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GESTAO 2021 A 2024

DISPENSA DE LICITACAO
DISPENSA DE LICITACAO N2 14/2022

PROCEDIMENTO LICITATORIO

28/03/2022

52/2022

CONTRATADOJOAO DIRCEU KOZINHARSKI

CPF/MF:286.073.509-78

a

VALOR:R$24.000,00(vinte quatro mil )
objeto

LOCACAO DE SALA COMERCIAL PARA A SECRETARIA

MUNICIPAL DE ADMNISTRACAO DO MUNICPIO DE PALMITAL-PR
...a,

000001

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
CNPJ 75.680.025/0001-82
Rua MoisesLupion, 1.001 - Centro - CEP 85.270-000
Fone-(42) 3657-1222

Solicitapao de Compra/Contratapao Publica

/I

DATA: 23/03/2022

MEMORANDO n° 14/2022

Visao Geral

OBJETQ-. Solicitamos abertura de licitapSo para locapSo de imdvel para agencia do
Trabalhador.

JUSTIFICATIVA :
Solicitamos abertura de licitapao para locapSo de imbvel para agencia do Trabalhador.

Gestor:
Valdenei de Souza

Responsavel:
Noemi de Lima Moreira
Antonio Ferraz de Lima Neto
Jessica Fernanda Monteiro
Consideragdes Finals

Responsavel:

Secretario ou funcionario responsavel: Silvania Schmitz de Souza

PREFEITURA MUNOPAL DE FAL^’uAL
Protocolo N°

Em..

i

.03

i

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

JOAO ROBERTO SARTORI ADAO: CORRETOR DE IMOVEIS

000002

Corretor e Avaliador de Imoveis, Compra e Venda de: Casas, Lotes, Sitios, Chacaras e Fazendas
CRECI F 27059 - CNAI 22259 - Celular e Whatsapp (42) 99138-7852

AVALIQAO SALA COMERCIAL PARA ALUGUEL

A pedido do Senhor JOAO DIRCEU KOZINHARSKI, brasileiro, casado, portador do CPF numero
286.073.509-78, CI/RG numero 1.427.982-2 SSP/PR. Residente a Av. Xv novembro 901, (fundos)

bairro centro, para que fizesse Avaliagao de uma SALA COMERCIAL, medindo 98,00 M2, (Noventa
e oito metros quadrados), matricula numero 5305, registro no Cartdrio de Imoveis de Palmital PR.
Localizada na avenida Xv de novembro, 901 cidade de Palmital, PR.

SEGUE AVALIAQAO:
1 - Sala comercial em alvenaria 100,00 M2 de constru^ao, alugada para loja 10 de miudezas, e
confec^bes, localizada na Avenida XV novembro, 607 municipio de Palmital Pr, valor R$ 22,00 (vinte

dois reais) o metro quadrado. Um Total de R$ 2.200,00 (dois mil, duzentos reais)

2 - Sala Comercial em alvenaria de 110 M2, de construg:ao, localizada na Avenida XV de novembro,

Alugada para Farmacia Farma ervas de Palmital, valor por M2 R$ 21,81 ( vinte um reais, oitenta
urn centavos) total R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

3 - Sala Comercial em Alvenaria de 160 M2, Localizada na Avenida Maximiliano, Alugada para a

Hiperfarma R$ 23,75 (vinte tres reais, setenta e cinco centavos) o M2 totalizando R$ 3.800,00 (tres

mil, oitocentos reais).
Tomando por base os Tres imoveis alugado no municipio, segue minha Avalia^ao:

R$ 22,00 + 21,81 + 23,75 = 67,56 /3 VALOR MEDIO POR M2 R$ 22,52 (VINTE DOIS REAIS,
CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

SENDO ASSIM MINHA AVAUAQAO POR M2 E DE R$ 22,52 (VINTE DOIS REAIS CINQUENTA E DOIS

CENTAVOS) (98,00x22,52) TOTALIZANDO R$ 2.206,96 (DOIS MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E
NOVENTA SEIS CENTAVOS).

Palmital, 17 de mar^o 2022.

Joa

berto Sartori Adao.

CRECI F 27059 CNAI 22259

Av. XV de Novembro, 721 Palmital/PR - CEP: 85270-000 — E-mail: jr_sartori28@yahoo.com.br
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GESTAO 2017-2020

Palmital (PR), 28 de mar^o de

Oficio 52/2022 - GAB-LIC
2022.

Assunto: Autorizopdo de Licitapdo e encaminhamento do procedimento.

De: Prefeito Municipal
Para: Departamento de Contabilidade e Procuradoria Juridica

Preliminarmente,

nos termos do

Oficio encaminhado

pela

Secretaria

Municipal de Administrapdo, requisitando seja determinada a abertura

de

procedimento para a LOCAQAO DE SALA COMERCIAL PARA A SECRETARIA

MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
, DEFIRO o pedido.

Outrossim, determine o encaminhamento

do

presente para

os

seguintes setores:

a) Departamento

de

Contabilidade,

para

que

indique

os

recursos

orpamentdrios disponiveis para a realizapdo do procedimento;

b) Procuradoria Juridica, para que elabore o parecer acerca da necessidade
de procedimento licitatdrio, indicando a modalidade compativel com o

objeto e valor, bem como as demais providencias a serem adotadas para o
certame;

Atenciosamente,

A
I

/ \
/ \

VALDENEI DE SOUZA
ito Municipal

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAlQiOOOOS
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - Palmital/PR
CEP 85.270-000. Telefone (042) 3657-1222

Prefeitura de

Palmitol
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO!

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PROTOCOLO

TERMO DE ENTREGA DE DOTAQOES ORQAMENTARIAS INFORMADAS

SOLICITAQAO N°: 67/2022 - SECRETARIA DE ADMINISTRAQAO.

- LOCAQAO DE IMOVEL AGENCIA TRABALHADOR.

__
^7
ANTONIO SIMIANO
CONTADOR
CRC PR 024.431/0-0

DEPARTAMENTO DE LICITAQAO
RECEBIDO EM:/
Z2022.

Ass:

000006
Municipio de Palmital
Solicitapao 67/2022
Indicatjao de RecursosOrQamentarios

Paginal

Solicitagao
Nunem

ContrataQao de Service

67

1

28/03/2022
— Processo Gerado
Nuirero

Solicitante
Cddgo
Norre

0/2022

SILVANIA SCHMITZ DESOUZA

3217-4

Quantidadedeitens

Emtidoem

Tipo

Local --------

Administra?ao - Fundo Municipal de Saude

26
Qrgao -------

08

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Forma de pagamento -------------------------------------------------------------------------DescripSo

Tipo

MEDIANTEA NOTA FISCAL

Deposito bancario

E n t r e g a-------------------------------------------------------------------------------------------------Local

Prazo

Dias

LOCAQAO DE IMOVEL PARA AGENCIA DO TRABALHADOR
Descriqao:

locacAo de imOvel para agencia do trabalhador
Lote

001 Lote 001
Codigo

Nome

Unidade

Quantidade

Unitario

Valor

Unidade

Quantidade

Unitario

Valor

12,00

2.000,00

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO
005 Departamento de Servigos de Encargos em Gerais
04.122.0401-2013 Atividades do Departamento de Servigos e Encargos Gerais

