1.1. Locação de imóvel para instalação da Base descentralizada do SAMU Fazenda
Rio Grande. Suporte Básico de Vida (BRAVO) e Suporte Avançado de Vida
(ALPHA).

2.1. Como atualmente está sendo ampliado o atendimento com a vinda do chamado
SAMU ALPHA, se faz necessário que tenha uma sede com mais espaço físico para
acomodar mais equipes de trabalho e mais veículos, bem como com fácil acesso de
entrada e saída de veículos, como não possui atualmente local disponível para a
sua acomodação, é imprescindível a locação do imóvel objeto deste Termo.

VALOR

MENSAL

OBJETO MEDIDA QNTADE TOTAL

ESTIMADO

R$ 5.500,00
Locação de imóvel, conforme objeto
acima

Mês 12 R$ 66.000.00

3.1. O valor total estimado para esta aquisição é de R$ 66.00000 (sessenta e seis
mil reais), com base no valor mensal do aluguel, conforme Laudo de Avaliação com
anuência dos locadores (documento nos autos).

4.1. Locação de imóvel para instalação da base descentralizada SAMU Bravo e
Alpha.

4.2. Especificação do contrato de locação
O contrato será firmado com a empresa: TRENTINO Empreendimentos Imobiliários
Ltda, proprietária do imóvel em questão, com duração de 12 (doze) meses.

4.3.Todas as demais condições e cláusulas da locação encontram-se descritas na
Minuta do Contrato de Locação anexada aos autos.

OBRIGAÇOEJ

5.1. São obrigações dos LOCADORES:
I - manter o imóvel segurado contra incêndio;
II - pagar os impostos incidentes sobre o imóvel;
III - incorrer nas despesas relacionadas com: a) as obras ou serviços exigidos pela

Rua; Francisco Claudtno dos Santos, n" 430 - Telefone: +55 (41) 3608-7450
Pioneiros • CEP 83.833-056 - Fazenda Rio Grande - Paraná

E-mail: saudefazenda@gmai1.com



"seguranp~cia constfüpõTõu pelã~coÍTêçãõ~ciF"fãlhW"õcòm^ na eclifirapõ^õ~
imóvel; b) desgastes ou deteriorações anteriores, total ou parcialmente, à presente
locação.

5.2, São obrigações do LOCATÁRIO;
I - pagar as despesas relativas ao fornecimento de água e de energia elétrica, taxa
de lixo, iluminação pública e as relativas à coleta do esgoto sanitário;
II - conservar o imóvel locado e a realizar nele, por sua conta, as obras dè
reparação dos estragos a que der causa, désde que não provenientes: de seu uso
normal;

lli - restituir o imóvel, quando finda a locação, no estado em que o recebeu,
conforme Laudo de Vistoria, salvo as deteriorações de seu uso normal; e que o
LOCATÁRIO poderá exercer o direito de retenção do imóvel locado ãté que seja
devidamente indenizado pela execução, nole- s) de benfeitorias necessárias,
quando os LOCApORES, previamente notittcados, houver se recusado a realizá-las;
b) de benfeitorias úteis que, por não poderem ser levantadas, a ele se incorporam.

riia->2 "

6  DOS} PEMAIS REqiüiSITQS E FrseALIZAÇAQ

6.1. Os locadores autorizam os locatários a proceder as adaptações e reformas no
imóvel que julgar oportunas.

6.2. Durante a vigência do contrato, o mesmo será acompanhado e fiscalizado pela
servidora: Vanessa Carriço Lemes, matricula 348.428, registrando todas as
ocorrências relacionadas com ã sua execução, determinando-se o que for
necessário à regularização.

li. PO kAPp©jPE.AVALIAgAQ D© liyiPVEL

7.1'. De acordo com a legislação, foi realizado previamente um. Laudo de Avaliação
do Imóvel para estabelecer o valor da locação, pela Comissão de Avaliação
Imobiliária, parecer n° 371/2019, conforme documento anexado aos autos.

8. DA FORMAE PRAZOS DE ENTREGA

8.1. A entrega do referido produto dar-se-á após a assinatura do contrato de
locação, rriediante a entrega- das chaves aos locatários, iniciando-se a partir daí o
período locatício. • ^

' 9. DA FORWIA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE

9.1. O aluguei mensal deve ser pago até o vigésimo dia do mês subsequente ao de
utilização do imóvel, desde que apresentada oportunamente a conta respectiva
pelos LOCADORES e concluído o processo próprio para a solução de débitos de

Rua: Francisco Claudino dos Santos, n® 430 - Telefone: +55 (41) 3608-7450
Pioneiros - CEP 83.833-056 - Fazenda Rio Grande - Paraná

E-mail: saudefazenda@gmail.CGm
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Assina":

responsabilidade do LOCATÁRIO.

9.2. O presente contrato poderá ser reajustado de acordo com o índice do IPCA-

IBGE, após decorrido 01 (um) ano de vigência, contados a partir da assinatura do
mesmo.

9.2. Para suporte da despesa decorrente desta aquisição, indicamos a seguinte
Dotação Orçamentária: 603.

TDrt)ÃS'PÈfÍAi:iDAttEã'

10.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme o
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. Ficam
assegurados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa

prevista no art. 77 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

11.1. Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura, pelo prazo de 12
(doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes, por meio de Termo
Aditivo.

DE ELABORACAO DO DOCUMENTO

12.1. Elaborado em 01/10/2019.

KARINE SÓUZADIAS
Matrícula n® 351.322

'íMnessaCíí''^^

cro ísj

VANESSA CARRI^ LEMES
Fiscal do Contrato

De acordo.

Considerando os termos do Art. 7°, § 2°, Inciso I, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
APROVO o presente Termo de Referência e ratifico a veracidade de todas as informações
exaradas, assim como afirmo a ausência de direcionamento de marca e/ou modelo do

objeto em tela.

IrANI APAF^CIDA IDOS SÁNTOS
Secretária Municipal de Saúde

Decreto nT 4960/2019

Rua: Francisco Claudino dos Santos, n" 430 - Telefone; +55 (41) 3608-7450
Pioneiros - CEP 83.833-056 - Fazenda Rio Grande - Paraná

E-mail: saudefazenda@gmait.com



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Relação das Coletas de Preços (por material)

Página; 1/1

(Período de 01/10/2019 a 01/10/2019,

Item Fornecedor Nome da Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total Venceu

NúfTjero da Coleta: 278/2019 Data; 01/10/2019

Material: 53010026 - locação de imóvel situado a rua Manoel Cíaudino Barbosa Unid.: MES

1  TRENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - (15658} 12,000 5.500,0000

Total da Coleta:

66.000,00

68.000.00

Sim

Eduardo
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MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRAND^PSSí^

ESTADO DO PARANÁ"""
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROTOCOLO N° 32464/2019
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS

( )

O

()

()

Convite

Pregão Presencial

Pregão Eletrônico

Tomada de Preços

( ) Concorrência

( ) Concurso

( x) Dispensa de Licitação

(  ) Inexígibilidade de Licitação

de Imóvel situado a rua Manoel

Cnnfnrm /"OSO - Bairro Pioneiros, para instalação da base SAMUConforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde

PnpMA n! 66.000,00 (Sessenta e seis mil reais).
hÍ PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após emissão de Nota Fiscalde acordo com a disponibilidade financeira.
4) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme PPA 2018 a 2021

Código Reduzido Funcional Fonte
603 15.05 10.302.0003 2.063.3.3,90 39

1494

5) RECURSOS FINANCEIROS

.cdo

(  ) Não há previsão recursos financeiros

6) Declaramos que a análise da regularidade orçamentária e legal é feita pelo óraão
sohcitante, de acordo com as informações constantes no processo e epígrafe em
conformidade com o que dispões os Arts. 16 e 17 da LC 101/00.

