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CONTRATO Nº 010/2022
DL 03/2022

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
SI
ENTRE
QUE
IMÓVEL
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
FAZENDA RIO GRANDE E PINZON
'! MOVE IS- EIRELI.

sob o n. 0
O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, inscrito no CNPJ/MF
bairro
95.422.986/0001-02, com sede adm inistrativa na Rua Jacarandá, nº 300,

o, Sr.
Nações, Fazenda Rio Grande/PR, neste ato representado por seu Prefeit
RG sob nº.
Nassi b Kasse m Hammad, portador da Cartei ra de Identidade

neste ato
4.1,65.940-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 640.846.399-15,
conjunto
assistido pelo Procurador-Geral do Município Sr. Carlos Kroiss em
Brune r
com a Secretária Municipal de Ass istência Social , Sra. Doriane Marisa
denominado
Hamm ad, inscrita no CPF/MF sob o nº 716.616.039-04, doravante
jurídica,
LOCATÁRIO,. e de outro lado PINZON rMÓVE IS. - EIREU , pessoa

a Tomaz
inscrito no CNPJ sob o nº 28.133.214/0001-55, localizada na Avenid
e/PR,
Edison de Andrade Vieira, nº 666 , Bairro : Greenfield - Fazenda Rio Grand

tado
telefone: {41) 99590-9915, e-mail: contato@pinzonimoveis.com.br,represen
ade nº
pelo Sócio Sr. Eduardo Jacks on Pinzon, portadora da cédula de identid
3099825841

SSP/RS,

inscrita

no

CPF

nº

019.482.850-61 ,

doravante

firmadas,
denominados como LOCADOR e perante as testemunhas abaixo
ação foi
pactuam o presente Contrato de locação de imóvel, cuja celebr
protocolo
autorizada pelo despacho exarado do processo administrativo sob
ento no
49875/2021 , na modalidade Dispensa de Licítação-03/2022, com fundam
Art. 24 , Inciso X, da Lei nº 8.666/93.
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DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, 1, Lei
8.666/93)
Cláusula Primeira:Dispensa de licitação para Locação de Imóvel Situado á Rua
Peru , nº 427, matrícula nº 52.959 , conforme solicitação da Secretaria Municipal
de Assistência Social.
DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 55, li, Lei 8.666193}
ÇláusulaSegunda:O presente Contrato de Locação de Imóvel será executado
indiretamente através de empreitada por preço unitário, considerando-se o mês
como unidade.

m.