3.3.90.36.00.00OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.36.15.00 LOCAQAO DE IMOVEIS

00760

012051

00000Recursos Ordinarios (Livres)

Do Exercicio

LOCAQAO DE IMOVEL PARA SALA DO EMPREENDEDOR,

MES

24.000,00

INSTITUTO DE IDENTIFICAQAO, FOMENTO, SEGURO DESENVOLVIMENTO E MAO DE
OBRA, JUNTA Ml LI TAR
Total da dotagao

24.000,00

TOTAL

24.000,00

TOTAL GERAL

24.000,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

03.005.04.122.0401.2013
Cod 00760 Fonte 00000 G.Fonte E

24.000, 00
24.000,00

CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS
Secretaria Municipal de Saude

Emitidopor Maria Daiare de Oli\eira Silva, naversao: 5529 g

28/03/2022 10 33 42

300007
Municipio de Palmital
Solicitagao 67/2022

Paginal

Solicitagao
Nurrero

Tipo

67

ContrataQao de Service

Cod go

Nave

SILVANIA SCHMITZ DESOUZA

1

28/03/2022
_ Processo Gerado
Niirrero

Solicitante

3217-4

Quantidade de itens

Erritido em

0/2022

Local --------

AdministraQao - Fundo Municipal de Saiide

26
Orgao -------

08

SECRETA RIA MUNICIPA L DE SA UDE

Forma de pagamento-------------------------------------------------------------------------Descriqao

Tipo

Depdsito bancario

MEDIANTEA NOTA FISCAL
En tr eg a------------------------------------------- ----------------------------------------------------Local

Prazo

Dias

LOCAQAO DE IMOVEL PARA AGENCIA DO TRABALHADOR

Descriqao:

LOCACAO DE IMOVEL PARA AGENCIA DO TRABALHADOR
tote

001 Lote 001
Codigo

012051

Unidade

Nome
LOCAQAO DE IMOVEL PARA SALA DO EMPREENDEDOR,

MES

Quantidade

Unitario

Valor

12,00

2.000,00

24.000.00

TOTAL

24.000,00

TOTAL GERAL

24.000,00

INSTITUTO DE IDENTIFICAQAO. FOMENTO. SEGURO DESENVOLVIMENTO E MAO DE
OBRA, JUNTA MILITAR

CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS
Secretaria Municipal de Saiicte

Emitidopor NOEMI DE LIMA MOREIRA re <ersao 5529g

28/03/20221010 58

MUNICIPIO DE

000008

PALMITAL
GESTAO 2021/2024

CONTROLE- 22 /2022-LIC
SECRETARIA DE ADMINISTRAQAO PARA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PROTOCOLO

SOLICITA^AO DE DOTA^AO ORCAMENTARIA N9 6^/2022

EM VIRTUDE DA SOLICITACAO SUPRAMENCIONADA DAS SECRETARIA DE

ADMINISTRAQAO

DO

MUNICIPIO

DE

PALMITAL-PR

PROCEDIMENTO

LICITATORIO;
SOLICITAMOS AS DOTA^OES OR^AMENTARIAS PARA SEGUIMENTO DO

PROCESSO LICITATORIO.

Palmital, 28 de mar^o de 2022.

/ /]
MOREIRA
Responsavel

n6'eMI DE LIMA

\w

Departamento de Contabilidade-Protocolo:

Data

/Q3

Ass:

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PftOOOS
CNPJ 75fiMa2WO01.82

GESTAO 2017-2020

PARECER JURIDICO 167/2022-LIC

PROCEDIMENTO DE LICITAQAO 052/2022
DISPENSA DE LICITAQAO 014/2022
DE: PROCURADORIA JURIDICA

PARA: GABINETE DO PREFEITO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MINUTA DE
CONTRATO
DE
LOCAQAO
DE
IMOVEL
PELA
ADMINISTRAQAO PUBLICA. FUNDAMENTO LEGAL. INC. I
§ 3° DO ART. 62 DA LEI N° 8.666, DE 1993. DISPENSA DE
LICITAQAO. INC. X DO ART. 24 DA LEI N° 8.666, DE 1993.
CONSULTA
FORMAL.
POSSIBILIDADE
JURIDICA.

RECOMENDAQOES

Trata o presente protocolado de requerimento encaminhado

pelo Excelentissimo Senhor Secretario de Promoqao Social, visando a abertura de
procedimento licitatorio para a locaqao de sala comercial para atender a Secretaria
Municipal de Administrapao do Municlpio de Palmital - PR, durante o ano de 2017.
E o relatorio.

Passa-se a analise da questao.

A locapao de imovel pelo Poder Publico podera ser realizada
por dispensa de licitapao ao amparo do inciso X do art. 24 da Lei n° 8.666, de 1993, desde.

(a) que as caracterlsticas do imovel atendam as finalidades precipuas da Administrapao
Publica; (b) que haja avaliapao previa; e (c) que o prepo seja compativel com o valor de

mercado, in verbis:
"Art. 24. E dispensavel a licitaqao:
(•■■)

X. para a compra ou locapao de imovel destinado ao atendimento das
finalidades precipuas da administrapao, cujas necessidades de instalapao e

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

Vf

O PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL W0
c N P J TMM025KJ0& 1-B2

GESTAO 2017-2020

localizagao condicionem a sua escolha, desde que o prego seja compativel com
o valor de mercado, segundo avaliagao previa".

O contrato de locagao em que o Poder Publico seja locatario
encontra-se previsto no art. 62, § 3°, I, da Lei n° 8.666, de 1993, aplicando-se o disposto nos
arts. 55 e 58 a 61 da referida Lei e demais normas gerais, no que couber, (normas

tipicamente de Direito Administrative), bem como serao aplicadas as regras de Direito
Privado, previstas na legislagao sobre locagao para fins nao residenciais, isto e, a Lei do

Inquilinato n° 8.245, de 18 de outubro de 1991. Por conseguinte, nesse contrato, contera:
a) o conteudo minimo definido no art. 55 que trata das clausulas obrigatbrias
para os contratos administrativos;

b) as clausulas exorbitantes do art. 58 que irao caracterizar os contratos
administrativos por conferirem a Administragao posigao de supremacia em

relagao ao contratado; e
c) a formalizagao e a eficacia dos contratos administrativos, conforme dispbe o
art. 61.