01/10/2019

Eduardo eívaraski

citações
a 356.649

Givanlldo Fr^jjfeco Pego
MatrículÇ^'49.543

Contador CRC^R 04681/O-3

Cássia CristlKá^Ét^. Almeida
Secretária Municipal d^/Planejamento e Finanças

Decrefó 4720/2018

Prefeitura Mumcipal de Fazenda Rio Grande - Rua Jacarandã, 300 - Nações . Cep: 83823-901 - Telefone. (41) 3627-8500
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Granq^
Coordenação de Contrato
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CONTRATO N® XXX/2019 ID XXXX

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE
ENTRE Si FIRMAM O MUNICÍPIO DE
FAZENDA RIO GRANDE TRENTINO

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pelo presente instrumento, de um lado como CONTRATANTE, o MUNÍCÍPIO DA
FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno,
estabelecido a Rua Jacarandá, n°. 300 Bairro: Nações, inscrita no CNPJ n°.
95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Mareio
Cláudio Wozniack, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em
Fazenda Rio Grande, portador da Carteira de Identidade RG. n.° 3.558.084-0 - SSP-
PR e inscrito no CPF/MF sob o n.° 837.346.439-53, neste ato assistido pelo
Procurador Geral do Município Sr. Fabiano Dias dos Reis, OAB/PR n° 45.402 e em
conjunto com a Secretária Municipal de Saúde Sra. Irani Aparecida dos Santos,
inscrito no CPF/MF sob o n° XXXXXX doravante denominado como LOCATÁRIO, e de
outro lado, a empresa TRENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob n° 13.543.456/0001-40, estabelecida à Rodovia BR 116, KM 136,
n° S/N- Mandirituba - PR - CEP 83800-000, neste ato representada pela Sra.
Vanderlea Cerli Nichele Schimidt , portador do CPF/MF n° XXXX, doravante
denominada LOCADOR, pactuam o presente contrato de locação de imóvel, cuja
celebração foi autorizada pelo despacho exarado no processo administrativo sob
Protocolo 32464/2019, na modalidade de Dispensa de Licitação e que se regerá pela
Lei n.° 8.666/93, além das cláusulas e condições abaixo discriminadas que as partes
declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS fArt. 55. I. Lei 8.666/931
jSláusula Primeira: Dispensa de licitação para locação de imóvel situado a rua Manoel
Claudino Barbosa n° 1050 - Bairro Pioneiros, para instalação da base SAMU. Conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

DO REGIME DE EXECUÇÃO fArt. 55, 11, Lei 8.666/931
jCláusuia Segunda: O presente Contrato de Locação de Imóvel será executado
indiretamente através de empreitada por preço unitário, considerando-se o mês como
unidade.

DO PREÇO (Art. 55, III. Lei 8.666/931

Çláusula Terceira: O valor mensal da locação do imóvel é de R$ 5.500,00 (Cinco mil
e quinhentos reais ) resultando no valor global de R$ 66.000,00 (Sessenta e seis
mil reais) para os 12 (doze) meses de vigência original deste Contrato.

Parágrafo Primeiro: O LOCATÁRIO responsabiliza-se pelos pagamentos mensais de
energia elétrica (COPEL), água (SANEPAR), telefonia fixa e internet de seu uso e gás,
se houver e outras despesas decorrentes do uso regular do imóvel, constituindo
obrigações contratuais não consignadas no valor total do contrato.

Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500
Pásina I



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Coordenação de Contrato

(.. .il

Parágrafo Segundo: O valor supracitado engloba aluguel, condomínio, IP

Parágrafo Terceiro: Antes da liberação do imóvel, o Locador e a Secretaria Munícipaí
de Saúde (e demais órgãos correlatos da Prefeitura) deverão proceder a vistoria do
imóvel e assinatura do documento correspondente que deverá ser anexado do
presente. A não realização desta cláusula implicará em preclusão do direito de
reclamação por danos pelo Locador ao Locatário.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, III. Lei 8.666/93)
Cláusula Quarta: O pagamento será efetuado através de depósito bancário, em até 30
(trinta) dias contados da apresentação do recibo, conforme disponibilidade financeira na
fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente
atestada pela Secretaria solicitante.

DO REAJUSTE ANUAL (Art. 55. III Lei 8.666/93)

Cláusula Quinta: Caso haja prorrogação do Contrato, o valor do aluguel poderá ser
reajustado com base no índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, ou outro
vigente à época, se extinto ou afastado este.

Parágrafo Primeiro: O reajuste mencionado não poderá ocorrer em período inferior a
12 (doze) meses.

Parágrafo Segundo: Para o reajuste ser concedido, o LOCADOR deverá encaminhar
ao LOCATÁRIO solicitação por escrito, protocolada com no mínimo 30 (trinta) dias de
antecedência para a concessão do reajuste.

DO PRAZO PARA A DISPONIBILIZAÇAO DO IMÓVEL (Art. 55. IV Lei 8.666/931
Cláusula Sexta: O LOCADOR deverá disponibilizar o imóvel para o LOCATÁRIO, em
perfeitas condições de ocupação, imediatamente após a publicação do extrato do
contrato no Diário Oficial do Município e Termo de entrega de chaves, sob pena de
quebra de cláusula contratual e rescisão do Contrato.

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO (Art. 55. IV Lei 8.666/93)
Cláusula Sétima: O objeto do Contrato será recebido nos termos do art. 73, inciso II,
alíneas "a" e "b" da Lei n°. 8.666/93, provisoriamente, e definitivamente em até 05
(cinco) dias, contados do recebimento provisório.

Parágrafo Primeiro: A fiscalização das condições do imóvel, bem como a verificação
de suas especificações que esteja de acordo com àquele descrito no ofício, ficará a
cargo da servidora Vanessa Carriço Lemes, Matricula n° 348.428 indicada como fiscal
de contrato pela Secretaria Municipal de Saúde.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
Cláusula Oitava: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar
da data de publicação no Diário Oficial do Município.

Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500
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Parágrafo Primeiro: O prazo original poderá ser prorrogado, de acordo com
interesse das partes, formalizando-se a partir de Termo Aditivo.

Parágrafo Segundo: Em vista da natureza da contratação, pelo interesse público, em
caso de desinteresse unilateral na renovação, por parte do LOCADOR, o mesmo
deverá ser manifestado por escrito, no mínimo 90 (noventa) dias antes de encerado o
contrato, para possibilitar a transferência administrativa de local por parte do
LOCATÁRIO

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55. V. Lei 8.666/93)
Cláusula Nona: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da
seguinte dotação orçamentária:

Funcional Fonte

15.05 10.302.0003 2.063.3.3.90.39 1494

DA ISENÇÃO DE GARANTIA (Art. 55, VI, Lei 8.666/93)
Cláusula Décima: Para a execução do objeto do presente Contrato não será exigida
garantia.

DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES (Art. 55, XIII. Lei 8.666/93)
Cláusula Décima Primeira: As partes deverão cumprir com suas obrigações, divididas
da seguinte forma:

Parágrafo Primeiro: Obrigações do LOCATÁRIO

a) Pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente
exigíveis, no prazo estipulado;
b) Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a
natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado
como se fosse seu;

c) Restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as
deteriorações decorrentes do seu uso normal;
d) Levar imediatamente ao conhecimento do LOCADOR o surgimento de qualquer
dano ou defeito cuja reparação a esta incumba, bem como as eventuais turbações de
terceiros;

e) Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas
instalações, provocadas por si, ou seus servidores;
f) Não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e
por escrito do LOCADOR;
g) O LOCATÁRIO responsabiliza-se pelos pagamentos mensais de energia elétrica
(COPEL), água (SANEPAR), telefonia fixa e internet de seu uso e gás, se houver e
outras despesas decorrentes do uso regular do imóvel, constituindo obrigações
contratuais não consignadas no valor total do contrato.

g) Permitir a vistoria do imóvel pelo LOCADOR ou por seu mandatário, mediante
combinação prévia de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e

Rua Jacarandà, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500
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examinado por terceiros, a fim de verificar o seu estado de conservação, na forma
Lei.

h) O LOCATÁRIO desde logo adianta que na realização de suas atividades não
causará qualquer tipo de poluição ou dano ambiental.

Parágrafo Segundo: Obrigações do LOCADOR

a) Entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se
destina, garantido a qualidade dos pisos, estrutura elétrica e cobertura do imóvel;
b) Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacifico do imóvel locado;
c) Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;
d) Responder pelos vícios ou defeitos anteriores á locação, devendo incorrer nas
despesas relacionadas com desgastes ou deteriorações anteriores, total ou
parcialmente, à presente locação;
e) Fornecer ao LOCATÁRIO, caso este solicite, descrição minuciosa do estado
do imóvel, quando de sua entrega,com expressa referência aos eventuais defeitos
existentes:
f) Fornecer ao LOCATÁRIO recibo descritivo das importâncias por estas pagas,
vedada a quitação genérica;
g) Exibir ao LOCATÁRIO, quando solicitado, os comprovantes relativos às
parcelas que estejam sendo exigidas;
h) Incorrer nas despesas relacionadas com as obras ou serviços exigidos pela
segurança da construção ou pela correção de falhas ocorridas na edificação do imóvel;
i) Indenizar as benfeitorias úteis, se autorizadas, e as necessárias, independente
de indenização, sob pena de retenção.

DO LAUDO DE VISTORIA

Cláusula Décima Segunda: O imóvel dado em locação deve ter seu estado atual de
conservação definido pelo Laudo de Vistoria, assinado pelo LOCADOR e pelo
LOCATÁRIO, ou seus representantes, no ato de ocupação do imóvel, e deve ser
remetido para ser anexado ao presente, sendo parte integrante e inseparável deste
Contrato. Caso não seja realizado, os locadores não poderão realizar quaisquer
reclamações.

Parágrafo Primeiro: O LOCADOR poderá inspecionar o imóvel locado sempre que
julgar necessário, mediante comunicação por escrito ao LOCATÁRIO, consignando dia
e hora da inspeção, com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

Parágrafo Segundo: Ao término da locação, o LOCADOR fará a vistoria do imóvel,
obrigando-se o LOCATÁRIO a realizar os consertos e substituições que necessitar o
imóvel, a fim de entregá-lo nas mesmas condições que o recebeu, correndo o aluguel
por sua conta até a entrega definitiva das chaves, devendo o LOCADOR emitir recibo
quando deste acontecimento. Neste caso, a demora imputável ao LOCADOR não
implicará em débito de aluguel.

