PREFEITURA DE

^0

PALMITAL
GESTAO 2021 A 2024

DISPENSA DE LICITACAO
DISPENSA DE LICITAQAO N° 40/2022

DATA: 09/08/2022

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 122/2022

CONTRATADO: ANTONIO BARANKIEVICZ
CPF/MF: 676.688.449-53
CONTRATO N°: 204/2022
VALOR: R$ 32.400,00(Trinta de dois mil e quatrocentos reais)

OBJETO: LOCAQAO DE IMdVEL URBANO COM327 M2 PARA A CENTRALDE CONTROLE.

^w^Bi

000001

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

Solicitaqao de Compra/Contratagao Publica

DATA: 08/08/2022

MEMORANDO n° 48/2022

Visao Geral
OBJETO:

Procedimento Licitatorio para Cotratagiao de Loca?ao do Campo dos Frydes.

JUSTIFICATIVA:

O municipio necessita de local adequado para as praticas esportivas para eventos,
futebolisticos e recreaqao.
Com a locagao poderemos organizar torneios, campeonatos entre outros.

Gestor:
Valdenei de Souza

Responsavel:
Noemi de Lima Moreira
Antonio Ferraz de Lima Neto
Jessica Fernanda Monteiro
Considera$des Finais

Responsavel:

A

Secretario ou funcionario responsavel: SILVANIA SCHMITZ

plbiOCClO N3.... /

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222
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PROPOSTA DE VALOR DO ALUGUEL
Eu, ANTONIO BARANKIEV1CZ, brasileiro, solteiro, do lar,
residente e domiciliado nesta cidade de Palmital —Pr., portador do
CPF N° 676.688.449-53, declaro para devidos fins, que aceito os
valores dos alugueis avaliados para as salas comerciais de minha
propriedade, com 327 mts2, localizada na Rua MAXIMILIANO
VICENTIN, 125, CENTRO, Palmital -Pr., em que estao sendo alugadas
para a Prefeitura Municipal de Palmital-Pr, por R$ 2.500,00 (dois mil
e quinhentos reais), R$ 3.000,00 (tres mil reais)

Sem mais a declarar, reafirmo assinando abaixo.

Palmital, 01 de agosto de 2022.
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PARECER TECNICO DE AVAL1ACAO MERCADOLOGICA
LOCACAO DE SALA COMERCIAL
Abaixo assinado titular autonomo corretor, DANIEL KETIS, CPF:
051.989.399-94, CRECI: F 16052, no uso de suas atribui^oes legais, com sede
na Av. Maximiliano Vicentin, 312, sala 02, Centro, nesta cidade de Palmital Pr.

INTRODUCAO

Visa o presente parecer, atendendo a solicita^ao da pessoa fisica, ANTONIO
BARANKIEV1CZ, CPF: 676.688.449-53, RG: 4.726.889-3. Avaliar valores
de alugueis de salas comerciais, especificamente uma sala comercial, para a
Prefeitura Municipal de Palmital - PR, para o funcionamento Da CENTRAL
DE CONTROLE, localiza^ao do imovel e qualidade da constniQao.
Este parecer de avalia^ao atende a todos os requisites da LEI 6.530/78, que
regulamenta a profissao de Corretores de Imoveis, e a RESOLU^AO
1.066/2007 DO COFECI, Conselho Federal de Corretores de Imoveis.

A avalia^ao obedece aos criterios mercadologicos das Normas e criterios de
alugueis comerciais e residencias.
1- OBJETIVO

O objetivo de o presente Parecer e a avalia^ao do valor do imovel, precisamente
a sala comercial com 327 mts2, localizada na Rua MAXIMILIANO
VICENTIN, 125, Centro, desta cidade de Palmital - PR.
2- IDENTIFICA^AO DO 1MOVEL
Terreno urbano com area de 571,20 mts2, onde esta construida uma sala
comercial com 327 mts2, com varia^oes de valores conforme localiza^ao

3- DESCRICAO DO IMOVEL
Um imovel constituido por uma sala em alvenaria medindo 327 mts2, com todo
o espa^o livre, contem banheiros. Contem as portas de entrada e de saida de
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emergencia. Localizado a Rua MAXIMILIANO VICENTIN, 125, Centio,
Palmital - Pr.