Quanto a natureza juridica do contrato de locagao, onde a
Administragao Publica figure como locataria (perquirindo se tai tipo de contrato e regido por

normas de Direito Privado ou por normas de Direito publico), responde a indagagao, o art.
62, § 3°, I, da Lei n° 8666, de 1993, que preceitua:
"Art. 62, (...);
§ 3° - Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas
gerais, no que couber:

I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locaqao em que o Poder
Publico seja locatario, e aos demais cujo conteudo seja regido,
predominantemente, por norma de direito privado" (Grifo Nosso).
Desse modo, percebe-se que os contratos de locapao, em que a

Administragao Publica figure como locataria, reger-se-ao pelas normas de Direito Privado,
caracterizando-se nao como urn contrato administrative propriamente dito, mas como urn

contrato da administragao, fazendo-se necessario, no entanto, deixar expresso, que nestes

casos, as normas de Direito Privado aplicar-se-ao subsidiariamente.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

000011
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
CNFJ 76SM035KI001-B2

GESTAO 2017-2020
O Prof. MARQAL JUSTEN FILHO ao comentar o § 3° acima

transcrito, ensina com maestria:
"A previsao do § 3° esta mal colocada e melhor ficaria em urn dispositive
especifico, pois nao tern relagao com o restante do artigo. Ali fica determinado
que o regime de direito publico aplica-se inclusive aqueles contratos ditos de
"privados", praticado pela Administragao. A regra disciplina a hipbtese em que a
Administragao Publica participe dos contratos ditos de "direito privado". Tais
contratos, no direito privado, apresentam caracteres proprios e nao comportam
que uma das partes exerga as prerrogativas atribuidas pelo regime de direito
publico, a Administragao. Nao se atribui uma relevancia mais destacada ao
interesse titularizado por uma das partes.

A mera participagao da Administragao Publica como parte em um contrato
acarreta alteragao do regime juridico aplicavel. O regime de direito publico
passa a incidir, mesmo no silencio do instrumento escrito. O conflito entre
regas de direito privado e de direito publico resolve-se em favor destas ultimas.
Aplicam-se os principles de direito privado na medida em que sejam compativeis
com o regime de direito publico" (Grifou-se).

Nas especies contratuais da Administrapao, o professor Hely Lopes

Meirelles classifica o contrato de locapao celebrado pelo Poder Publico como contrato
semipublico, a saber:
"Contrato semipublico e o firmado entre a Administrapao e o particular, pessoa
fisica ou juridica, com predominancia de normas pertinentes do Direito Privado,
mas com formalidades previstas para ajustes administrativos e relativa
supremacia do Poder Publico".

Nesse sentido, a jurisprudencia do Tribunal Regional Federal da 4a

Regiao, no Processo AC n° 950461885-5. Rel. Juiz Paulo Afonso B. Vaz. D.J de 11 nov. 98,
p. 485, registra que:
"A locagao de imovel pela Administragao, conquanto regida por algumas regras
de direito publico, sofre maior influencia de normas de direito privado, aplicandose-lhe, na essencia, a Lei do Inquilinato. Passivel, inclusive a denuncia vazia"

Tambem, na mesma linha de raciocinio e a ligao de Lucas Rocha

Furtado sobre os aspectos dos contratos celebrados pela Administragao Publica, in verbis.
"Em resumo, pode a Administragao Publica firmar contratos regidos
predominantemente por normas de Direito Publico e contratos nos quais
predominam as regras de Direito Privado. De fato, nao importa o nome que se
de a este segundo tipo: contrato privado, contrato semipublico ou contrato
administrative de figuragao privada. Haja vista a Administragao contratante, em

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmita

Fone Fax: (42) 3657-1222
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GESTAO 2017-2020

qualquer caso, sempre assumir posipao de supremacia, podendo anula-lo, por
forpa do disposto no art. 59 da Lei n° 8.666/93, modifica-lo e rescindi-lo
unilateralmente, fiscalizar sua execupao e aplicar sanpoes administrativas ao
contratado, observados, sempre, os limites legais, e de se concluir que as
potestades que caracterizam os contratos administrativos estarao sempre
presentes em todos os contratos firmados pelas pessoas de Direito Publico".
(...)

Feitas essas considerapoes, observamos, ainda, que a Lei n° 8.666, de 1993,
em seu art. 62, § 3°, I, nao determina que os contratos ali mencionados devam
submeter-se ao disposto na norma geral contida no art. 57, que cuida da fixapao
dos prazos de vigencia dos contratos administrativos. Assim, nada impede, por
exemplo, que a Administrapao alugue imovel por prazo superior ao exercicio
financeiro, nao obstante tenha que observar o principio geral que veda a
celebrapao de contrato por prazo indeterminado".
Sobre a materia supra, ha urn importante precedente registrado na

jurisprudencia do Tribunal de Contas da Uniao em que foi decidido ser regular a prorrogapao
do contrato de locapao por urn periodo nao superior a 60 meses, aduzindo o eminente
relator do feito de que dessa maneira, nao parece haver nenhum obice legal as
prorrogapoes sucessivas do referido contrato, conforme os prazos estabelecidos no art. 57
da Lei n° 8666/93, aplicam-se aos contratos de locapao, por forpa do que dispoe o art. 62, §
3°, inciso I, da mesma Lei, uma vez que a lei permite a sua celebrapao atraves de dispensa

do processo licitatorio.
Destacamos, ainda, a decisao proferida pelo Tribunal de Contas do
Estado do Mato Grosso do Sul quanto a avaliagao como requisito previo para_a

dispense de licitapao na locapao de imovel pela Administrapao Publica, in verbis.
"... a ausencia de avaliapao previa do preqo de locapao do imovel destinado
ao servipo publico, visando a verificapao de sua compatibilidade com o
valor vigente no mercado, enseja a declarapao da ilegalidade—e
irreqularidade do contrato e aplicapao de multa ao responsavel (TCE/MS.
Sumula n° 29/2005) Grifou-se.

Preenchidos os requisites supramencionados, nao vejo nenhum
obice para a contratapao por parte do Interessado, conforme entendimento do Egregio

Tribunal de Justipa do Estado do Parana, senao veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. LOCAQAO DE IMOVEL PARA FIM ESPECIFICO
(POLICLINICA). DISPENSA DE LICITAQAO. POSSIBILIDADE (ART. 24, INC.

Rua Moises Lupion, 1001 — Centro — CEP 85270-000 — Palmital — PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

N
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X, LEI N° 8.666/93). ESCOLHA ARBITRARIA NAO EVIDENCIADA. DANO AO
ERARIO. NAO OCORRENCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NAO
CONFIGURADA. a) O inciso X do Art. 24, da Lei n° 8.666/93 autoriza a dispensa
da licitagao para locagao de "imdvel destinado ao atendimento das finalidades
precipuas da Administragao, cujas necessidades de instalagao e localizagao
condicionem a sua escolha, desde que o prego seja compativel com o valor de
mercado, segundo avaliagao previa", b) Evidenciadas tais circunstancias
objetivas, nao havendo impugnagao quanto ao valor da locagao ou mesmo
quanto a adequagao do imdvel para os fins pretendidos pela Administragao, nao
ha que se falar em dispensa indevida ou escolha arbitraria, mormente se a Lei
nao preve qualquer procedimento formal previo a dispensa da licitagao. c) Se a
dispensa da licitagao nao se comprovou indevida, nao existindo tampouco
questionamentos acerca do valor da locagao, contraprestagao necessaria pelo
uso do imdvel, nao ha que se falar em dano presumido ao erario. 2) DIREITO
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETO LIMINAR
DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. SENTENQA DE IMPROCEDENCIA.
PERMANENCIA DA LIMINAR ATE O TRANSITO EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. Afastado o 'fumus boni juris' pela cognigao exauriente da
sentenga de improcedencia, e incongruente e comporta reforma a parte da
decisao que determina a manutengao da liminar de indisponibilidade dos bens
dos reus ate seu transit© em julgado. 3) APELO DO AUTOR A QUE SE NEGA
PROVIMENTO; APELO DOS REUS A QUE SE DA PROVIMENTO. (TJ-PR - AC:
5371235 PR 0537123-5, Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento:
28/04/2009, 5a Camara Civel, Data de Publicagao: DJ: 139)