DO PREÇO (Art. 55,
Lei 8.666/93)
:Cláusula Terceira:O valor mensal da locação do imóvel é de R$ 5.000 (Cinco
mil reais}, resultando no valor global de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais}
para os 12 (doze) meses de vigência deste Contrato.
Parágrafo Primeiro:O LOCATÁRIO responsabiliza-se pelo pagamento anual do
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU e pelos pagamentos
mensais de energia elétrica (COPEL), água (SANEPAR), telefonia fixa e internet
de seu uso e gás constituindo obrigações contratuais não consignadas no valor
total do contrato: e no caso de haver de CONDOMÍNIO , todas as taxas devem
estar consignadas no valor total do contrato, sem exceções.
·
Parágrafo Segundo: O LOCADOR é responsável pelo seguro contra
incêndio/fogo do imóvel.. A acessibilidade também é responsabilidade do
Locador conforme regulamentado no Decreto 6115/2021.
Parágrafo Terceiro: Antes da liberação do imóvel, o Locador e a Secretaria
Municipal de Assistência Social (e demais órgãos correlatos da Prefeitura)
deverão proceder à vistoria do imóvel e assinatura do documento
correspondente que deverá ser anexado do presente. A não realização desta
cláusula implicará em prec!usão do direito de reclamação por danos pelo
Locador ao Locatário.
DAS CONDlCÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, Ili, Lei 8.666/93}:
CláusulaQuarta:O pagamento da locação será realizado mensalmente, através
de depósito bancário em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da
boleto/recibo, conforme disponibilidade financeira na fonte de recursos.
Parágrafo Primeiro: O locador terádireito aosefeitos financeiros após entrega
de chaves, devendo então observar data do relatório.
~·
Parágrafo Segundo: No caso de locatário pessoa jurídica deverá ser emitido
boleto, e pessoa física recibo.
Parágrafo Terceiro: O LOCADOR deverá apresentar o BOLETO/RECIBO no
Protocolo Financeiro - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças,desde
que tenha ocorrido à total e efetiva execução do serviço, devidamente
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certificad as e atestadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social,
acompa nhadas das respectivas Autoriza ções de Fornecimento. A apresen tação
do boleto/recibo deverá informar a dispensa de licitação, o nº do Contrato, nº de
empenh o e dados bancário s acompa nhados das provas de regularid ade
Federal , Estadual, Municipal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Parágrafo Quarto: Se o término do prazo para pagame nto ocorrer em dia sem
expedie nte no órgão licitante, o pagame nto deverá ser ef:etuado no primeiro dia
útil subsequente.
Parágrafo Quinto: Em caso de irregular idade na execução do objeto e/ou na
docume ntação fiscal. O prazo de pagame nto será contado a partir da(s}
correspo ndente(s ) regularização(ões) .
Parágrafo Sexto: Em caso de atraso de pagame nto em relação à cláusula
quarta , o valor do RECIBO /BOLETO , deverá ser atualizado monetar iamente
INPC (Índice Nacional de Preço ao Consum idor), entre a data em que deveria ter
sido adimplid a a obrigação e o efetivo pagame nto (conforme art.40, XIV, "c", Lei
Federal 8666/1993).
DO REAJUSTAMENTO ANUAL (Art. 55, Ili lei 8.666/93):
Cláusula Quinta:O preço consignado no contrato poderá ser corrigido medianie
formaliza ção do pedido, protoco.lado pelo LOCADOR, com 30 (trinta) dias de
antecedê ncia, observa do o prazo mínimo de um ano, contado a partir da data da
assinatura do contrato.
Parágrafo Primeiro: Para o reajuste de preços será considerado a variação do
INPC (Índice Nacíonal de Preços ao Consum idor) apurado e divulgado pel.o
IBGE (Instituto Brasileiro de Geograf ia e Estatístic a.
Parágrafo Segundo: Caso o índice de reajuste não esteja disponível, por não
ter sido publicado até a data do Termo Aditivo da Prorrogação do Contrato , será
utilizado para o cálculo do reajuste o índice anterior disponível.
'.~r_ágrdafo Terceiro: Os ed~et_itods financeirosbl?º r~ajuste sã oEde(vDi?,º.s a pof·_s. o
·• 1ano 0 Ic1a 1
·
mIc1.o o novo prazo a 11va o com pu 1caçao no 0 0
Eletrônico) do município.
DO PRAZO PARA A DISPONIBfLIZACÃO DO IMÓVEL (Art. 55. IV Lei

8.6'66/93)

Cláusula Sexta:O LOCADO R deverá disponibilizar o imóvel para o
LOCATÁ RIO, emperfeitas condições de ocupaçã o, imediatamente após a
pubHcação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, sob pena de
quebra de cláusula contratual e rescisão do Contrato.

G
Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000- Fone/Fax (41) 3627-85<%1..
-

,,. , - •

_ ,.. ..,., __ -'"'- -..n.1n --nc:...1 .., .,,-1,:,c:nh .... r"l ~ 1 7 a /l~or1 arf'lAharlQrl1

rpílQrl4ch6ed4f879 - Para validar acesse sign.credpago .com/validar

\\\

\-\,__

.

(

~, tdv.4

l

~

-..d__cr

, "/; '

.

111

------tt-

~/ .

(

.,l

-"fie)
'ii!/J,· •

-9.

r; ..

'R..~a t"'fereitm"JVMunicipal' de Fazenda Rio Grande
.
Rafael da Silva (amargo CPF

Coordenação de Contratos
~.i~~n,a
de Licitação 03/2022

bd8efaf3966de3e34c9dd4e9~14fsff

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO (Art. 55, IV Lej 8.666/93)

Cláusula Sétima: O objeto de contrato será recebido nos termos do art. 73,
inciso li alíneas "a" e "b" da Lei nºB.666/93, provisoriamente, edefinitivamente
em até 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório.