5 - VISTORIAS DO IMOVEL

Vistoriado o imovel acima descrito, no dia 29/07/2022, foi constatado que o
mesmo encontra-se em bom estado de conserva^ao, com todos os seus
pertences, utensilios e acessorios em perfeito estado de funcionamento e
conserva^ao, sendo que dessa forma o LOCATARIO se compromete a devolvelo, findo o prazo contratual, independente de vistoria final.
6 - METODOLOGIAS AVALIATORIA
Para avalia^ao dos valores a serem avocados da seguinte forma, buscamos
informa^oes junto aos proprietaries dos imoveis. O mais proximo que chegamos
ao valor aproximado da loca^ao em questao.

6.1- METODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO
Este metodo e aquele que define o valor atraves da compara^ao com os dados
de mercado assemelhados quanto as caracteristicas intrinsecas ao imovel ou
loca^ao avaliado.

7 - ANALISES MERCADOLOGICAS E VALORE

Devido a constru^ao ser de boa qualidade, o tamanho da sala 327 mts2,
localiza^ao boa, buscamos uma aproxima^ao negociavel da loca^ao o que seria
entre R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) e R$ 3.000,00 (TRES
MIL REAIS), esse valor pode ser locado tanto para a iniciativa privada, quanto
ao orgao publico, onde respeita os principios do Ail. 37 da Constitui^ao Federal.
Estes valores foram consultados conforme o mercado de loca^ao da cidade de
Palmital - PR, nao havendo necessidade de juntar documentos que comprovem
tais informa^oes, mas caso havendo alguma duvida pode ser juntado
declara^oes de proprietarios da regiao evoluindo ainda mais a notoriedade deste
profissional.
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CONCLUSAO

E do entender do avaliador, que o valor negociavel da loca^ao foi especificado
acima. VALOR MEDIO ESTIMADO acima e expressao da verdade
conforme parecer sobre valor de mercado condizente com o municipio de
Palmital - Pr.
E o que este corretor pode informar conforme solicita^ao

da parte interessada.

Palmital, 01 de agosto de 2022.

CORRETOR D

DANIEL KETIS
CRECI: F 16052/PR.

Ficha

REGISTRO DE IMOVEIS
PALMITAL

-

PARANA

Registro Geral
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Clerio Benildo Back
OFICIAL - CPF 142.137.539-72

MATRICULA N° 8.045

IMOVEL: Um Terreno Urbano com a area de 571,20 m2, constituido pelo lotes n°8 e
9 parte, da quadra n° 37, situado no municipio de Palmital-Pr, centre, com os
seguintes limites e confrontagoes: Frente: Medindo 14,28 metros confronta-se com
a av. Maximiliano Vicentim; Fundo: Medindo 14,28 metros confronta-se com o lote 7;
Lateral Esquerda: Medindo 40,00 metros confronta-se com parte dos lotes 8 e 9;
Lateral Direita: Medindo 40,00 metros confronta-se com parte dos lotes 8 e 9. ART
n°20124099334.
Proprietario: JANDYR CAMPANINI,-(espolio) Brasileiro(a), portador da CI/RG n°.
715.285-SSP/PR e do CPF n°.114.621.409-04, Casado(a),do comercio, residente e
domiciliado em Palmital-PR.
Registro Anterior: Matricula n° 8014, fls. 01, do livro n° 02, datado de 28 de agosto
de 2012, deste Oficio

Palmital, 21 de novembro de 2012.