Ainda, consta dos autos a previsao dos recursos necessaries para

fazer face as despesas da locagao do imdvel, em obediencia ao que preceitua o inciso III do
§ 2° do arts. 7° e 14 caput da Lei n° 8.666, de 1993 e art. 16 da Lei de Responsabilidade

Fiscal.
O procedimento licitatorio devera ser autorizado pelo titular do drgao

ou entidade interessada, sendo devidamente justificada a dispensa de licitapao pela sepao

encarregada de sua realizagao e ratificado pela autoridade competente, conforme a melhor

doutrina (arts. 38 e 26 da Lei n° 8.666/93). Extrai-se dos autos o cumprimento dos
dispositivos legais. No entanto, nao consta nos autos o reconhecimento da dispensa da
licitagao. Assim sendo, propomos uma minuta de justificativa e ratificagao de dispensa de

licitagao para melhor atender aos dispositivos.
Nao pode ser deslembrado, ainda, que os casos de dispensa de
licitagao, a partir do inciso III do art. 24 da Lei n° 8.666, de 1993, necessariamente
justificados, deverao ser comunicados dentro de tres dias a autoridade superior do drgao ou

Rua Moises Lupion, 1001 — Centro — CEP 85270-000 — Palrnital — PR
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entidade interessada responsavel para decidir sobre a contratapao, para ratificapao e

publicapao na Imprensa Oficial, no prazo de cinco dias como condipao para eficacia do ato,
em observancia do art. 26 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Com relapao a minuta do Termo de Contrato, a mesma devera reunir
os elementos essenciais exigidos pela legislapao aplicavel a especie, e passar pela analise

desta Procuradoria.
Por derradeiro, cumpre salientar que a presente manifestapao toma
por base, exclusivamente, os elementos que constam, ate a presente data, nos autos do
processo administrativo em epigrafe. Destarte, a luz do art. 131, da Constituipao Federal de
1988, e do art. 11 da Lei Complementar n° 73/1993, incumbe a esta Procuradoria prestar

consultoria sob o prisma estritamente juridico, nao lhe competindo adentrar a conveniencia e
a oportunidade dos atos futuramente praticados nem analisar aspectos de natureza

eminentemente tecnico-administrativa.

Face ao exposto, opino pela possibilidade juridica da locapao, desde
que observados todos os requisites e informapoes exaradas no presente parecer.

E o parecer que submeto a Vossa apreciapao.
Palmital-PR, 28 de marpo de 2022.

DANlj-0 .MOplM SCHREINER
Proc. ador do IMunicipio

OAB/PR 46.495

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • RftflOlS
CNPJ 75«aaO25i'CIOC1B2

GESTAO 2017-2020

PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 052/2022
DISPENSA DE LICITACAO N° 014/2022

OBJETO: LOCAQAO DE SALA COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAQAO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2022.

VALOR: R$ 24.000,00 (Vinte Quatro mil ) ao ano.
PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do Contrato.

PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresentapdo dos respectivos

Recibos.
CONTRATADO: JOAO DIRCEU KOZINHARSKI
CPF/MF: 286.073.509-78
RG: 1.427.982-2 SSP/PR

DOTAQAO ORQAMENTARIA:

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispense tem fundamento no artigo 24,
inciso X, da Lei n° 8666/93, nos termos do Oficio da Secretaria responsdvel, bem

como do parecer juridico, que embasam este process©.

Palmita PR), 28 de marQO de 2022.

VALDENEI DESOUZA
'efeito Municipal
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HOMOLOGAQAO

DISPENSA DE LICITAQAO N° 014/2022
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 052/2022

OBJETO: LOCAQAO DE SALA COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAQAO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2022.

Com fundamento nas informapdes constantes no Oficio encaminhado pela
Secretaria Municipal de Administrapdo, ante as justificativas que se embasam no

Art. 24, Inciso X, da Lei Federal n° 8.666/93, o Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR
a dispense de licitaqdo para a contrataqdo supra supramencionada, tendo como

contratado o Sr. JOAO DIRCEU KOZINHARSKI, inscrito no CPF/MF sob o n° CPF/MF:
286.073.509-78, portador do RG n° RG: 1.427.982-2 SSP/PR. Para a efetivaqao da

presente

dispense

levou-se

em

conta

a

necessidade

de

publicidade

e

transparencia dos atos administrativos, visando o atendimento ao interesse publico,
bem como Parecer Tecnico de Avaliapao Mercadoldgica do imdvel.

Ediffcio da Prefeiti

'Municipal de Palmital, 28 de marpo de 2022.

VALDENEI DE SOUZA

yPrefeito Municipal.,
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GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAQAO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 052/2022
DISPENSA DE LICITAQAO N° 014/2022

OBJETO: LOCAQAO DE SALA COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAQAO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2022,

conforme art. 24 da Lei 8.666/93.

A documentapdo referente ao Procedimento Licitatorio n 018/2016,

Dispensa de Licitagao n° 014/2022, atende a todos os requisitos do Artigo 24, Inciso
X, da Lei n° 8.666/93.

Cam efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a
Dispensa

de

Licitagao

n° 014/2022,

para

a

Locapdo

do

Imovel

Urbano

supramencionado, com o Sr. Sr. JOAO DIRCEU KOZINHARSKI, inscrito no CPF/MF sob

o n° CPF/MF: 286.073.509-78, portador do RG: 1.427.982-2 SSP/P.

.blicaQao e demais providencias legais

Encaminhe-se pan

Palmital-PR, 2 de marpo de 2022.
/

/

fALDENEI DE SOlflA
Prefeito Municipal

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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DISPENSA DE LICITApAO
DATA: 28/03/2022

DISPENSA DE LICITAQAO N° 014/2022
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 052/2022

CONTRATADO: JOAO DIRCEU KOZINHARSKI
CPF/MF: 286.073.509-78

____________________

VALOR: R$ 13.800 (Treze mil e oitocentos reais)

OBJETO: LOCAQAO DE SALA COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAQAO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR.