Parágrafo Único: A fiscalização das condições do imóvel, bem como a
verificação de que suas especificações estejam de acordo com àquelas
descritas no Oficio, ficará a cargo de Carlos Henrique da Cruz, matrícula
358.580 e Rita de Cássia de Sá Ribas, matricula 358.999, indicados como
fiscais de contrato pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
-D A VIGÊNCIA DO CONTIRATO
Cláusula Oitava: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a
contar da data de publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do
Município.
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 LOCATÁR1O.
DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/9,J)
Cláus,ula Nona~ As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por
conta da seguinte dotação orçamentária :

Funcional

17.01 08.241.0049 2.201.3.3 ..90.36
17.01 08.241..0049 2.088.3.3.90.36

Fonte
1934

1000

DA GARA'NtlA {Art. 55, VI, Lei 8.666/93},

Çláusula Dez:Para a execução do objeto do presente Contrato, não será
exigida garantia.

DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES (Art. 55. XJU, Lei

8.666/93)

Cl.áusula Onze:As partes deverão cumprir com suas obrigações , divididas da
seguinte forma:
Parágrafo Primeiro: Obrigações do LOCATÁRIO:
1.
Pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou
contratualmente exigíveis, no prazo estipulado;
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mido,
Servir-se do imóvef para o uso convencionado ou presu
2.
a;
compatível com a natureza deste e com o fim a que se destin
eu , salvo
' estituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o receb
R
3.
as deteriorações decorrentes do seu uso normal;
ento de
Levar imediatamente ao conhecimento do LOCADOR o surgim
4.
, bem como as
qualquer dano ou defeito cuja reparação a esta incumba
eventuais perturbações de terceiros;
l , ou nas
Realizar a ímediata reparação dos danos verificados no imóve
5.
suas instalações, provocadas por si , ou seus servidores;
sem o
Não modificar a forma interna ou externa do imóvel
6.
consentimento prévio e por escrito do LOCADOR;
STO
O LOCATÁRIO responsabiliza-se pelo pagamento anual do IMPO
7.
água
sas com
PRED IAL E TERR ITORIAL URBANO - IPTU e despe
nia fixa de seu
telefo
e
EL)
(SANEPAR), taxas mensais de energia elétrica (COP
valor total do
uso, constituindo obrigação contratual nãoconsiqnadas no
contrato..
atário,
Permitir a vistoria do imóve l pelo LOCADOR ou por seu mand
8.
que seja o mesmo
mediante combinação prévia de dia e hora, bem como admitir
o seu estado de
visitado e examinado por terceiros, a fim de verificar
conservação, na forma de Lei.

Parágrafo Segundo: Obrigações do LOCADOR:
ao uso a que se
Entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir
a e cobertura do
destin a, garantido a qualidade dos pisos, estrutura elétric
imóvef;
l locado;
Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóve
Mante r, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;
do incorrer nas
Resp onder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação, deven
ores, total ou
despesas relacionadas com desgastes ou deteriorações anteri
parcia lmente, à presente locação;
iosa do estado do
Forne cer ao LOCATÁRIO, caso este solicite, descrição minuc
uais defeitos
event
aos
ncia
imóvel, quand o de sua entrega,com expressa referê
existentes;
por estas pagas,
Fornecer ao LOCATÁRIO recibo descritivo das importâncias
vedada a quitação genérica;
os às parcelas
Exibir ao LOCATÁRIO, quando solicitado, os comprovantes relativ
que estejam sendo exigidas;
os exigidos pela
Incorrer nas despesas relacionadas com as obras ou serviç
na edificação do
segurança da construção ou pela correção de falhas ocorridas
imóvef;
, independente
lndenízar as benfeitorias úteis, se autorizadas , e as necessárias
de indenização , sob pena de retenção.
pagamento de
Parág rafo Terceiro: O LOCADOR será responsável peio
valores estes
condomínio (quando houver) e Seguro Contra Incêndio,
consignados no valor total do contrato.
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DO LAUDO, DE VISTORIA
Cláusula Doze:ü 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, sendo parte integrante e inseparável
deste Contrato, que será anexado ao presente oportunamente. Caso não seja
realizado, o LOCADOR não poderá 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: 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, ocu ltos 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 ocorrerão por conta do LOCATÁRIO.
Parágrafo Quinto: Na 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.
DAS BENFEITORIAS
Cláusula Treze:As benfeitorias necessanas introduzidas no imóvef pelo
LOCATÁRIO, desde que previamerUe autorizadas pelo LOCADOR, serão
indenizáveis e permitirão o exercício do direito de retenção .