Parágrafo Terceiro: os vícios e/ou defeitos, ocultos ou não, que não constarem no
Laudo de Vistoria serão de responsabilidade do LOCADOR.
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Parágrafo Quarto: Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e as suas instalações,
com execução dos decorrentes do uso natural e advindos de defeitos estruturais
correrão por conta do LOCATÁRIO.

Parágrafo Quinto: No momento da entrega das chaves, poderá o LOCADOR realizar
proposta de indenização a ser paga pelo LOCATÁRIO a título de danos causados ao
imóvel, se aceito por este (por estar aquém ou idêntico ao valor apurado pelo setor
competente da Administração), será emitido o recibo tratado no parágrafo segundo a
partir do pagamento, independente da execução dos reparos que, nesta hipótese, serão
de responsabilidade e interesse exclusivos do LOCADOR. A demora do LOCADOR ou
seu representante, em responder sobre a aceitação ou não da indenização, não
Implicará em débito de aluguel pelo LOCATÁRIO. A resposta negativa deverá ser
motivada, sob pena de caracterizar ausência de resposta.

DAS BENFEITORIAS
Cláusula Décima Terceira: As benfeitorias necessárias realizadas no imóvel pelo
LOCATÁRIO, desde que previamente autorizadas pelo LOCADOR, serão indenizáveis
e permitirão o exercício do direito de retenção.

Parágrafo Primeiro: Sendo necessárias outras benfeitorias no imóvel, além das
mencionadas na Cláusula Décima Segunda, para adaptá-lo às atividades do
estabelecimento do LOCATÁRIO, este apresentará projeto ao LOCADOR, o qual no
prazo máximo de 05 (cinco) dias apresentará sua resposta.

Parágrafo Segundo: As benfeitorias úteis, desde que previamente autorizadas pelo
LOCADOR, serão indenizáveis e permitirão o exercício do direito de retenção.

DAS PENALIDADES CABÍVEIS
Cláusula Décima Quarta: Pela inexecução total ou parcial do Contrato a Contratante
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções;

I - Advertência que será formalizada por meio de documento expedido pelo Município;

II - Multa no valor de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, valor este
equivalente a doze meses de locação, devida integralmente, seja qual for o tempo
decorrido da locação, em caso de descumprimento contratual;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo de 01 (um) a 02 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o Contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
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Parágrafo Primeiro: As sanções previstas nos Incisos I, III e IV desta cláusula poderão
ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado,
no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Segundo: O LOCADOR contratado será responsável direta e
exclusivamente pela locação do imóvel e conseqüentemente respondendo civil, criminal
8 ambientalmente por todos os danos e prejuízos que venha a causar diretamente a
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande ou a terceiros, sendo punida com sanções
administrativas de acordo com a Lei 8.666/93.

DA RESCISÃO CONTRATUAL
Cláusula Décima Quinta:' O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente,
e a qualquer tempo pelo LOCATÁRIO, quando se verificar qualquer das hipóteses
previstas nos incisos do artigo 78 da Lei n° 8.666 de 21/06/93, ressalvando, nos casos
próprios, o direito do LOCADOR em reaver os prejuízos que houver sofrido, desde que
regularmente comprovados.

Parágrafo Primeiro: Ocorrerá rescisão deste Contrato, de pleno direito, no caso de
desapropriação, incêndio ou acidentes que sujeitem o imóvel locado a obras que
importem na sua reconstrução total, ou que impeçam seu uso por mais de 30 (trinta)
dias.

Parágrafo Segundo: No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o
LOCATÁRIO desobrigado de todas as cláusulas do contrato, ressalvando ao
LOCADOR o direito de pleitear do órgão expropriante a indenização que lhe for devida.

Parágrafo Terceiro: O LOCADOR obriga-se a indenizar o LOCATÁRIO em caso de
danos às instalações, material, servidores ou a terceiros que lhes sejam imputáveis por
culpa ou dolo.

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Cláusula Décima Sexta!: O presente Contrato, por mútuo consentimento das partes, e
nos termos da legislação aplicável, poderá ser alterado através de Termo Aditivo desde
que em conformidade com a legislação vigente.

DA LEGISTACÃO APLICÁVEL fArt. 55. XII. Lei 8.666/93)
PláusUla Décima Sétimaj As partes se declaram expressamente sujeitas às normas
previstas na Lei de Licitações e Contratos (Lei n° 8.666/93), na Lei de Locações de
Imóveis Urbanos (Lei n° 8.245/91) e no Código Civil Brasileiro.

DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIII e IX, Lei
8.666/93l_
Cláusula Décima Oitav^: Por este Contrato e por intermédio da Lei 8.666 de 21 de
junho de 1993, o Locador reconhece os direitos da Administração (LOCATÁRIO), em
caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 desta mesma Lei, bem como
todas as prerrogativas constantes do art. 58 da Lei 8666/93.

Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500
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DA VINCULAÇAO A DISPENSA DE LICITAÇÃO (Art. 55, XI, Lei 8.666/93)

Cláusula Décima Nona: O presente Contrato está vinculado à Dispensa de Licitação
n° XXXX/2019.

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA NA MANUTENÇÃO DE SUA HABILITAÇÃO
(Art. 55, XIIL Lei 8.666/931

Cláusula Vigésima; A CONTRATADA (Locador) obriga-se a manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para a existência do mesmo.

DO FORO ÍArt. 55. ̂  2°. Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima Primeira: Fica eleito o Foro Regional de Fazenda Rio Grande.
Comarca da Região Metropolitana de Curiííba/PR, para dirimir eventuais questões
oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, conforme o estabelecido na Lei 8.666/93.
E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento
contratual, por seus representantes legais em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Fazenda Rio Grande, XX de Outubro de 2019.

Mareio Cláudio Woznlack

Prefeito Municipal
Locatário

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Fabiano Dias dos Reis

Procurador Geral do Município
OAB/PR: 45.402

TRENTINO EMPREENDIMENTOS

IMOBILIARIOS LTDA

Locador

CNPJ: 13.543.456/0001-40

Testemunhas:

Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500
Páaina 7



ÍÍEfSírUM WHKIMI

FAZENDA Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
RIO GRANDE
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rolhyn^

Asssnat: ia.

Ao Jurídico.

Para Analise e parecer, tendo em vista que as avaliações da COMISSÃO PERMANTE DE
avaliacau iMUtíiLiAKlA íoram anexadas ao processo, assim como um histonco dos
andamentos no fly com todos os pareceies.

Eduardo D.^i^
CõTiürp^" '
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FAZENDA MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
RIO GRANDEIÊL ESTADO DO PARANA

PROCURADORIA GERAL DO MUNiaPIO

PARECER no 740/2019

Processo n® 32464/2019

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Dispensa de licitação

Pretende o município de Fazenda Rio Grande, através de requerimento iniciai da

Secretaria Municipal de Saúde, a locação de imóvel para servir de base descentralizada para o

SAMU, suporte Básico de Vida (Bravo) e Suporte Avançado de Vida (Alpha), sob a justificativa

que com a vinda do SAMU Alpha se faz necessário que tenha uma sede com maior espaço físico

para acomodar mais equipes de trabalho. Pelo informado pela Secretaria solicitante, o Imóvel

cumpre as os requisitos para atender a essas necessidades.

Da análise do processo administrativo, temos que: o processo teve inicio com a

requisição justificada da Secretaria interessada, foi informada pela contabilidade sobre a dotação

orçamentária correspondente, e atestada a previsão financeira para o custeio da respectiva

despesa pela Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças. Contudo, o processo foi

autorizado pelo Prefeito Municipal.

Houve parecer da Comissão Permanente de Avaliação Imobiliária, a qual informou

que o valor pretendido encontra-se dentro do valor de mercado. O valor foi estimado para 12

(doze) meses. Foram encaminhadas informações orçamentárias e financeiras já com pedido de

dispensa de licitação. Acerca do pretendido, cite-se o que determina o art. 24, inc. X, da Lei de

Licitações;

Art. 24. E dispensável a licitação:

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades

precfpuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização

condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de

mercado, segundo avaliação prévia:ÍRedacão dada oela Lei n° 8.883. de 1994)

Observe-se que, da simples leitura do inc. X do art. 24, são verificados os

requisitos para a dispensa ali prevista: a) compra ou locação de imóvel para o atendimento de

finalidades precípuas da administração; b) que as necessidades de instalação e localização

tenham condicionado a escolha do imóvel; c) que o preço seja compatível com o valor de

mercado, segundo avaliação.

Desta observa-se que os requisitos legais determinados pelo artigo 24, X, da Lei

n° 8.666/93 estão presentes no processo. Ressalte-se, por fim que os critérios e a análise de

mérito (oportunidade e conveniência do pedido) constituem análise técnica do órgão solicitante.