Dispensa de LicitaQao, conforme Art. 24,
inciso X da Lei Federal n° 8.666/93.
Autorizo o presente Processo de Compras com
Dispensa de Licitapao.
Palmital, 28 de mar^o de 2022.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
DISPENSA 14/2022

Oficio 52/2022 - GAB-LIC Palmital (PR), 28 de mar<?o de 2022.
encaminhamento
Assunto: AutorizaQio de Licitato e
procedimento.
De: Prefeito Municipal
.
Para. Depanamento de Contabilidade e Procuradoria Juridica

do

Preliminarmente, nos termos do Oficio encaminhado pela Secretaria
Municipal de Administrato, requisitando seja determina^a ab^
de procedimento para a LOCACAO DI
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO
DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DEFIRO oJpedido.
do presente para os
Outrossim, determino o encaminhamento
c..—--- -----seguintes setores:

a) Departamento de Contabilidade, para que indique os recursos
orcamentArios disponiveis para a realiza^o do procedimento;
b) Procuradoria Juridica, para que elabore o parecer acerca da
necessidade de procedimento licitatdrio, indicando a modalidade
compativel com o objeto e valor, bem como as demais providencias a
serem adotadas para o certame;

Atenciosamente,
VALDENEl DE SOUZA
Prefeito Municipal
PROCEDIMENTO DE LICTTACAO N” 052/2022

MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2022.
VALOR: RS 24.000,00 (Vinte Quatro mil) ao ano.
PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de
assinatura do Contrato.
PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresentaQao
dos respectivos Recibos.
CONTRATADO: JOAO DIRCEU KOZINHARSKI
CPF/MF: 286.073.509-78
RG: 1.427.982-2 SSP/PR
DOTACAO ORCAMENTARIA:
Doiaplcs_________________

Excrcicio Coma da FuiKional programaiica
despesa
da

Fonlc de Nalurc/n
rccurso despesa

da Gmpo da fonlc

despesa
2022

760

(>1.(H>5.<>4 122 0401.201’

0

3

’6.15 <M>

Do Excrcicio

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tern
fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei n° 8666/93, nos termosjo
juridico, que
Oficio da Secretaria responsive!, bem como do
C parecer
.
J""
embasam este processo.
Palmital(PR), 28 de mar<?o de 2022.

VALDENEl DE SOUZA
Prefeito Municipal
HOMOLOGACAO
DISPENSA DE LICITACAO N° 014/2022
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 052/2022

OBJETO: LOCAC’AO DE SALA COMERCIAL PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR.ACAO DO
MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2022.
Com fundamento nas informafCes constantes no Oficio encaminhado
pela Secretaria Municipal de Administrate, ante as justificativas que
se embasam no An. 24, Inciso X, da Lei Federal n° 8.666/93, o
Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR a dispensa de licitato
para a contratato supra supramencionada, tendo como contratado o
Sr. JOAO DIRCEU KOZINHARSKI, inscrito no CPF/MF sob o n°
CPF/MF: 286.073.509-78, pottador do RG n° RG: 1.427.982-2
SSP/PR. Para a efetivat0 da presente dispensa levou-se em conta a
necessidade de publicidade e transparfincia dos atos administrativos,
visando o atendimento ao interesse publico, bem como Parecer
Tecnico de Avaliato Mercadologica do imovel

Edificio da Prefeitura Municipal de Palmital. 28 de marpo de 2022.
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VALDENEl DE SOUZA

29/03/2022 08:01

Prefeitura Municipal de Palmital

https://www.diariomunicipal.com.br/amp/matena/74C3BF59/03A ...

Prefeito Municipal
GABINETE DO PREFEITO
RATIFICACAO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 052/2022
DISPENSA DE LICITA^AO N" 014/2022

000020

nR-IFTO' LOCACAO DE SALA COMERCIAL PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO
MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2022,
conforme art. 24 da Lei 8.666/93.
A documentacao referente ao Procedimento Licitatdno n 018/2016,
Dispensa de Licitacao n° 014/2022, atendc a todos os requisites do
Artigo 24, Inciso X, da Lei n° 8.666/93.
legais e autorizo a
Com efeito, RATIFICO todas as formalidades
f".-----Dispensa de LicitavSo n° 014/2022, para a LocafSo do Im6vel
Urbano supramencionado, com O Sr Sr. JOAO DIRCEU
KOZINHARSKI, inscrito no CPF/MF sob o n°
n” CPF/MF:
286.073.509-78, portador do RG: 1.427.982-2 SSP/P.
Encaminhe-se para publicado e demais providencias legais

Palmital-PR, 28 de marQO de 2022.
VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal
DISPENSA OE L1CITACAQ.___________________

I DATA: 2B/03/2022

DISPENSA DE LICITACAO N°fl 14/2022

PROCEDIMENTO LICITATORIO N' 052/2022

CONTRATADO: JOAO D1RCEU KOZ.1NHARSKI

CPF/MF: 286.073.5<W-7H _______________________
VALOR: RS 24.IKIO (vintc qualm mil)
OBJETO: LOCACAO DE SALA COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRACAO DO MUNICiPIO DE PALMITAL -PR.

Publicado por:
Noemi de Lima Moreira
C6digo Identificador:74C3BF59

Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana
no dia 29/03/2022. Edii^o 2486
.
A verifica<?ao de autenticidade da materia pode ser teita
informando o codigo identificador no site.
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

J

29/03/2022 08:0S
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CONTRATO ADMINISTRATIVO 103/2022

DISPENSA N° 014/2022
PROCEDIMENTO DE LICITAQAO N° 052/2022

O NIUNICiPIO DE PALMITAL, inscrito no CNPJ n° 75.680.025/0001 82, com
sede na Rua Moises Lupion, n° 1001, Centro, Palmital-PR, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. VALDENEI DE SOUZA, brasileiro, casado, portador do
RG 6 446 615-1 SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 795.770.409/34, domiciliado
na Rua XV de Novembro, 534, centre, Palmital-PR, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE/LOCATARIO, e, de outro lado, JOAO DIRCEU
KOZINHARSKI, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade RG n
1.427.982-2 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n° 286.073.509-78, residente e
domiciliado na Rua XV de Novembro, 901, Centro, Palmital-PR, doravante
denominado simplesmente CONTRATADO/LOCADOR, de acordo com as
formalidades constantes do Procedimento de Licitapao n° 052/2022 e Dispensa n°
014/2022, resolvem celebrar o presente contrato, com fundamento legal na Lei
Federal n. 8.666/93 (com suas alteragdes), e demais normas aplicaveis a especie,
ao qual as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes clausulas e

condigoes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Este contrato tern como objeto a locapao do imovel com 98,00 m2 localizado na
XV de Novembro, n° 901, sala 03, Centro, Palmital-PR, o qual esta matriculado no

Cartorio de Imoveis da Comarca de Palmital-PR sob o n° 2.314.
1.2. Laudo de vistoria elaborado por corretor de imoveis em anexo ao procedimento

licitatorio.

CLAUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE PUBLICA A SER ATENDIDA

2.1. Este contrato visa a atender finalidade publica, sendo o imovel locado para
utilizagao de sala comercial para a Secretaria Municipal de Administragao do
Municipio de Palmital - PR,.
2.2. Por razoes de interesse publico, podera o LOCATARIO alterar a finalidade
publica a ser atendida por esta locagao, a qualquer tempo, sem que isso acarrete
rescisao do contrato, multa ou o dever de pagar qualquer indenizagao ao

LOCADOR.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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2.3. A modificagao da finalidade publica ai ser atendida por esta locapao sera
analisado pela Assessoria do
formalizada atraves de termo aditivo, previamente
|

Municipio.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA E EXECUQAO E DA EFICACIA
3.1. O prazo de vigencia e execugao deste contrato 12 meses, a partir de quando as

obrigagdes assumidas pelas partes serao exigiveis.
3.1.1. Esgotado o prazo de vigencia e execugao deste contrato, este se extinguira de
pleno direito, independente de notificagao, aviso ou interpelagao judicial ou
extrajudicial, obrigando-se o LOCATARIO a desocupar o imovel, entregando-o nas
condigoes previstas neste contrato.
3.2. O prazo de vigencia e execugao deste contrato podera ser prorrogado enquanto
houver finalidade publica a ser atendida por esta locagao, mediante assinatura de
termo aditivo, apos apresentagao de justificativa por escrito e autonzagao da
autoridade competente para celebrar o contrato em nome do LOCATARIO.

3.3. E vedada a prorrogagao automatica do prazo de vigencia e execugao deste
contrato e, na hipotese de irregularmente se verificar a continuidade da utihzagao do
imovel pelo LOCATARIO depois de findo o prazo previsto no subitem 3.1., nao

ocorrera sua transformagao em pacto por prazo indeterminado.

CLAUSULA QUARTA - DO ALUGUEL
4.1. Tendo em vista o estado do imovel locado e o parecer tecnico de avaliagao
mercadologica, e os valores praticados no mercado imobiliario da regiao, as partes
fixam o aluguel no importe de R$ 24.000,00 (Vinte quatro mil ) ao ano, valor este
que sera pago em 12 parcelas mensais, mediante apresentagao de recibo do
proprietario do imovel.

4.2. O LOCADOR anui expressamente com o resultado do Laudo de Vistoria
mencionado nesta clausula.
4 3 A cada periodo de 12 (doze) meses. contados da data da assinatura deste
contrato. sera permitido o reajuste do prepo da contratapao, conforme a vanapao do

IGP-DI no periodo ou outro que vier a substitui-lo.

4.4. Competira ao LOCADOR exercer, perante o LOCATARIO, seu direito ao
reajuste ate a data da prorrogagao contratualI ou do encerramento do contrato,
o fizer de forma tempestiva
e, por via de consequencia, prorrogar
sendo que, se nao
i-----------.
o contrato ou deixar expirar o prazo de vigencia, ocorrera a preclusao do seu direito
ao reajuste.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222
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4.5. Competira ao LOCATARIO o calculo do reajuste, encaminhando o respectivo
Memorial de Calculo ao LOCADOR para ciencia.

CLAUSULA QUINTA - DA DESPESA

5.1. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto do presente contrato
correrao a conta da seguinte dotagao orgamentaria.

Dotapoes

_______

__________

oda
da
_________
despesa despesa _____________
_ ___
03.005.04.122.
0401.2013
760
03.005.04.122.0401.2013
2022

Grupo da fonte
Fonte Natureza da
despesa
de
recurso
3 3 90.36.15.00 |do Exercicio
0

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DO LOCADOR

6.1.0 LOCADOR e obrigado a:

6.1.1. Entregar ao LOCATARIO o imovel alugado em estado de servir a finahdade
publica a que se destina e na data fixada neste instrumento;

6.1.2. Garantir, durante o tempo da locagao, o uso pacifico do imovel locado;
6.1.3. Responder pelos vicios e defeitos anteriores a locagao,
6.1.4. Fornecer ao LOCATARIO recibo discriminado das importancias por este
pagas, vedada a quitagao generica;
6.1.5. Pagar as taxas de administragao imobiliaria e de intermediagbes, se existirem;
6 1 6. Pagar as despesas extraordinarias de condominio, ai se incluindo todas
aquelas que nao se refiram a gastos rotineiros de manutengao do imovel locado,
especialmente as enumeradas no paragrafo imico do art. 22 da Lei Federal n

8.245/91;

i execugao do contrato, em compatibilidade com as
6.1.7. Manter, durante toda a
condigoes de habilitagao juridica e regularidade fiscal
suas obrigagdes, todas as (
exigidas para a contratagao;
6.1.8. Pagar o premio de seguro contra fogo caso venha a incidir.

CLAUSULA SETINIA - DAS OBRIGAQOES DO LOCATARIO

7.1. O LOCATARIO e obrigado a:
7.1.1. Pagar pontualmente o aluguel;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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7.1.2. Utilizar o imovel para atendimento de finalidade publica,

7.1.3. Restituir o imovel, finda a locapao, no estado em que! o recebeu, salvo as
e aquelas decorrentes de caso fortuito
deteriorapoes decorrentes de seu uso normal
i
ou forpa maior;
7.1.4. Levar imediatamente ao conhecimento do LOCADOR o surgimento de
qualquer dano ou defeito cuja reparagao a este incumba, bem como as eventuais

turbagoes de terceiros;
7.1.5. Realizar a imediata reparapao dos danos verificados no imovel ou nas suas
instalapoes provocados por si ou seus agentes;

7 1 6 Entregar imediatamente ao LOCADOR os documentos de cobranga de
tributes e encargos condominiais de sua responsabilidade, bem como qualquer
intimagao, multa ou exigencia de autoridade publica, amda que dingida a ele,
LOCATARIO;

7.1.7. Pagar as despesas relativas ao consumo de energia eletrica, gas, agua e
esgoto e ao servigo de telefonia ou outros meios de comunicagao;

7 1 8 Permitir a vistoria do imovel pelo LOCADOR ou por seu mandatario, mediante
combinagao previa de dia e bora, bem como, na hipotese de alienagao do imovel e
quando nao possuir interesse no exercicio de seu direito de preferencia de
aquisigao, admitir que seja o mesmo visitado por terceiros;
7 1 9 Pagar as despesas ordinarias de condominio, entendidas como tais aquelas
necessarias a conservagao e manutengao do imovel, notadamente as enumeradas

no §1° do art.23 da Lei Federal n° 8.245/1991;

7.1.10. Permitir a realizagao de reparos urgentes pelo LOCADOR, com direito a
abatimentos no valor do aluguel na hipotese de os reparos durarem mais de 10 (dez)
dias e a rescindir o contrato caso seja ultrapassado o prazo de 30 (trmta) dias.
7.1.11. Pagar os impostos e taxas, que incidam ou venham a incidir sobre o imovel,
7.1.12. Publicar os extratos do contrato e de seus aditivos, se houver, no orgao
oficial.
CLAUSULA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS DO LOCATARIO
8.1. Com base no §3° do art. 62 e no art.58, I e II, da Lei Federal n° 8.666/1993, sao

atribuidas ao LOCATARIO as seguintes prerrogativas:

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital
Fone Fax: (42) 3657-1222
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8 1 1 Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequagao ao atendimento
da finalidade publica a que se destina o imovel locado, sendo sempre assegurada ao

LOCADOR a manutengao do equilibrio economico-financeiro do ajuste,
8 1 2 Rescindir unilateralmente o contrato, independentemente do pagamento de
multa ou de aviso previo, apos autorizagao escrita e fundamentada da autondade

competente, pelos motives a seguir:
8.1.2.1. Nao cumprimento ou cumprimento irregular das obrigagbes do LOCADOR,
8.1.2.2. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade a que esta subordinado o orgao
que intermedeia o presente ajuste, e exaradas no processo admimstrativo a que se

refere o contato;
8.1.2.3. Ocorrencia de case fortuito ou for?a maior, regularmente comprovado,

impeditivo da execugao deste contrato.