Parágrafo Primeiro: Sendo necessárias outras benfeitorias no ímóve.!, 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.
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e que previamente autorizadas
Parágrafo Segundo: As benfeitorias úteis, desd
itirão o exercício do direito de
pelo LOCADOR, ser~o indenizáveis e perm
retenção.

DAS PENALIDADES CABÍV:E.IS
ial do Contrato a Contratante
Cláusula Quatorze:Pela inexecução total ou parc
seguintes sanções:
tratado as
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao Con

de documento expedido pelo
Advertência que será formalizada por meio
Município;
1 -

rato, valo r este

r total do Cont
li - Multa no valor de 10% (dez por cento) do valo
da :integralmente, seja qual for o
equivalente a doze meses de locação, devi
umprimento contratual;
temp o deco rrido da locação, em caso de desc

em licitação e impedimento de
IH - Suspensão temporária de participação
supe rior a 02 (dois) anos;
cont ratar com a Administração, por prazo não
contratar com a Administração
IV - Declaração de in idoneidade para licitar ou
rminantes da punição ou até que
Púb lica enqu anto perdurarem os moti vos dete
ria autoridade quH aplic ou a
seja prom ovid a a reabilitação perante a próp
que o Contratado ressarcir a
penalidade, que será concedida sempre
após decorrido o prazo da sanção
Adm inist raçã o pelos prejuízos resultantes e
aplicada com base no inciso anterior.
incisos 1, Ili e IV desta cláusula
Pará grafo Prim eiro: As sanções previstas nos
inciso li , facultada a defe sa prévia
pode rão ser aplicadas juntamente com a do
o de 05 (cinco) d1as úteis.
do interessado, no respectivo processo, no praz
a será responsável direta e
Pará grafo Segundo: A LOC ADO RA contratad
comerciaise consequentemente
excl usiv ame nte pela locação das salas
por todos os danos e prejuízos que
resp onde ndo civil, criminal e ambientalmente
icipal de Fazenda Rio Grande ou a
venh a a caus ar diretamente a Prefeitura Mun
inistrativas de acordo com a Lei
terceiros, sendo punida com sanções adm
8.666/93.

DA RESCISÃO CONTRATUAL
rescindido unifateralmente, e
Cl.áusul.a Quinze:O presente Contrato poderá ser
hipóteses

se verificar qualquer das
a qual quer tempo pelo LOCATÁRIO, quando
6 de 21/06193, ressalvando, nos
previstas nos incisos do artigo 78 da Lei nº 8.66
reaver os prejuízos que houv er
casos próprios, o direito do LOC ADO R em
.
sofrido, desd e que regularmente comprovados
Contrato , de pleno direito, no caso
Parágrafo Primeiro: Ocorrerá rescisão deste
suje item o imóvel locado a obras
de desa prop riação, incêndio ou acid ente s que
impeçam seu uso por mais de
que importem na sua reconstru ção total, ou que
30 (trinta) dias.
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Parágrafo Segundo: No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o
LOCATÁRIO desobrigado de todas as dáusulas do contrato, ressalvando ao
LOCADOR o direito de pleítear 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 Dezesseis: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 LEGISTAÇÃO APLICÁVEL(Art. 55, XU, Lei 8.666/93)
Cláusula Dezessete: As partes se declaram expressamente sujeitas às normas
previstas na Lei de Licitações e Contratos (Let nº 8.666/93), na Lei de Locações
de Imóveis Urbanos (Lei nº 8.245/91) e no Código Civil Brasileiro.
DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIU e
IX. Lei 8.666193) .
.
/\
'.Cláusula Dezoito : Por este Contrato e por intermédio da Lei 8.666 de 21 de
junho de 1993, o Locador reconhece os direitos da Adm inistração
(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 VINCULAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO {Art. 55. XI, Le.i 8.666/93)
Cláusula D,e zenove ~ O presente Contrato está vinculado à Dispensa de

Licitação nº 03/2021.