Rua Jacarandá, n°300, Nações, Fazenda Rio Grande - PR. CEP 83,850-000. Fone/Fax; 3627-8500
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fàO GRANDEm^
MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

ESTADO DO PARANÁ
.^^fAZENDA

ím como, a verificação das dotações orçamentárias, pelo que, o presente opinativo cinge-se

exclusivamente aos contornos jurídicos formais do caso em comento.

É o parecer.

Fazenda Rio 6rande/PR, 07 de outubro de 2019.

Fábk) JuíTo No^ra
Procurador do Município

Matricula 350.950

OAB/PR 41.224
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Ofício n2 /

A Administração,

Para analise, após encaminhar ao gabinete para autorização do prefeito.

Mautfé.64^

ndraât

mmistracao

FORMALIDADES

mümicipal
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FAZENDA
ao GMNDf C

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PROTOCOLO N" 32464/2019

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 70/2019

É inexigível a licitação, na forma do Art. 24, X, da Lei Federal 8.666/93, a despesa abaixo
especificada:

Objeto: Dispensa de licitação para locação de imóvel situado a rua Manoel Claudino
Barbosa n° 1050 - Bairro Pioneiros, para instalação da base SAMU. Conforme solicitação
da Secretaria Municipal de Saúde.

PESSOA JURÍDICA: TRENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 13.543.456/0001-40

VALOR: R$ 66.000,00 ( Sessenta e seis mil reais).

Dotação Orçamentária:

Código
Reduzido

Funcional Fonte

603 15.05 10.302.0003 2.063.3.3.90.39 1494

Condição de Pagamento: Depósito bancário em até 30 dias após o recebimento da N.F.

Fazenda Rio Grande/PR, 07 de Outubro de 2019.

:j6 Clàtt<íiõ~Vvozníack

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - Rua Jacarandá, 300 - Nações - Cep 83823-901 - Telefone (41) 3627-8500



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Comissão Permanente de Licitações

CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa de Licitação N° 70/2019
PROTOCOLO; 32464/2019

Objeto: Dispensa de licitaçáo para locação de imóvel situado a rua Manoel Claudino
Barbosa n° 1050 - Bairro Pioneiros, para instalação da base SAMU. Conforme solicitação
da Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE-PR.

PESSOA JURÍDICA: TRENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 13.543.456/0001-40

VALOR: R$ 66.000,00 { Sessenta e seis mil reais).

AUTORIZAÇÃO: 07/10/2019
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08/10/2019 Mural de Licitações Municipais

TCEPR

Detalhes processo licitatório

Entidade Executora MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

Ano*I2019 I

-Informaçfies Gerais-

N® lidtação/dispensa/ínexigibilidade* i 70

Modalidade* Processo Dispensa

Número edital/processo* J 231

-Waeursoa pravantantc» de organismos Interwacionals/multllatefai» de crédito

Instituição Rnanceira

Contrato de Empr^timo

Descrição Resumida do Objeto* I Dispensa de licitação para locação de imóvel situado a rua Manoel Oaudino
Barbosa n® 1050 • Bairro Pioneiros, para instalação da base SAMU. Conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dota^ Orçamentária* 15OS206333903900OO0GOO0000O0

Preço máximo/Referência de preço - 66.000 00

B$*

Data Publicação Termo ratificação 08/10/2019

Data de Lançamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

Há itens exdusivos para EPP/ME?

Há cota de partidpação para EPP/ME?

Trata-se de obra com exigênda de subcontratação de EPP/ME?

Há prioridade para aquisi0es de microempresas regionais ou locais? 1

voltar

Data Cancelamento

Percentual de partidpação: | g qq

futiili

CPF: 10866678751 (Loooutl

servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/DetalhesProcessoConipra.aspx 1/1
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FAZENDA
R/o

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Protocolo 32464/2019 Requerente: Secretaria Municipal de Saúde

Memorando ns 527/SMS /2019

Ao Setor de Contratos,

Segue a minuta , para análise e elaboração do Acordo.

Thiago Martins V Voltes fSX' /YO I^ÍQ -
Assistente Administrotive t/c) f ^

MAT 356 995

Rud Jacarujiüá. n" .100 - Nações - Fazenda Rio Grande - Fsiado do Paraná - CHP 83.823-901 - Fone: (41) 3627-8500



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
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CONTRATO N° 156/2019 ID 3332

CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMÓVEL QUE
ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA
RIO GRANDE TRENTINO EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pelo presente instrumento, de um lado como CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DA
FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno,
estabelecido a Rua Jacarandá, n°. 300 Bairro: Nações, inscrita no CNPJ n°.
95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Mareio
Cláudio Wozniack, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Fazenda
Rio Grande, portador da Carteira de Identidade RG. n° 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito
no CPF/MF sob o n.° 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do
Município Sr. Fablano Dias dos Reis, OAB/PR n° 45.402 e em conjunto com a
Secretária Municipal de Saúde Sra. Irani Aparecida dos Santos, inscrito no CPF/MF
sob o n° 603.389.469-34, doravante denominado como LOCATÁRIO, e de outro lado, a
empresa TRENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. inscrita no CNPJ
sob n° 13.543.456/0001-40, inscrição estadual: isenta, estabelecida à Rodovia BR 116,
KM 136, n° S/N- Mandirituba/PR, CEP 83800-000, telefone: (41) 99997-1268, e-mail:
vandanichele@hotmail.com, neste ato representada pela Sra. Vanderlea Cerli Nichele
Schimidt, portador do CPF/MF n° 621.581.479-20, doravante denominada LOCADOR,
pactuam o presente contrato de locação de imóvel, cuja celebração foi autorizada pelo
despacho exarado no processo administrativo sob Protocolo 32464/2019. na modalidade
de Dispensa de Licitação e que se regerá pela Lei n.° 8.666/93, além das cláusulas e
condições abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente se
outorgam, a saber:

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55. 1. Lei 8.666/93)
Cláusula Primeira: Dispensa de licitação para locação de imóvel situado a Rua Manoel
Claudino Barbosa n° 1050 - Bairro Pioneiros, com matrícula no Registro Geral de Imóveis
sob n° 13.011, para instalação da base SAMU. Conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Saúde.

DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 55. II. Lei 8.666/93)
Cláusula Segunda: O presente Contrato de Locação de Imóvel será executado
indiretamente através de empreitada por preço unitário, considerando-se o més como
unidade.

DO PREÇO íArt. 55. III. Lei 8.666/931

Cláusula Terceira: O valor mensal da locação do imóvel é de R$ 5.500,00 (Cinco mil e
quinhentos reais ) resultando no valor global de R$ 66.000,00 (Sessenta e seis mil
reais) para os 12 (doze) meses de vigência original deste Contrato.

Parágrafo Primeiro: O LOCATÁRIO responsabiliza-se pelos pagamentos mensais de
energia elétrica (COPEL), água (SANEPAR), telefonia fixa e internet de seu uso e gás,

Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Coordenação de Contratos

se houver e outras despesas decorrentes do uso regular do imóvel, constituindo
obrigações contratuais não consignadas no valor total do contrato.

Parágrafo Segundo: O valor supracitado engloba aluguel, condomínio, ÍPTU.

Parágrafo Terceiro: Antes da liberação do imóvel, o Locador e a Secretaria Municipal de
Saúde (e demais órgãos correlatos da Prefeitura) deverão proceder a vistoria do imóvel e
assinatura do documento correspondente que deverá ser anexado ao presente. A não
realização desta cláusula implicará em preclusão do direito de reclamação por danos pelo
Locador ao Locatário.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO fArt. 55. III. Lei 8.666/93)
Cláusula Quarta: O pagamento será efetuado através de depósito bancário, em até 30
(trinta) dias contados da apresentação do recibo, conforme disponibilidade financeira na
fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada
pela Secretaria solicitante.

DO REAJUSTE ANUAL fArt. 55. III Lei 8.666/93)

Cláusula Quinta: Caso haja prorrogação do Contrato, o valor do aluguel poderá ser
reajustado com base no índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, ou outro
vigente à época, se extinto ou afastado este.

Parágrafo Primeiro: O reajuste mencionado não poderá ocorrer em período inferior a 12
(doze) meses.

Parágrafo Segundo: Para o reajuste ser concedido, o LOCADOR deverá encaminhar ao
LOCATÁRIO solicitação por escrito, protocolada com no mínimo 30 (trinta) dias de
antecedência para a concessão do reajuste.

DO PRAZO PARA A DISPONIBILIZACAO DO IMÓVEL (Art. 55. IV Lei 8.666/93)
Cláusula Sexta: O LOCADOR deverá disponibilizar o imóvel para o LOCATÁRIO, em
perfeitas condições de ocupação, imediatamente após a publicação do extrato do
contrato no Diário Oficial do Município e Termo de entrega de chaves, sob pena de
quebra de cláusula contratual e rescisão do Contrato.