HELIO GURA

Rr_1/8.045 - PROT. 34.690 - 14/07/2015,
ADQUIRENTE: VALMIR CAMPANINI.
Brasileiro(a), Empres^rio, portador da CI/RG n°.1.261.721-SSP/Pr e do CPF n°.
288.040.319-72, Casado(a), residente e domiciliado na Rua Campanini, n 503, centre,
em Palmital-PR. Titulo: Formal de Partilha. Forma do Titulo: Formal de Partilha
expedido pela vara civel desta Comarca, em data de 21/01/2014, autos n°
88.70.1999.8.16.0125, assinado pelo escrivao Arlindo Osni Lichtenfels, homologado
em data de 29 de Agosto de 2013, pelo juiz desta Comarca Dra. Ernani Scala
Marchini . Transmitente: O espolio de Jandyr Camoanini. Imovel: o imovel objeto
desta matricula. Valor: R$ 70.000,00(sessenta mil reais). ITCMD declaragao n°
201300024487-5
201300024487-5. C.Ar+irlan
Certidao nonath/a
negativa ria
da Prafaitnro
Prefeitura Ml
Municipal r.0 374 Funrejus guia n°
^>elo R$ 4,00. Custas,
240000000007034184 no valor de R$ 140,00. Arquivo R$ 1,
R$ 720,10 VRC-431200. Palmital, 14 de Julho de 2015. r J.Helio GuraOficial Substitute.
R.-2/8.045 - PRQTOCOLO n° 34,961 - 18/09/2015 Adquirente: ANTONIO
BARANKIEVICZ, Brasileiro(a), Autonomo, Solteiro(a), maior e capaz, portador da
CI/RG n°.4726889-3/SSP/Pr e do CPF n°.676.688.449-53, residente e domiciliado na
Rua Maximiliano Vicentin 432,Palmital-PR. Por Escritura Publica de Venda e Compra
lavrada as fls. 040/041, do livro n° 122, pelo tabelionato Schon sede desta Comarca,
em data de 08/09/2015, os transmitentes VALMIR CAMPANINI, Brasileiro(a)
motorista, portador da CI/RG n°.1261721-6-SESP/Pr e do CPF n°.288.040.319-72,’
Casado(a),sob o regime de Separagao total de bens, residente e domiciliado na Rua
Maximiliano Vicentin 371, Palmital-Pr. Vendeu o imovel objeto desta matricula. ao
adquirente acima qualificado pelo prego certo e ajustado de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais), ja pagos e quitados e livres de quaisquer condiqdes. ITBI n° 184/2015 no valor
, hv
x
Continua no verso
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de R$ 1.600,00.Negativa da Prefeituta Municipal n° 590.Certidao da Receita Estadual.
Certidao Receita federal no ato.Certidao debitos trabalhista no ato.Certidao do
Distribuidor Negativa. o outorgante dispensa renovagao das certiddes. Banrejus guia
n° 24000000000902323-6 no valor de R$ 160,00.Arquivo R$ 1
4,00.
Custas R$ 720,10 (VRC 431200). Palmital, 18 de Setembro de 2015.
. Clerio
Benildo Back.

R-3/8.045 - PRQT, 34.976 - 23/09/2015
Por Cddula de Crddito Banc^rio Credito
Pessoal de n° 237/05847/00000001-00, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reias),
emitida em 23/09/2015 por Antonio Barankievicz e por avalista Joao Alisson Panizon
Barankievicz e Terceiro Garantidor Antonio Barankievicz, aos juros de 1,84% ao mes
e 24,46% ao ano debitados e capitalizados mensalmente e mais juros moratorios de
1% ao ano e multa de 2% sobre o valor da divida, com o vencimento final para
24/03/2023. O emitente acima citado D5 em Alienacao Fiduci^ria o imdvel objeto
desta matricula, em favor Banco Bradesco S/A, inscrita no CNPJ n°. 60.746.948
Z0001-12. Outras Clausulas e Condigdes fica uma via arquivado neste Oficio. Arquivo
Selo R$ 4,00. Custas R$ 105,21. (VRC 630,00). Funrejus n°
rPM0000939738-1 no valor de R$ 200,00. Palmital, 24 de Setembro de 2015.
()
Clerio Benildo Back.

Av.-4/8.045 - PRQT. 41.865 - 02/02/2021
Certifico e dou fe que fica Cancelado o
Registro de Cedula de Credito Bancario Credito Pessoal de n° 237/05847/000000100, no valor de R$ 100.000,00, objeto do R-3/8.045, face autorizagao Banco
Bradesco S/A, assinado por Odair Pedro da Silva e Ricardo Roque da Silva, que fica
arquivado neste Oficio. Selo digital n° 0188805AVAA00000000055215. Custas R$
136,71. (VRC 630,00). FunrejusR$ 34,18. Palmital, 03 de fevereiro de 2021. Eu,
Helio Gura - Oficial Substitute
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Certidao
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Municipio de Palmital
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANQAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

NEGATIVA
1. PICA RESSALVADO O DIREITO DA
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DEBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO
REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO
NESTA CERTIDAO.
2. A PRESENTE CERTIDAO TEM VALIDADE
ATE 08/09/2022, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

IMPORTANTE:

CERTIFICAMOS QUE ATE A PRESENTE DATA NAO EXIISTE DEBITO TRIBUTARIO VENCIDO
RELATIVO AO IMOVEL COM A LOCALIZAQAO DESCRITA ABAIXO.
Palmital, 09 de Agosto de 2022 valida ate:08/09/2022

CODIGO DE AUTENTICAQAO:
9ZTMHMZ2QEM554XJTUU5

NEGATIVA N°: 794/2022

FINALIDADE: VERIFICA^AO
CONTRIBUINTE: ANTONIO BARANK1EVICZ

INSCRI^AO IMOVEL

8494

INDICACAO FISCAL
01 ■00.001.0037.0809.001 _______
ENDElEQO

QUADRA

LOTE

0037

P8E9

RUA MAXIMILIANO VICENTIN, 137 - CENTRO CEP: 85270000 Palmital - PR
AREA TERRENO
AREA CONSTRUIDA TESTADA PRINCIPAL

571,20

328,60

VALOR VENAL

14,30

JOSE DA LUZ DOS SANTOS CORDEIRO
Emitido por: RAFAEL ANDRADE ALMEIDA
aafael Andrade
T^cnlco Control*
Tributa<£o

palmitalpr.equiplano.com.br:7474/stm/stmcertidao.view.logic?modelView.tpCadastroStm=IMOVEL_URBANO&certidaoModel.idCertidao=4642

1/1
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DMDA ATIVA DA UNIAO
Nome: ANTONIO BARANKIEVICZ
CPF: 676.688.449-53
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que.

I.constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsiderapao para fins de certificapao da regularidade fiscal, ou amda nao vencidos; e

2. nao constam InscriQoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao

negativa.

Esta certidao se refere a situaQao do sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuipoes sociais previstas nas alineas 'a' a'd' do paragrafo umco do art. 11 da Lei n
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitapao desta certidao esta condicionada a verificapao de sua autenticidade na Internet, nos
enderepos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n'i° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 15:23:39 do dia 04/08/2022 <hora e data de Brasflia>.
Valida ate 31/01/2023.
Codigo de controle da certidao: 0932.91 B8.E4D6.3C10
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

000009

Pagina 1 de 1

PODER JUDICIARIO
JUSTIQA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome: ANTONIO BARANKIEVICZ
CPF: 676.688.449-53
Certidao n°: 24823435/2022
ExpediQao: 04/08/2022,, as 15:25:15
Validade: 31/01/2023 -■ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expediqao.
o

Certifica-se que ANTONIO BARANKIEVICZ, inscrito(a) no CPF sob o n
676.688.449-53, NAO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolrda?ao
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13 467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos

Tribunals do Trabalho.
em relaqao
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa
a todos os seus estabelecimentos, agendas ou filiais.
sua
A aceitaqao desta certidao condiciona-se a verificapao de
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAQAO IMPORTANTE
Trabalhistas constam os dados
Do Banco Nacional de Devedores
necessaries a identificaqao das pessoas naturals e juridicas
do Trabalho quanto as obrigaqbes
inadimplentes perante a Justiqa
i
condenatoria
transitada em julgado ou em
estabelecidas em sentenqa
aos
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente
cu s t a s, a
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a
lei; ou decorrentes
emolumentos ou a recolhimentos determinados em
Ministerio Publico do
de execuqao de acordos firmados perante o
Trabalho, Comissao de ConciliaQao Previa ou demais titulos que, por
disposiqac legal, contiver forqa executiva.

Duvidas e sugestoes: cndt@tst.jus.br
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Municipio de Palmital
Solicita^ao 184/2022

Paginal

Equirtano
Solicitagao

TipO

Nunero

______ Processo Gerado --------Nurrero

Sollcitante
Nome
Codgo

61/2022

SILVANIA SCHMITZ DESOUZA

3217-4
Local------

6
Orgao ------

03

1

09/08/2022

1

Contrata^ao de Service

184

Quantidade de (tens

Errilicfo em

N° sdidtante

Gabinete do Secretario de Administracao

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

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

Tipo

DescriqSo

Deposito banc^rio

MEDIA NTE RECIBO

Prazo

Entrega--------------------- Local

12 Meses

PALMFTAL-PARANA

125-centro, para ser utilizado
P^CAS MUNICIERIS DE BAU.ZTA.-PR_

Descrigao:
"a

mavtmtttano vicentin

LOe

EM

001 Lots 001

Unidade

Codigo

Nome

030247

LOCAQAO DE I NOVEL

Quantidade

12,00

UN

Unitario

2.700.00

Valor

32.400,00

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO
005 Departamento de Servigos de Encargos em Gerais
04 122 0401-2013 Atividades do Departamento de Services e Encargos Gerais