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA
HABlLITAÇÂO (Art. 55, XIH, Lei 8.666193)

NA

MANUTENCÃO

DE

SUA

Cláusula Vinte: 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 {Art. 55. § 2'º, Lei 8.666/93)

um~

Cláusula Vinte e
Fica eleito o Foro Regional de Fazenda Rio Grande,
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, para dirimir eventuais
questões oriundas. do presente contrato, com exdusão de qualquer outro, por ~
mais privilegiado que seja, conforme o estabelecido na Lei 8.666/93.
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Prefeitura Municipal de Faze nda Rio Gran de
Coor dena ção de Contratos
Disp ensa de Licitação 03/2022

o presente instrumento
E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam
teor e
repre sentantes legais em 02 {duas) vias de igual
contratual, por seus
convencionado.
forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou

Fazenda Rio Grande, 04 de fevereiro de 2022.

P/ Locatário:

~
:!l~m
Prefeito Mun icipa l

.~·A ~I

t -m ~u L

Bruner Hammad
Dofane~
Secretária Municipal de Assistência
Social

Pr

PI Locador:
Eduardo J~ckson Pinzon

(

t~o/ .&

i A-,r-

:,.;,,~ - - - - - - - PINZON !MOV EIS - EIRELI «[{f:;-J
Pinzon

l

Ed uardo Jackson

dafafd 7c4e0c5 bla b7 bc6348 ba ld 8e02
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenação de Contratos
Dispensa de Licitação 03/2022
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'~ ~ -~· - - - -- -- - - - Rafael da Silva Camargo CPF 08776063909
bd8efaf3966de3e34c9dd4e92a 1468f7

TERMO DE REFERÊNCIA

[1. OBJETO .
1.1.

Locação de imóvel situado à Rua Peru, 427 Bairro Nações Fazenda Rio Grande PR, com área total de 639,75 m2 e contêm as
seg:uintes características: 02 Banheiro; escada deposito contendo 2
salas, com o Registro de Imóveis nº 52 ..959 de Fazenda Rio Grande,
conforme documentos anexos.

2.. ESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÃO

.QUANTIDADE

Locação de imóvel situado à Rua Peru, 427
Bairro Nações - Fazenda Rio Grande PR,
com área total de 639,75 área construída
conforme descrito no desenho anexo;
Registro de Imóveis nº 52..959 de Fazenda
Rio Grande.
- --- - --- -- - - -

12

í

UNIDADE

Meses

e~l USTIFICATIVA

____ ]

3.1Venho por meio deste informar que o Município de Fazenda Rio

Grande, através da Secretaria de Assistência Social, oferta serviços para
Pessoas Idosas - Centro de Convivência para a pessoa Idosa - Melhor
Idade.
As políticas voltadas para a população idosa foram ampliadas a partir dos
anos 1990, sendo a Política Nacional do Jdoso (Lei 8.842/1994) - PNI, a
primeira poUtica específica voltada a essa população regulamantada, pelo
Decreto 1.948/1996, o qual descreve Centro de Convivência para a
população Idosa. Por definição são espaços voltados à utilização diurna
do idoso, com a oferta de atividades físicas, laborativas, recreativas,
culturais, associativas e de educação para a cidadania.
Cabe então a Secretaria Municipal de Assistência Social proporcionar aos
idosos .espaço adequado para que possam, além de ter sua autonomia e
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Coo rden aça o de Con trato s

~<s'a de Licitação 03/2022
nfs~
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bd8efa f3966d e3e34c 9dd4e9

\
idososJ com outr as gerações,
vínc ulo fam iliar , ter con tato com outr os
e des cob rir pote ncia lida des .
dive rsifi car a rotin a por vezes emp•o brec ida
pria do para o aten dim ento
Sen doa ssim necessário um loca l apro
faz-se nec ess ário a loca ção
hum aniz ado junt o aos usu ário s do serv iço,
olvi das para pes soa s idos as de um imóvel para ativ idad es des env
Mel hor Idade.
(4. DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL
imó vel para o LOC ATÁ RI0 1 em
4.1, O LOCADOR deverá disp onib iliza r o
amente apó s a ass inat ura do
perf eita s con diçõ es de ocu paç ão, imediat
sula con tratu al e resc isão do
Con trato., sob pena de quebra de cláu
Con trato .