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO lArt. 55. IV Lei 8.666/93)
Cláusula Sétima: O objeto do Contrato será recebido nos termos do art. 73, inciso II,
alíneas "a" e "b" da Lei n°. 8.666/93, provisoriamente, e definitivamente em até 05 (cinco)
dias, contados do recebimento provisório.

Parágrafo Primeiro: A fiscalização das condições do imóvel, bem como a verificação de
suas especificações que esteja de acordo com àquele descrito no ofício, ficará a cargo da
servidora Vanessa Carriço Lemes, Matricula n" 348.428 indicada como fiscal de contrato
pela Secretaria Municipal de Saúde.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
Cláusula Oitava: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da
data de publicação no Diário Oficial do Município.

inatura
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Coofdon^cào de Conír^tot:.

Parágrafo Primeiro: O prazo original poderá ser prorrogado, de acordo com o interesse
das partes, formalizando-se a partir de Termo Aditivo.

Parágrafo Segundo: Em vista da natureza da contratação, pelo interesse público, em
caso de desinteresse unilateral na renovação, por parte do LOCADOR, o mesmo deverá
ser manifestado por escrito, no mínimo 90 (noventa) dias antes de encerado o contrato,
para possibilitar a transferência administrativa de local por parte do LOCATÁRIO.

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS fArt. 55. V. Lei 8.666/93)
Cláusula Nona: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da
seguinte dotação orçamentária:

inatura

Funcional Fonte

15.05 10.302.0003 2.063.3.3.90.39 1494

DA ISENÇÃO DE GARANTIA fArt. 55. VI. Lei 8.666/93)
Cláusula Décima: Para a execução do objeto do presente Contrato não será exigida
garantia.

DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES fArt. 55. XIII. Lei 8.666/931
Cláusula Décima Primeira: As partes deverão cumprir com suas obrigações, divididas
da seguinte forma:

Parágrafo Primeiro: Obrigações do LOCATÁRIO

a) Pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente
exigíveis, no prazo estipulado;
b) Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a
natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado
como se fosse seu;

c) Restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as
deteriorações decorrentes do seu uso normal;
d) Levar imediatamente ao conhecimento do LOCADOR o surgimento de qualquer
dano ou defeito cuja reparação a esta incumba, bem como as eventuais turbações de
terceiros;
e) Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas
instalações, provocadas por si, ou seus servidores;
f) Não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e
por escrito do LOCADOR;
g) O LOCATÁRIO responsabiliza-se pelos pagamentos mensais de energia elétrica
(COPEL), água (SANEPAR), telefonia fixa e intemet de seu uso e gás, se houver e
outras despesas decorrentes do uso regular do imóvel, constituindo obrigações
contratuais não consignadas no valor total do contrato.

g) Permitir a vistoria do imóvel pelo LOCADOR ou por seu mandatário, mediante
combinação prévia de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e
examinado por terceiros, a fim de verificar o seu estado de conservação, na forma de Lei.
h) O LOCATÁRIO desde logo adianta que na realização de suas atividades não causará
qualquer tipo de poluição ou dano ambiental. ^

Rua Jacarandà, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Coordenação de Contratos

Parágrafo Segundo: Obrigações do LOCADOR

a) Entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se
destina, garantido a qualidade dos pisos, estrutura elétrica e cobertura do imóvel;
b) Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacifico do imóvel locado;
c) Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;
d) Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação, devendo incorrer nas
despesas relacionadas com desgastes ou deteriorações anteriores, total ou parcialmente,
à presente locação;
e) Fornecer ao LOCATÁRIO, caso este solicite, descrição minuciosa do estado do
imóvel, quando de sua entrega,com expressa referência aos eventuais defeitos
existentes;

f) Fornecer ao LOCATÁRIO recibo descritivo das importâncias por estas pagas,
vedada a quitação genérica; ̂
g) Exibir ao LOCATÁRIO, quando solicitado, os comprovantes relativos às
parcelas que estejam sendo exigidas;
h) Incorrer nas despesas relacionadas com as obras ou serviços exigidos pela
segurança da construção ou pela correção de falhas ocorridas na edificação do imóvel;
I) Indenizar as benfeitorias úteis, se autorizadas, e as necessárias, independente
de indenização, sob pena de retenção.

Parágrafo Terceiro: O LOCADOR será responsável pelo pagamento do condomínio
(quando houver) e seguro contra incêndio, valores estes consignados no valor total do
contrato.

DO LAUDO DE VISTORIA

Cláusula Décima segunda: O imóvel dado em locação deve ter seu estado atual de
conservação definido pelo Laudo de Vistoria, assinado pelo LOCADOR e pelo
LOCATÁRIO, ou seus representantes, no ato de ocupação do imóvel, e deve ser
remetido para ser anexado ao presente, sendo parte integrante e inseparável deste
Contrato. Caso não seja realizado, os locadores não poderão realizar quaisquer
reclamações.

Parágrafo Primeiro: O LOCADOR poderá inspecionar o imóvel locado sempre que julgar
necessário, mediante comunicação por escrito ao LOCATÁRIO, consignando dia e hora
da inspeção, com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

Parágrafo Segundo: Ao término da locação, o LOCADOR fará a vistoria do imóvel,
obrigando-se o LOCATÁRIO a realizar os consertos e substituições que necessitar o
imóvel, a fim de entregá-lo nas mesmas condições que o recebeu, correndo o aluguel por
sua conta até a entrega definitiva das chaves, devendo o LOCADOR emitir recibo quando
deste acontecimento. Neste caso, a demora imputável ao LOCADOR não implicará em
débito de aluguel.

Parágrafo Terceiro: os vícios e/ou defeitos, ocultos ou não, que não constarem no Laudo
de Vistoria serão de responsabilidade do LOCADOR.

Parágrafo Quarto: Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e as suas instalações,
com execução dos decorrentes do uso natural e advindos de defeitos estruturais correrão
por conta do LOCATÁRIO.

inatura
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

de Contrato^

Parágrafo Quinto: No momento da entrega das chaves, poderá o LOCADOR realizar
proposta de indenização a ser paga pelo LOCATÁRIO a título de danos causados ao
imóvel, se aceito por este (por estar aquém ou idêntico ao valor apurado pelo setor
competente da Administração), será emitido o recibo tratado no parágrafo segundo a
partir do pagamento, independente da execução dos reparos que, nesta hipótese, serão
de responsabilidade e interesse exclusivos do LOCADOR. A demora do LOCADOR ou
seu representante, em responder sobre a aceitação ou não da indenização, não implicará
em débito de aluguel pelo LOCATÁRIO. A resposta negativa deverá ser motivada, sob
pena de caracterizar ausência de resposta.

DAS BENFEITORIAS

Cláusula Décima terceira: As benfeitorias necessárias realizadas no imóvel pelo
LOCATÁRIO, desde que previamente autorizadas pelo LOCADOR, serão indenizáveis e
permitirão o exercício do direito de retenção.

Parágrafo Primeiro: Sendo necessárias outras benfeitorias no imóvel, além das
mencionadas na Cláusula Décima Segunda, para adaptá-lo às atividades do
estabelecimento do LOCATÁRIO, este apresentará projeto ao LOCADOR, o qual no
prazo máximo de 05 (cinco) dias apresentará sua resposta.

Parágrafo Segundo: As benfeitorias úteis, desde que previamente autorizadas pelo
LOCADOR, serão indenizáveis e permitirão o exercício do direito de retenção.

DAS PENALIDADES CABÍVEIS
Cláusula Décima Quarta: Pela inexecução total ou parcial do Contrato a Contratante
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções:

I - Advertência que será formalizada por meio de documento expedido pelo Município;

II - Multa no valor de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, valor este
equivalente a doze meses de locação, devida integralmente, seja qual for o tempo
decorrido da locação, em caso de descumprimento contratual;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo de 01 (um) a 02 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o Contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Parágrafo Primeiro: As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão
ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Segundo: O LOCADOR contratado será responsável direta e exclusivamente
pela locação do Imóvel e conseqüentemente respondendo civil, criminal e
ambientalmente por todos os danos e prejuízos que venha a causar diretamente a
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Coordenação de Contratos

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande ou a terceiros, sendo punida com sanções
administrativas de acordo com a Lei 8.666/93.

DA RESCISÃO CONTRATUAL
Cláusula Décima Quinta; O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, e
a qualquer tempo pelo LOCATÁRIO, quando se verificar qualquer das hipóteses
previstas nos incisos do artigo 78 da Lei n° 8.666 de 21/06/93, ressalvando, nos casos
próprios, o direito do LOCADOR em reaver os prejuízos que houver sofrido, desde que
regularmente comprovados.

Parágrafo Primeiro: Ocorrerá rescisão deste Contrato, de pleno direito, no caso de
desapropriação, incêndio ou acidentes que sujeitem o imóvel locado a obras que
importem na sua reconstrução total, ou que impeçam seu uso por mais de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Segundo: No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o LOCATÁRIO
desobrigado de todas as cláusulas do contrato, ressalvando ao LOCADOR o direito de
pleitear do órgão expropriante a indenização que lhe for devida.