8 2 Rescindido o contrato pelos motives enumerados nos subitens 8.1.2.2 e 8.1.2.3
desta clausula, sem que haja culpa do LOCADOR, sera o mesmo ressarcido dos
prejuizos comprovadamente sofridos e tera direito ao pagamento dos alugueis
relatives ao periodo em que vigeu o ajuste.
CLAUSULA NONA - DAS DEMAIS FORMAS DE RESCISAO
9.1. Alem das hipoteses de rescisao unilateral por parte do LOCATARIO

enumeradas na clausula anterior, podera ser rescindido este contrato.

9.1.1. Por mutuo acordo entre as partes;
9.1.2. Em decorrencia da pratica de infragao legal ou contratual por quaisquer das
partes;

9.1.3. Em decorrencia da falta de pagamento do aluguel e demais encargos pelo
LOCATARIO;

9.1.4. Em virtude de desapropriagao do imovel, desocupagao determsnada pelo

Poder Publico ou incendio.

9.2. Na hipotese de ser o LOCADOR pessoa fisica, sua morte acarreta a
transmissao da locagao aos herdeiros.
CLAUSULA DEZ - DOS DIREITOS DO LOCATARIO

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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10 1 O LOCADOR reconhece desde ja os direitos do LOCATARIO em caso de
rescisao administrativa, prevista no art.77 da Lei Federal n° 8.666/1993.
CLAUSULA ONZE - DAS BENFEITORIAS
11.1. O LOCATARIO fica desde ja autorizado a realizar no imovel locado toda e
qualquer obra e benfeitoria necessaria ou util para a execugao da fmalidade publica
a sen atendida por esta locagao, sendo desnecessano previo e expresso
consentimento do LOCADOR.

112 0 valor de toda e qualquer benfeitoria util ou necessaria nao removivel sem
causer danos ao imovel realizada pelo LOCATARIO podera ser abatido dos alugueis
a serem pagos, mediante acordo, por escrito, com o LOCADOR.

11 3 Na impossibilidade de ressarcimento pelas benfeitorias reahzadas, nos termos
do subitem 11.2., fica o LOCATARIO autorizado a reter o imovel, ate que seja
integralmente indenizado.

11.4. Finda a locagao, toda e qualquer benfeitoria removivel realizada pelo
LOCATARIO podera ser levantada, as suas expensas, desde que sua retirada nao
acarrete danos ao imovel.

CLAUSULA DOZE - DO DIREITO DE PREFERENCE
’
|n° 8.245/1991, no caso de
12.1. Nos termos do art. 27 e seguintes da Lei—
Federal
------- 1 de
cessao de direitos ou dagao em
venda, promessa de venda, cessao, promessa
(---------tern preferencia para adquirir o imovel
pagamento do imovel locado, o LOCATARIO
I----“ » com terceiros, devendo o LOCADOR dar-lhe
locado, em igualdade de condigdes
ciencia do negocio mediante notificagao judicial ou extrajudicial.

12.1.1. O LOCATARIO tera prazo de 30 (trinta) dias para manifestar, de forma
inequivoca, sua intengao de adquirir o imovel.

12.2. Na hipotese de o LOCATARIO nao possuir interesse em adquirir o imovel
locado fica desde ja acertado, conforme art.8° da Lei Federal n° 8.245/1991, que
para o caso de sua alienagao ou cessao a terceiros permanecera vigente este
contrato de locagao.

CLAUSULA TREZE - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAQAO

13.1. Durante a vigencia deste contrato, a execugao do objeto e acompanhada e

fiscalizada pela Secretaria Municipal de Administragao.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palm tai - PR
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13.2. O gestor deste contrato tera, entre outras, as seguintes atribuipoes: comunicar
ao LOCADOR o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos
necessaries ao seu correto cumprimento; solicitar ao LOCATARIO a apheapao de
sancoes pelo descumprimento de clausula contratual; atestar recibos para efeito de
pagamentos; solicitar ao LOCADOR todas as providencias necessaries a perfeita

execugao do objeto contratado.
CLAUSULA QUATORZE - DA LIQUIDAQAO E DO PAGAMENTO

14.1. O LOCADOR deve apresentar mensalmente Recibo de Locapao, emitido e
entregue ao Gestor deste contrato, para fins de liquidapao e pagamento.

14 2 O pagamento sera efetuado pelo LOCATARIO no prazo de quinze dias,
contado da data do atesto do Recibo de Locapao, mediante ordem bancaria
creditada em conta corrente informado pelo LOCADOR por escrito, ou outra forma

que for pactuado por escrito.

14 3 Nenhum pagamento sera efetuado ao LOCADOR na pendencia de quaisquer
dos pagamentos previstos nos subitens 6.1.5., 6.1.6. e 6.1.7, e do atesto do Recibo
de Locapao, sem que isso gere direito a alterapao de prepos ou compensapao

financeira.
CLAUSULA QUINZE - DAS SANQOES

15.1. O LOCADOR que, por qualquer forma, nao cumprir as normas do contrato
celebrado esta sujeito as seguintes sangoes, assegurados o contraditorio e ampla

defesa:

15.1.1. Advertencia;
15.1.2. Multa;
15.1.3. Suspensao temporaria de participaQao em licitagao e impedimento de

contratar;
15.1.4. Descredenciamento ou
cadastramento de fornecedores;

proibi^ao de credenciamento no sistema de

15.1.5. Declaraqao de inidoneidade para licitar ou contratar.
15.2.
15.2. As
As san^oes
sanQdes previstas
previstas nos subitens 15.1.1., 15.1.3., 15.1.4. e 15.1.5. deste
contrato poderao ser aplicadas juntamente com a san^ao de multa.
15.3. A advertencia consiste em repreensao por escrito imposta pelo nao
cumprimento das normas do contrato celebrado.
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15.4. A multa aplicavel sera de:

limite de 9,9%, correspondentes a ate 30 (trinta) dias de atraso,
15 4 2 0 66 % (sessenta e seis centesimos por cento) por dia, pelo atraso na
execueao dos servi?os, calculado, desde o primeiro dia de atraso^ sobre o> vaor
correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional e a cnteno
LOCATARIO, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias,

15 4 3 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de execupao dos
servipos, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho, sem

prejuizo da aplicapao das multas previstas nos subitens 15.5.1 e 15.5.2.,
15.4.4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em concluir os servipos,
calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

15.4.5. 15% (quinze por cento) pela rescisao da avenpa, calculados sobre o valor
total do contrato ou da Nota de Empenho;

15 4 6. 20% (vinte por cento) pelo nao cumprimento de qualquer clausula do
contrato, exceto quanto ao prazo de execupao, calculados sobre o valor total do

contrato ou da Nota de Empenho.