IVO
5. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINIT
recebido nos term os do art.
5.1. O obje to deste term o de referência será
8.666/93 1 provisoriamenteJ e
73f inci so li, alíneas "a" e "b" da Lei nº
, con tado s do rece bim ento
defi nitiv ame nte em até OS(cinco) dias
prov isór io;
vel, bem com o a veri fica ção de
5.2. A fisc aliz açã o das con diçõ es do imó
com aquele des crito no ofíc io,
sua s ;e spe cific açõ es que esteja de aco rdo
z matrícula nº 358580 com o
ficara a cargo de: Car los Hen riqu e da Cru
tão indi cam os a serv idor a Rita
Fiscal de Execução e com o Fiscal de Ges
.
de Cássia de Sá Ribas, matrícula nº 358999

je. DA VIGÊNCIA
de 12 {doze) meses, a con tar da
6.1. O prazo de vigê ncia do con trato será
data de sua ass inat ura;
do, de aco rdo com o inte ress e
6.1.1. O prazo orig:inal poderá ser pror roga
o Adit ivo;
das partes, formalizando-se a part ir de Term
pelo interesse púb lico , em cas o
6.2. Em vist a da natureza da con trata ção ,
por parte do LOCADOR, o
de des inte ress e unilateral na renovação,
no mín imo 90 (noventa) dias
mes mo deverá ser man ifes tado por esc rito,
pos sibi litar a tran sfer ênc ia
antes de encerrado o con trato , para
RIO.
adm inis trati va de local por parte do LOCATÁ

7. DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
Con trato corr erão por con ta
7.1. As despesas dec orre ntes do pres ente
e 758.
das seg uint es dota çõe s orça men tária s: 643

Fone/Fax
es-Fa zenda Rio Gran de/PR -CEP 83820-000Rua Jacarandá 300 - Nacõ
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PréfeitlifJéf Municipal de Faz-enda Rio Grande

Rafael da Silva Carnargo CPF

Coordenação de Contratos
1Yi~í\6énsa de Licitação 03/2022

bd8efaf3966de3e34c9dd4e92 alif~ilf

18. DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8.1. As partes deverão cumprir com suas obrigações, divididas da
seguinte forma:
8.1.1. 0briqacões 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 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 de seu uso normal;
d) Levar imediatamente ao conhecimento do LOCADOR o surgimento de
qualquer dano ou defeito cuja reparação dos danos 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 s.i ou seus servidores;
f) Não modificar de forma interna ou externa o imóvel sem o
consenfimento prévio e por es.crito do LOCADOR;
g} O LOCATÁRIO responsabiliza- se pelos pagamentos mensais de energia
elétrica ·(COPE.L), 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;
h) 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;
i) O LOCATÁRIO desde logo adianta que na realização de suas atividades
não causará qualquer tipo de poluição ou dano ambiental.
8.1..2. Obrigações do LOCADOR:
a) Entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a
que se destina, garantindo a qualidade dos pisos,. estrutura elétrica e
cobertura do imóvel;
b) Garantir durante o tempo da l.o cação o uso pacífico do imóvel locadó;
e) Manter, durante a locação, a forma e destino do imóvel;
d) Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação, devendo
incorrer nas despesas relacionadas com desgastes ou deteriorações
anteriores 1 total ou parcialmente, à presente locação;
e) Fornecer ao LOCATÁRIO, caso este solicite, descrição minuciosa do
estado imóvel, quando de sua entrega, com expressa referencia aos
eventuais defeitos existentes,
f) Fornecer ao LOCATÁRIO recibo descritivo das importâncias por estas
pagas vedada a quitação genérica;
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tes relati vos
g) Forne cer ao LOCATÁRIO, quan do solici tado, os comp rovan
às parcelas que estejam sendo exigid as;
os exigid os
h) Incor rer nas despesas relaci onad as com as obras ou serviç
ocorr idas na
pela segur ança da const rução ou pela corre ção de falhas
edific ação do imóvel;
necessárias,
i) Inden izar as benfe itoria s uteis, se autorizadas, e as
indep ende nte de indenizaçãoJ sob pena de retenção.