Parágrafo Terceiro: O LOCADOR obriga-se a indenizar o LOCATÁRIO em caso de
danos às instalações, material, servidores ou a terceiros que lhes sejam imputáveis por
culpa ou dolo.

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Cláusula Décima Sexta: O presente Contrato, por mútuo consentimento das partes, e
nos termos da legislação aplicável, poderá ser alterado através de Termo Aditivo desde
que em conformidade com a legislação vigente.

DA LEGISTACÃO APLICÁVEL (Art. 55. XII. Lei 8.666/93)
Cláusula Décima Sétima: As partes se declaram expressamente sujeitas às normas
previstas na Lei de Licitações e Contratos (Lei n° 8.666/93), na Lei de Locações de
Imóveis Urbanos (Lei n° 8.245/91) e no Código Civil Brasileiro.

DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIII e IX. Lei
8.666/93)

Cláusula Décima Oitava: Por este Contrato e por intermédio da Lei 8.666 de 21 de junho
de 1993, o Locador reconhece os direitos da Administração (LOCATÁRIO), em caso de
rescisão administrativa prevista no Artigo 77 desta mesma Lei, bem como todas as
prerrogativas constantes do art. 58 da Lei 8666/93.

DA VINCULACÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO fArt. 55. XI. Lei 8.666/93)
Cláusula Décima Nona: O presente Contrato está vinculado à Dispensa de Licitação n®
070/2019.

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA NA MANUTENÇÃO DE SUA HABILITAÇÃO (Art.
55. XIII. Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima; A CONTRATADA (Locador) obriga-se a manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para a existência do mesmo.

JDAR/O

éê
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Ccordtyyi^cáo de Contratos

DO FORO fArt. 55. S 2°. Lei 8.666/931

Cláusula Viségima Primeira: Fica eleito o Foro Regional de Fazenda Rio Grande,
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/RR, para dirimir eventuais questões
oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, conforme o estabelecido na Lei 8.666/93.
E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento contratual,
por seus representantes legais em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a
cumprir fielmente o que nele ficou convencionado./

Fazenda Rio Grande, 09 de Outubro

natura

P/ Contratante:

Irani Apareci^ dos Santòs
Secretária Municipal de Saúde

MarÇo GTauato^oznia
1 Prefeito Munici

iVgcatárid^

Mano-Uiás dte'Reis
Procurador Geral do Município

OAB/PR: 46.402

P/ contratada: ^

Vanderlea Cerli Nicheíe^chímidtTRENTINO EM^^^IMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Testemunhas:
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 020807273-30

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 13.543.456/0001-40
Nome; CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprlmento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 13/02/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.govhr

Pógina 1 dal

Em/Btfo via MematPúbHca (16/10/201911:31:56^
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Receita Federal
CERTIDÃO

A Ji ^MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: TRENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 13.543.456/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas "a" a 'd* do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1 751 de 2/10/2014
Emitida às 17:24:27 do dia 27/08/2019 <hora e data de Brasília>
Válida até 23/02/2020.
Código de controle da certidão: 585B.9DB1.4C9F.9168
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar pigind
: p.ard impressão
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Voltar imprimir

CAÊXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 13.543.456/0001-40
Razão SociahTRENTiNO empreendimentos imobiliários lt
Endereço: avenida das americas 1931 / eucaliptos / fazenda rio grande /

PR / 83820-027

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/09/2019 a 29/10/2019

Certificação Número: 2019093001011120786580

Informação obtida em 16/10/2019 13:10:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa-
www.caixa.gov.br
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ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

SECRETARIA DE FINANÇAS
r

Número

3860

Validade

15/11/20193

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social S;n;

TRENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME CNPJ: 13543456000140

AvI.«5o

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à FinalIdAHp

. Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição
abaixo caracterizada. ^

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWHBU61ZKH6AGCM1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle Informado
nttps://www.mandirítuba.pr.gov.br/

Mandirituba (PR). 16 de Outubro de 2019

Praça Bom Jesus, 44 - Centro
Mandinluba (PR) - CEP; 83800000 • Fone:4i 36261122

Página 1 de 1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DC.< 7-RAEALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.543.456/0001-40

Certidão n'': 186600234/2019
Expedição: 16/10/2019, às 13:32:26
Validade: 12/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que TRENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°

13.543.456/0001-40, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores á data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se a verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http;//www.tst.jus.br) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco^ Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários á identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Duv-icJas rr suQTirt-Stí-s; rri-:ltSr.st.-iu3.bi
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO CONTRATO N° 156/2019 - ID 3332

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: TRENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA;
CNPJ: n° 13.543.456/0001-40;

OBJETO: "Locação de Imóvel situado na Rua Manoel Claudino Barbosa n° 1050 - Bairro
Pioneiros, com matricula no Registro Geral de Imóveis sob n° 13.011, para instalação da base
SAMU. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde";
FISCAL ADMINISTRATIVO; Vanessa Carriço Lemes - Matricula n° 348.428;
MODALIDADE: Dispensa de Licitação n°070/2019;
PROTOCOLO: 32464/2019;

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 231/2019;

VALOR TOTAL: R$ 66.000,00 (Sessenta e seis mil reais):
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de publicação no Diário Oficial do
Município;

DATA DA ASSINATURA: 09/10/2019;
Coordenação de Contratos

Rua Jacarandá. 300 - NaçSes - Fazenda Rio Grande - PR • CEP 83820-000 - Fone/Fax Okx41 627-8SOO
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EXTRATO DO CONTfUTO N> <«2001» . IC »M

C0HT1UTANTE: RREFEITURA OO UUNICIPIO dí PAUNQA ftiOCWNOE
CONTRATADO SEROUtRTRATAUENtO «kSlUUOS RR LTO*.
CMPJ ti<0a2Oe>S3<lIWt 2«
09JST0' 'CowruçAo Ot ««pr«u p«ra CnWA dò Lisu NuaptiUr fuNI». EiBmaAB •
dmtinaclulviiiMitnduM) M><eUfAo O» SacnHAnt Uunicipal da SUM*.
PISCAI ADMINISTRATIVO VK>eu* Cvti» lOTO». inWlcul» JAMl» • xaana VirlHit
nolKCula 3«2209
UOOALIOAOE. D Kia«M M LredKM r-" DOrODl».
RROTOCOl.0' "• 1SÍST'I0I».
RROCESSOADMIWSTRATIVO JTíiTfilt
vAaORTOTAi. Kt <'«!i».30.un:*M*MV« wonilswiaiiwdmM*]
PRADO DE vicEncia. «ü iccb • gmraai da> wnMcudva • inlawnois csMsdM •
Ikvi.f u dl» » ouHACAcAi IM 9«»AI« do COMI*» AO DiAns ORcM ds Munadm
DATADA ASSINATURA 0'''IT70<»

CXtKATO DC AfA M REQI^TAO Ot PfttÇO
DC pneço n* dsif»i»

PHEOAO PRCSENCIALN- ftStOOl*

OOIflBl 'AOUISIC^O DE eiETRKLeTRONlCOa E ElETROOOWIàaTlDOS RARA
ATENDES As NEÍÍSSIIIA OeS DAS SRCRETAHiAS MUNICIPAIS '

Prno dt Vifénet»: t2 tdAC»i nw* ê mmu «i 4o 9úrt»
2»04i?31&

^recoceto n*3«6ML^did PrecMM A4MAt»tntf»4; lAftfRll
P«C*I9.

«crvtiM UmMc^oI «te OUfM mw«(MÉ?iOl
I' 8*er«»wtellM«4<'»tee» AdteteteesiK Rot4n»cn - nvBvUl M «0
tf Icovte^ 4o Mm Ma» C^totfw M Rmiim « Ste* •

tV S«e»«un4 WuKtrtetf «• Vtewwe Qoovm «te U^w-wwi

^  SteWsn» Mwic^ •• Rie^te 6tesn* WjFtee#! '*<«T«jia
üj >«S

V  ««vvuna MuAKteK 4» Uaar • AfvamMo Brurc Ova* M

vil «lei inm «wiMcw •• I«w4» taw Btte . r^iote )M 9A
VBi t«cate(u M «Mvte^te S»c«te '<>18' UM te«ia Jsfta nir-in M04

«teUAa ««aiicpsiay - -«wi» M CH ^flvw 40 »ooo - mufi

IX teeroteno fttefueiB*' •• teivfto <F4mUHn V«r« UMI «te» • mtemiU B* S19
X Hcteana •oakpm' te ««teiaote- Uiiwm>49« fiitte • ncncui »i

K< 8Ktearf» Munifr^i te TraMteo, Cmfwote 4 A»nda: Roinate S*«te- natoa MfíU
Xn Co«4«tet<initefM S-SBaüw ViMiQ Uaten,

XKi Sfcrfter^» ItimcT^i M Coinumtete Si>cui< Maciço - iwtncu»
n^

XiV Sacafanalt^ciMi te Wa« Amitema Fao<afie Nii.«* . pniOie.M >4^.
XV Pmwraterra Oafi te lteri«tete raatef U*ltni Attfao Onsa» - rwtfM