15 5 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, alem da perda
desta respondera o LOCADOR pela sua diferenpa, devidamente atualizada pelo
Indice Geral de Prepos - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual sera descontada
dos alugueis eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente.

15 6 O atraso para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos a
partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execupao dos servupos se dia
de expediente normal no orgao ou entidade interessada, ou do primeiro dia util

seguinte.
15.7. A multa podera ser aplicada juntamente com outras sanQdes segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida, desde que observado o principio da

proporcionalidade.
15.8. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na execupao dos servipos, a
Nota de Empenho ou contrato devera ser cancelada ou rescindido, exceto se houver
justificado interesse publico em manter a avenpa, hipotese em que sera aplicada
multa.
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15.9. A suspensao e o impedimento sao sanpdes administrativas que
temporariamente obstam a participapao em licitapao e a contratapao, sendo
aplicadas nos seguintes prazos e hipoteses:
15.9.1. For ate 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertencia, o
LOCADOR permanecer inadimplente;

15.9.2. For ate 12 (doze) meses, quando o LOCADOR falhar ou fraudar na
execugao do contrato, comportar-se de modo inidbneo, fizer declaragao falsa ou

cometer fraude fiscal; e
15.9.3. For ate 24 (vinte e quatro) meses, quando o LOCADOR:

15.9.3.1. Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratapao,
ou

15.9.3.2. For multada, e nao efetuar o pagamento.

15.10. O prazo previsto no item 15.10.4 podera ser aumentado ate 5 (cinco) anos.
15.11. O descredenciamento ou a proibipao de credenciamento no sistema de
cadastramento de fornecedores sao sanpdes administrativas acessorias a aplicapao
de suspensao temporaria de participapao em licitapao e impedimento de contratar,

sendo aplicadas por igual periodo.

15.11.1. A declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada a vista
dos motives informados na instrupao processual, podendo a reabilitapao ser

requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicapao.
15.11.2. A declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar permanecera em
vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punipao ou ate que seja
promovida a reabilitapao perante a propria autoridade que aplicou a sancao, a qual
sera concedida sempre que o LOCADOR ressarcir os prejuizos resultantes da sua
conduta e depois de decorrido o prazo das sanpdes de suspensao e impedimento

aplicadas.
CLAUSULA DEZESSEIS - DA FUNDAMENTAQAO LEGAL E DA VINCULAQAO

AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAQAO E A PROPOSTA
16.1. O presente contrato fundamenta-se:

16.1.1. Na Lei Federal n° 8.666/1993;
16.1.2. Na Lei Federal n° 8.245/1991;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

'

/

5'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

030

CNPJ 7!i6M02Sra001-a2

GESTAO 2017-2020

16.1.3. Na Lei Federal n° 8.078/1990.
16.2. O presente contrato vincula-se aos termos do processo de Dispensa de
LicitaQao n° 005/2014, com base no art.24, X, da Lei Federal n° 8.666/1993.
16.3. A proposta do LOCADOR.

CLAUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIQOES GERAIS
17.1. Qualquer omissao ou tolerancia de uma das partes, no exigir o estrito
cumprimento dos termos e condigdes deste contrato ou ao exercer qualquer
prerrogativa dele decorrente, nao constituira renovagao ou renuncia e nem afetara o

direito das partes de exerce-lo a qualquer tempo.
CLAUSULA DEZOITO - DO FORO
18.1. As questdes decorrentes da execuqao deste instrumento que nao possam ser
dirimidas administrativamente serao processadas e julgadas no Foro da Comarca de
Palmital - PR, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento em 2
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam urn so efeito, as quais, depois de
lidas, sao assinadas pelos representantes das partes, LOCATARIO e LOCADOR, e
zpelas testemunhas abaixo.

Palmital-PR, 28 de margo de 2022.
VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal
Cohtratante

JOAO DIFfcEU KOZINHARSKI
Contratado

Testemunhas:

NOME: JESSIO
CPF: 06154156!

^RNANDA MOREIRA

NOME:JOSE DA U
CPF: 53732308987

SANTOS CORDEIRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

Departamento de Compras e Licita^des
EXTRATO DE CONTRATO N° 103/2022
Procedimento Licitatdrio n° 052/2022

Dispensa de Licitapao n° 014/2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL, inscrito no CNPJ n° 75.680.025/0001-82,
com sede na Rua Moises Lupion, n° 1001, Centro, Palmital-PR, neste ato representado pelo

Prefeito Municipal, Sr. VALDENEI DE SOUZA.

CONTRATADO: JOAO DIRCEU KOZINHARSKI, brasileiro, casado portador da Carteira de

Identidade RG n° 1.427.982-2 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n° 286.073.509-78,
residente e domiciliado na Rua XV de Novembro, 901, Centro, Palmital-PR.

OBJETO: LOCAQAO DE SALA COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAQAO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR.

DATA DO CONTRATO: 28 de Marpo de 2022.

VIGENCIA: 12 MESES
VALOR TOTAL: R$ 24.000 (Vinte Quatro mil) ao ano.
FORO: Comarca de Palmital-PR.
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TCEPR
Registrar processo licitatorio
Informa^oes Gerais

Munid'pio

palMITAL

Entidade Executora MUNICIPIO DE PALMITAL
;Os campos Ano,N° e

Modalidade devem ser iguais aos informados (a informar) no SIM-AM

Ano* 2022
Modalidade* Processo Dispensa

5

N° licitagao/dispensa/inexigibilidade* 14
Rec1

Ls provenientes de organismos internacionais/multilaterais de credito

A licita^ao utiliza estes recursos? O

Numero edital/processo* 52
Descrigao do Objeto* LOCAQAO DE SALA COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAQAO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR.

Forma de Avali^ao - Selecionar -

Dotagao Orgamentaria* 0300504122040120133390360000

Prego maximo/Referencia de pre^o - 24.000,00
R$*

Data Publicagao Termo ratifica^ao 28/03/2022

CPF: 77864476953 (Logout)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Departamento de Compras e Licita^Oes
EXTRATO DE CONTRATO N° 103/2022
Procedimento Licitatorio n° 052/2022
Dispensa de Licita?ao n° 014/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL, inscrito no
CNPJ n° 75 680.025/0001-82, com sede na Rua Moises Lupion, n°
1001, Centro, Palmital-PR, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. VALDENEI DE SOUZA.
u •< •
CONTRATADO: JOAO D1RCEU KOZINHARSKI, bras.leiro,
casado portador da Carteira de Identidade RG n° 1.427.982-2 SSP/PR,
inscrito no CPF/MF sob o n° 286.073.509-78, residente e dom.ciliado
na Rua XV de Novembro, 901, Centro, Palmital-PR.
OBJETO: LOCACAO DE SALA COMERCIAL PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE administracao DO
MUNICiPIO DE PALMITAL - PR.

DATA DO CONTRATO: 28 de Mar?o de 2022.
VIGENCIA: 12 MESES
VALOR TOTAL: R$ 24.000 (Vinte Quatro mil) ao ano.
FORO: Comarca de Palmital-PR.
Publicado por:
Noemi de Lima Moreira
Cddigo Identificador:F905D9AB
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