,9. DO LAUDO DE VISTORIA

de conse rvaçã o
9.1. O imóve l dado em locaç ão deve ter seu estado atual
DOR e pelo
defin ido pelo laudo de Visto ria, assin ado pelo LOCA
ão do imóve l, e
LOCATÁRIO, ou seus representantes, no ato de ocupa ç.
integr ante e
deve ser reme tido para ser anexado ao prese nte, send o parte
ores não
insep aráve l deste Contrato. Caso não esteja realizado, os locad
pode rão realizar quais quer reclamações;
re que julga r
9.1.1. O LOCADOR poderá inspe ciona r o imóve l locad o semp
LOCATÁRIO,
nece ssano mediante e-omunicação por escri to ao
a de 10
consi gnan do dia e hora da inspe ção, com antecedência mínim
(dez) dias;
DOR realizar a
9.1.2. No mome nto da entrega das chaves, poderá o LOCA
de danos
propo sta de indenização a ser paga pelo LOCATÁRIO a título
idênt ico ao
causa dos ao imóve l se aceito por este (por estar aquém ou
emiti do o
valor apura do pelo seto comp etent e da Admi nistra ção) será
ção dos
recib o tratad o a partir do pagamento, independente da execu
e 'i ntere sse
repar os que, nesta hipótese, serão de respo nsabi lidade
sentante,
exdu sivos do LOCADOR. A demo ra do LOCADOR ou seu repre
implic ará em
em respo nder sobre a aceita ção ou não da indenização, não
deverá ser
débit o de alugu el pelo LOCATÁRIO. A respo sta negativa
motiv ada, sob pena de carac teriza r ausên cia de resposta.

és de
10.1. O paga ment o da locaç ão será realizado mensalmente, atrav

entação da
depó sito bancá rio em até 30 (trinta ) dias conta dos da apres
da fonte de
nota fiscal/fatura, confo rme dispo nibilid ade financ eira
recur sos.
Peru,427 Bairro
10.1.1. Na qualidade de LOCATÁRIO do imóve l sito a Rua
ão inicia do
Nações, nesta cidade e estado com contr ato firma do de locaç
{doze) meses,
após assin atura do contr ato com prazo de Vigência de 12
em comu m
comu nico que o LOCATÁRIO Pinzo n Imóve is Eire li ME,
de cobra r os
acord o, entre ambas as partes onde o LOCATÁRIO deixará
ze mil Reais)
03 (três) prime iros alugu eis no valor totaf de 15.000,00 (Quin
ietári o com a
que em contr apart ida o valor acima supra citado ao propr
ha e caixa
reform a do imóvel (pintura, adequação dos banheiros, cozin
dàgua} para atend er as necessidades desta secretaria.
G?.<i.3
Rua Jacarandá.. 300 - Nacões
. - Fazenda Ri.o Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-850

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenação de Contratos
Dispensa de Licitação 03/2022
10.1.2. O LOCADOR deverá apresentar a Nota Fiscal/recibo/fatura no
Protocolo Financeiro - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças,
desde que tenha ocorrido à total e efetiva execução do serviço,
devidamente certificadas e atestadas pela Secretaria Municipal de
Assistência Social,, acompanhadas das respectivas Autorizações de
Fornecimento. A apr,esentaç.ão da Nota Fiscallrecibo/fatura deverá
informar a dispensa de licitação, o nº do Contrato, nº de Empenho e
dados bancários acompanhados das provas de regularidade Federal,
Estadual,. Municipal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Fazenda Rio G.rande, 04 de fevereiro de 2022.