360.8)1.
XV? «teíMaR* «temesMi te rwwtwewte « ̂ nan^M c«tea • "«•'tete 88i «tii
iv« iasaun» tewnwai te Caterva • Tunatea Jagwte^ te 9am - iwteote

9IQte«

8(Cft(T*HU teUHieiPAi. DS AOÜKHtSTHXC^O
(«•1'te'avAi Ccmntfte AAfJo M Cúm/aai

EXtRATO OO CONDUTO H* ISMOtl • ID 9333

C0NTf)<8TANrE. ̂ ETEnXRA :0 MUNlWO OS FAZtNDA RIÇ OAANOC
CONTRATADO; tRCSTlNO £UPR«CNCMMCNT08 tMOSILIARiüS LTOA.
CNRJ ff i:iM^4UrgC^.«0.
Otejno: \oe«(te te arte* MuaM Rte Uante* Cteiâvi DtetaM T069 • Imo

c«m <r»tri«ua no Oteil te vrtete» «« a* tl6ll. pWHeteÇid de Ate»
fiAUu cmlavme se*ertaeteae Secitena ld»ikie* te bteid#'
FISCAL A0Mm<8TIU?(V0 Vteia Zv^yo Ltevte » MafiteN ft* Md *»
leOOALiOADC. di»te"U te Lteaçte
AROTOCOLO. 32«4A70t8
PROCESSO ACrWlN^lUTIVO 23f«ie.
VALOR TOTAL. Rt MOOB 00 iSteatete 9 iw«1
PRA20 06 VlO(NCiA «2 (Mtei fiate a «M» te tela te tefcèteçào teOüte Oto^de
Uwndcw.
OAtA DA ASSINATURA: OR'tO?f-«.

Oalanter ALiRlQ fERACIRA SA.!WC^ EPP. '
CNPJ 77 87S »«401 «9 Intcd^A9 fiettdwN OMDMf41;
Enrl(iro(o Hte Vlancteiau 0ra» a" TRa fítetro- RanmAnbwwaa PtaRaaM,
Adninlairatfor Aino r«r<tera DarMM. CPP n*: 3i0.df 2
Valer ToiN n> 2i TO ooCi^ ««a* Ma iteteeaia • tetMntt a 4ec fcaRi

Oekntof aAOAtUiOOlIÊROOOE UOVEISLIUA&PP,
CNPJ. 06 061 7441000MT. lAKNflc CalMual nMS S444114:
EfMareca R.A Uaaete Mauro, a* 1S aateOI 4afR«w« - r«0K. CCP Í8i«40}.
AdmiAlatnteir FrteoteB^teA C^n* MOEZDteM.
Valer Total RS i42.2Sé.OO iCvte a RAteX* a ui ffl> t teiatete a ««iaitt a wN
<aa«ii,

Oatenler nvVR C0Wé«Cul4 t TOA
CHPJ 'OSZ* M440014Í. InuaMo CaftAial
Bntefface. Ate Patefi Cavusi n* 430 • «ala 04. CavmRA/iuc^tePR. OITk.or;
AdmintaVMor AteteA BwvaRriM Sapa» CPFa* C07 9M3i4e4.
Valer Tatèl Ri?l3 74CA«0vM«tea ctea m8a aaistertea vRuaraiteruM]

Datontof. SDER CAm.04 OOS $*NTQ$ BATISTA • WE.
CKPJ. 70 cr7i XT&fnoi 87, ir^aançAe Cataduai f&. 9066001441,
En4ar*;e, 4ua Ant4rve 2la(«(«a. «A HS SaUrtla PinAei* . PVUiaNi4R
AdixIniatrBder EterCavlea eoa Santpa SMata: CPf n* teZ W2B04I6:
Valof Total RS 33.SOQ 90 (Irma a Pte mii a HlocaiMei fa»t|

CNPJ 27913 U40C0M1 (naev^M EaMtel 1»^ 2Sft 4d9 Z(».
Cnüarvçc; Rua PtcteMor M» rf tlS» • S«» 03. &«le te Ntfte . auteteWu/SC.
CSP 9606$ SOO
AdrMnttieder Evai^e «a
Vatev TeM A$ 9Z 9te 63 {toma < eaN M a niiiarann <

CPPn*. 03^ 381 Z04aT.

Oatanlor C&4R40N aWiQR WOCl£) SPP.
CNPJ 07 441 i07AneiM4 nt<n«te Eateduii VI* oosmoími
Enterate Av Joto virrva Hifm 3037 CanK^Can^ta te S«teo4A CEP 44 Ite-OQD.
Adminlfiraoer fM^aen Ajbo Vraç^ CPF a*: 041 429 8347$
Valot Totw RS 1 *5 9MOO «Cario t »«nca ̂  a neweeaNee a er«ouvia « onee ••m

Rua Jacarandá, 300 - Nações, Fazenda Rio Grande - PR - Füne/Fax:(41)3627.8500 - Jornalista responsável: Júlio César de Lima
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FAZENDA SECI^TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL

RELATÓRIO DE VISTORIA N°Q6/2019

í»

FRG/PR 23/10/2019.

LOCADOR(ES): TRENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. representada

pela Sra Vanderlea Cerli Nichele Schimidt

LOCATÁRIO: Prefeitura de Fazenda Rio Grande Paraná

LOCALIZAÇÃO:Rua Manuel Claudino Barbosa n®1050 - Bairro Pioneiros Município de

Fazenda Rio Grande Paraná

Contrato de locação n° 156/2019 ID 3332 A.-" ^^

Data da Vistoria: 23/10/2019
1'

Matricula Imobiliária n° 13.011 V— /
Vistoriadores: Leocádio Fernandes dos Reis/Eduardo Narloch (Servidores).

O presente documento de vistoria tem por finalidade apontar o estado de

conservação do imóvel, objeto do contrato de locação firmando entre as partes acima

mencionado, situado na Manuel Claudino Barbosa n° 1050 - Pioneiros - Fazenda Rio

Grande Paraná.

Descrição Geral do(s) Imóvel(eis):

Conforme descrito na matrícula sob n°13.011 e seguintes:

Av. Venezuela, 2-17-BaiiTO Nações-CHP 83820-654 - fone: 3604-0524 - Fazenda Rio Grande - PR Fone/Fax .3627-8500-CNP.I.95.422.986/000102
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GARAGEM

Garagem para três carros ou mais, com churrasqueira, pia, torneira metal e armários

(Todos preservados)

PINTURA: na cor clara, (bom estado de conservação)

UW

PAREDES: Em alvenaria, (bom estado de conservação)

JANELAS: Presentes e nenhuma quebrada. Em muito bom estado de conservação.

PORTAS DE ENTRADA GARAGEM: Tipo deslizante na cor cinza. Bom estado de

conservação.

CAIXILHOS: Sem defeito.

FECHADÜRA(S) PORTAS DE ENTRADA: Sem defeito.

PISO: Cerâmica clara, (sem defeitos)

ibj ni'

RODAPÉS: Também na cor clara sem defeitos.

ELÉTRICA: Vários pontos de tomadas e interruptores com espelhos.

CONCLUSÃO: Bom estado de conservação.

Av. Vbiezucla, 247- Bairro Nações - CEP 83820-554 • fone: 3604-0524 - Fazaida Rio Grande - PR Fone/Fax :3627.8500- CNPJ.95.422.986/000102



ANEXOS CÔMODOS GARAGEM

LAVANDERIA: Azulejada até o teto com cubas em inox, com torneiras em metal e

armários preservados.

PAREDES: Revestimento em cerâmica clara até o teto. Sem defeitos.
ORIGINAL

s.eo \

TETO: Sem defeito.

RODAPÉS: Presentes e sem deifeito.

PORTA: Em madeira.

CAIXILHOS: Em madeira. Bom estado de conservação.

JANELA: Em alumínio, tipo deslizante com vidros. Sem defeito.

PISO: Cerâmica clara. Bom estado.

ELÉTRICA: Preservada.

CONCLUSÃO: Bom estado de conservação.

BANHEIRO: Em ótimo estado de conservação, apresenta vaso com assento, pia, coluna

e torneira. Acompanha um espelho grande sem defeito. Verificou-se ainda que contem um

box em acrílico em bom estado sem trincas ou furos.

PAREDES: Revestimento em cerâmica até o teto. (bom estado de conservação)

RODAPÉS: Presente e sem defeitos.

FECHADURAS: Possui fechadura simples.

CAIXILHOS: Em madeira. Bom estado de conservação.

Av. Venezuela, 247- Baino Nações- CEP 83820-554 -fone; 3604-0524 - Fazeoda Rio Grande - PR Fone/Fax 3627-8500- CNPJ 95.422.986/000102
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JANELAS: Presentes e sem tricas ou quebras.

ORIGINAL
ELÉTRICA: Preservada e completa.

CONCLUSÃO: Bom estado de conservação.