PI Locatário:

PI Locador:

Eduardo Jackson Pinzon
PINZON IMÓVEIS - EIRELI
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Diário Oficial Eletrônic o
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

MUNIÓPIO DE FAZENDA RlO GRANDE
ESTADO 00 PARANÁ
SECRETARIA MUNIOPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Coordt:1/f/Çao dt: Comru1os

de COVlD, nas Unidades de A!MÇão Primâria, Unidades Sentinelas e Unidade de
Pronto Aleodimento Municipal pelos trabalhadores de saúde, pacientes e
contactantes:
V - Manter o desenvolvimento de ações de comunicação, Informação e educação
em saôde especificas para o Coronavfrus - COVlD-19, visando a promoção, a
prevenção e a recuperação da sai.ide do cidadão:
VII - Manter pactuação com a Seaetaria de Estado da Saude de modo a garantir
Insumos para a coleta de material blológlco para diagnóstico da COVIO;

VIII - Publicar boletins perlócficos, tratando da situação epidemlológica do
Coronavlrus - COVID-19, no Munlciplo de Fazenda Rio Grande;

Art. 4• Os integrantes que compõem a Comissão de que b'ata este decreto,

exercerão suas atividades sem 6nus aos cofTes l)Llbl"ICOS do Município:

Art. 5" Os membros deste comitê, reunir~o presencialmente ou de foona on-line,

EXTRATO DO CONTRATO N• 10/20221D 3&58
LOCATÁRIO: PREFEJTURA DO MUNtclPIO OE FAZENDA R10 GRANDE;
LOCADOR: PINZON IMÔVEJS. ElREU;
CNPJ: 28.133.214/0001.SS;
OBJETO: "Loc:eção de Imóvel Situado â Rua Peru, n• 427, matrícula n• 52.959, confonne
solicitação da Secrntarla Munldpal de Asslstênda Sodal:;
GESTORA DO CONTRATO: Rita da Câssla de Sé Ribas - Matricula 358.999;
Malf'fa.ila 358.580;
FISCAL ADMINISTRATTVO: cartes Hentl(ll.le da
MODALIDADE: Dispensa de Ucltação n• 03/2022:
PROTOCOLO: 49875/2021:
PROCESSO ADMINISTRATTVO: 16/2022:
PRAZO OE VIGE:NCIA: 12 (doze) meses, a OOfllar da data de publicaç3o do extrato do
Contrato no Olério Ofldal do Municlpio;
VALOR: O vekx" mensal da locação do imóv1tl é de R$ 5.000 (Cinco mil reais). resultando no
valor global de RS 60.000.00 (Sessenta mil reais) para os 12 (doze) meses de vigência deste
Conlrato;
DATA DA ASSINATURA: 04/02/2022.

ena -

Coordenaclo de Cgnu1ros

conforme demandas apresentadas allnentes à COVID-19;

Art. 6- Este decreto entra em vtgor na data de sua publlcação.

Fazenda Rio Grande, 09 de revereiro de 2022.

Talita de Lima Souza
Secretãria Municipal de Saúde
Decreto

nº 6036/2021

83.833 056 • F.venda Rio Grande - PR

Rua Fraodsco O.,udlno dos Saintos
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l'AZ!:NDA

RJOGRANDE

S!C~"'TARIA MU'NJCl?AL O!:
AOMINISTRAçÂO

COMISSÃO DISCIPLINAR PERMANENTE
PORTARIAS 039/2021
PORTARIA N" 13/2022

De 10 defcvereiro de2022.
S~mu.la: Dis;,õe ~!mi • p."Oll'~ o do
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Permanente.

A Comissao Disciplinar Permanente deste Municipio, por Intermédio de seu

Preside me AlTAIR OE JESUS OA LUZ - matricula nº 351 .588, conforme Portaria nº
03912021, no uso de suas atribuições legais e ncs termos da Lei nº 168/2003 EstaMo dos SeNidores PUbnccs M unicipais,
R!=SOLVE:

PREFEITURA 00 MUNICÍPIO OE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUfl!ICIPALOE ADMINISTRAÇÃO
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Act 1° Prorrogar o prazo de c:onc:usao da S!ndicancía Admlnlstrallva descrita
abaixo, pelo period o de 50 (cinquenta ) dias, conforme Lei nº 1094/201 5. que altera a
rl!daçao de dlspcsitlvo da Lei n" 16812003. art 157.
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Fazenda Rio Grande, 10 de fevereiro de 2022.
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Praeidente da Comissão Disciplinar Permanonte
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