QUARTO 01 e 02 (anexo garagem continuação) Nesses dois ambientes, verifica-se a

presença de prateleiras e armários. Todos preservados.

PAREDES: Em alvenaria. Bom estado de conservação. /i: 0[ "%
;ü:

PORTA: Em madeira na cor marrom com chave.

— „

CAIXILHOS: Em madeira com pintura na cor marrom. Bom estado de conservação.

JANELA: 02 (duas) folhas de correr com vidros. Sem defeito.

PISO: Cerâmica clara sem defeitos e outro uma piso laminado. (Bom estado de

conversação)

ELÉTRICA: Tomadas e interruptores em bom estado. (Não foi possível fazer testes)

COZINHA

Estão presentes vários armários embutidos em ótimo estado de conservação, com tampo

de granito, torneiras em metal e pia com duas cubas. Junto à cozinha, existe uma

dispensa conservada e com prateleiras.

PAREDES: Revestimento em cerâmica até o teto. (Sem defeitos)

CAIXILHOS: Em madeira com pintura na cor marrom. (Bom estado de conservação).

Av. Venezuela, 247- Bairro Nações - CEP 83820-554 - fone: 3604-0524 - Fazenda Rio Grande - PR Fone/Fax :3627-8500- CNPJ .95 .422.986/000102



JANELAS: Sem defeito.

PORTA: Em madeira na cor marrom com chave.

PISO: na cor claro e bem conservado.

ELÉTRICA: Tomadas e interruptores em bom estado. (Não foi possível fazer testes)

CONCLUSÃO: Bom estado de conservação. /if QQ, Íà
;«jj* rX'
(iS - - ,1 1.^ . ,, I
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QUARTO COM SUITE

Estão presentes vários armários embutidos em ótimo estado de conservação. Banheiro

revestido até o teto e piso frio conservado. Uma banheira na cor branca e box com vidros

na cor escura sem defeitos. Presença de vaso com assento, pia, torneira, janelas e

armário. (Em perfeitas condições de uso).

PAREDES: Em alvenaria. Bom estado de conservação.

PORTA: Em madeira na cor marrom com chave.

CAIXILHOS: Em madeira Bom estado de conservação.

JANELA: 02 (duas) folhas de correr com vidros. Sem defeito.

PISO: Laminado na cor clara. (Defeituoso, estufado)

ELÉTRICA: Tomadas e interruptores em bom estado. (Não foi possível fazer testes)

RODAPÉS: Madeira. (Preservado em toda sua extensão).

CONCLUSÃO: Bom estado de conservação

Av. Venezuela, 247- Bairro Nações - CEP 83820-554 - fone: 3604-0524 - Fazenda Rio Grande — PR Fone/Fax :3627-8500- CNPJ.95.422.986/000102



AMBIENTE 01

Estão presentes vários armários embutidos em ótimo estado de conservação

PAREDES: Em alvenaria. Bom estado de conservação.

PORTA: Em madeira na cor marrom.

CAIXILHOS: Em madeira com pintura na cor marrom. Bom estado de conservação.

JANELA: 02 (duas) folhas de correr com vidros. Sem defeito. ^

PISO: Laminado na cor clara. Bom estado de conservação. \—&L. /

ELÉTRICA: Tomadas e interruptores em bom estado. (Não foi possível fazer testes)

CONCLUSÃO: Bom estado de conservação

AMBIENTE 02

Estão presentes vários armários embutidos em ótimo estado de conservação

PAREDES: Em alvenaria. Bom estado de conservação.

PORTA: Em madeira na cor marrom.

CAIXILHOS: Em madeira com pintura na cor marrom. Bom estado de conservação.

JANELA: 02 (duas) folhas de correr com vidros. Sem defeito.

PISO: Laminado na cor clara. Bom estado de conservação.

Av, Venezuela. 247- Baino Nações - CEP 03820-554 - fone: 3604-0524 - Fazenda Rio Grande - PR Fone/Fax :3627-8500- CNPJ 95,422.986/000102



ELÉTRICA: Tomadas e interruptores em bom estado. (Não foi possível fazer testes)

CONCLUSÃO: Bom estado de conservação

SALA COM BANHEIRO

Banheiro bem conservado com pia, torneira em metal, vaso com assento sanitário.

Revestimento em cerâmica até o teto e piso frio. Acompanha um espelho grande.

PAREDES: Em alvenaria. Bom estado de conservação. ,:&* ^
~ 1

PORTA: Em madeira na cor marrom de correr e um fixa.

CAIXILHOS: Em madeira com pintura na cor marrom. Bom estado de conservação.

JANELA: 02 (duas) folhas de correr com vidros. Sem defeito.

PISO: Frio na cor clara. Bom estado de conservação.

RODAPÉS: Em madeira em toda a extensão. (Preservado)

ELÉTRICA: Tomadas e interruptores em bom estado. (Não foi possível fazer testes)

CONCLUSÃO: Bom estado de conservação

Av. Venezuela, 247- Bairro Nações —CEP 83820-554 - fone: 3604-0524 • Fazenda Rio Grande-PR Fone/Fax :3627-8500- CNPJ.95.422.986/000102
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SALA DE ENTRADA

h-íaL

PAREDES: Em alvenaria. Bom estado de conservação.

PORTA: Em madeira na cor marrom de correr e um fixa.

CAIXILHOS: Em madeira com pintura na cor marrom. Bom estado de conservação.

JANELA: 02 (duas) folhas de correr com vidros. Sem defeito.

PISO: Frio na cor clara. Bom estado de conservação. - ,QP
^  .-y

RODAPÉS: Em madeira em toda a extensão. (Preservado)

ELÉTRICA: Tomadas e interruptores em bom estado. (Não foi possível fazer testes)

CONCLUSÃO: Bom estado de conservação

CONCLUSÃO FINAL:

O imóvel está de acordo com a finalidade a que se destina, ou seja, abrigar

o serviço de atendimento médico de urgência - S.A.M.U. junto ao Município de Fazenda

Rio Grande - Paraná, de acordo com o proposto em contrato.

Por derradeiro, este relatório não substitui, a avaliação técnica e/ou científica

a respeito do imóvel em questão, sobre temas como reformas, laudos e perícias, e

portanto, não tem o condão, a Divisão de Patrimônio Público Municipal, de substituir, os

profissionais habilitados para esse fim. É o relato.

Av. Venezuela, 247. Bairro Nações - CEP 83820-554 • fone: 3604-0524 - Fazenda Rio Grande - PR Fone Fax •3027-8500- CNPJ.95 422.986/000102



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Estacionamento interno com calçada em pedra. Foi identificado, na suíte, um aparelho de

ar condicionado instalado. O imóvel está equipado com sistema de gás.

Por fim, vistoriaram e subscrevem o presente relatório de vistoria n° 06/2019. para fins de

locação, as pessj^sjabaixo relacionadas:

Os,

Leoc iVnèndes dõs í^els
írícula 351253 Matrícula 350213

TRENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIDA,

e/ou representada pela Sra Vanderlea Cerli Nichele Schimidt

Ar

Av, Venezuela, 247-BaitTO Nações-CEP 83820-554 - fone; 3604-0524 - Fa^iinda Rio Grande - PR Fone/Fa.x :3627-S500-CNPJ.95.422.986/000i02
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FAZENDA
RIO GRANDE^

TERMO DE RECEBIMENTO DE CHAVES

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o número 95.422.986/0001-02, com sede administrativa à
rua Jacarandá, 300 - Bairro Centro, em Fazenda Rio Grande, neste ato representado por
seu Prefeito, Mareio Cláudio Wozniack, brasileiro, casado, comerciante, portador da
cédula de identidade n." 3.558.084-0/PR, CPF/MF n.° 837.346.439-53, residente e
domiciliado em Fazenda Rio Grande, doravante denominado LOCATÁRIO e TRENTINO
EMPREEDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDÁ, com inscrição no CNPJ/M.F sob o n°
13,543.456/0001 - inscrição estadual: Isenta - estabelecida à Rodovia BR 116 KM s/n
Mandirituba Paraná, neste ato, representada pela Sra Vanderlea Cerli Nichele Schimidt -
doravante denominado LOCADOR, firmam o presente termo de entrega de chaves que faz
o locador ao locatário para dar início no Contrato de Locação n° 156/2019, I.D n°3332, do
Imóvel localizado na Manuel Claudino Barbosa, 1050 - Bairro Pioneiros - Fazenda Rio
Grande/PR. - matrícula registrada nesta Comarca sob n°13.011 a ser usado pela
Secretaria-'Municipal de Saúde para abrigar as atividades do Serviço de atendimento
médico de urgência - S.A.M.U. conforme disposto em contrato de locação.

Declaramos neste ato que a(s) chave(s) foram recebidas em ÇtÍ/_^/2019.

Fazenda Rio Grande, 23 de outubro de 2019.

município de fazenda rio grande
Locatário

95.422.986/0001-02

Testemunhas:

TRENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LT

Locador/representante responsável
13.543.456/0001-40

Vanderlea Cerli Nichele Sshlmidt
Locador

Testemunhas:
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