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

00770

00000 Recursos Ordinarios (Livres)

32.400,00

12,00

Do Exercicio

TOTAL

32.400,00

TOTAL GERAL

32.400,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

03.005.04.122.0401.2013
Cod 00770 Ponte 00000 G.Fonte E

32.400,00

32.400,00

Ant nlo 5imlan°

09^8/2022 08 38 CO

Emtidopcr ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO, na 'ersao 5530 c
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Municipio de Palmital
Solicitapao 184/2022

Paginal

EguiPlano

Tipo

Nurtero

Contratagao de Servi^o

184

1

09/08/2022

1

_ Processo Gerado
Niiirero

Solicitante
Notre
Codgo

3217-4

QuanMadedeitens

Emtidoem

N° sdicitante

Solicitagao

61/2022

SILVAN1A SCHMITZ DESOUZA

Local ■

Gabinete do Secretario de Administracao

6
Orgao

03

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO
Tipo
Depbsito bancdrio

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

DescriQSo

MEDIANTERECIBO

_______________
Prazo

Entrega------------------------------------------------------------

12 Meses

Local

PALMITAL-PARANA
Descrigao:

___

---- 125-CENTRO, PARA SER UTILIZADO
NA AV mAXIMILIANO VICENTIN,

M2,
PUBLICAS MUNICI PAIS DE PALMITAL-PRLOCAQAO DE SALA COMERCIAL COM 327
DI
STRIBUICAO DAS SECRETARIAS 1----CENTRAL
DE
CONTROLE
E
L------PARA A
tote

001 Lote 001
Codigo

Nome

030247

LOCAQAO DE IMOVEL

Unldade
UN

Quantidade

Unitario

Valor

12,00

2.700,00

32.400,00

TOTAL

32.400,00

TOTAL GERAL

32.400,00

SLVANIA SCHMITZ DE SOUZA
Secretaria Muricipal de Admlnlstragao

09/C8/20220837 50
Emtidopa ANTONIO FERRAZ DE UMA NETO, na^sao 5530 c

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL -

ptfooo;#

CNPJ 768M02WOMW

GESTAO 2017-2020

PARECER JURIDICO 426/2022-LIC

PROCEDIMENTO DE LICITAQAO 122/2022

DISPENSA DE LICITAQAO 40/2022
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 Excelentissima Senhora Secretaria de Administrapao, visando a abertura de
procedimento licitatorio para a locapao de imovel urbano com salao em alvenaria para a
central de controle.
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 caracteristicas 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 licitapao:
(...)

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

Pone Fax: (42) 3657-1222

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR000013
CNPJ756M02Bi‘0Dai-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 dispde o
art. 61.

Quanto a natureza juridica do contrato de loca^ao, onde a
Administrapao 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 locagao 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 locagao, 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.
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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 hipotese 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 principios 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 Administragao e o particular, pessoa
flsica 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 Administrapao 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
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qualquer caso, sempre assumir posigao de supremacia, podendo anula-lo, por
forga do disposto no art. 59 da Lei n° 8.666/93, modifica-lo e rescindi-lo
unilateralmente, fiscalizar sua execugao e aplicar sangbes 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 consideragbes, 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 fixagao
dos prazos de vigencia dos contratos administrativos. Assim, nada impede, por
exemplo, que a Administragao alugue imovel por prazo superior ao exercicio
financeiro, nao obstante tenha que observar o principio geral que veda a
celebragao 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 prorrogagao

do contrato de locagao 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
prorrogagbes sucessivas do referido contrato, conforme os prazos estabelecidos no art. 57

da Lei n° 8666/93, aplicam-se aos contratos de locagao, por forga do que dispbe o art. 62, §
3°, inciso I, da mesma Lei, uma vez que a lei permite a sua celebragao atraves de dispensa

do processo licitatbrio.

Destacamos, ainda, a decisao proferida pelo Tribunal de Contas do
Estado do Mato Grosso do Sul quanto a avaliacao como requisito previo para a

dispensa de licitagao na locagao de imovel pela Administraqao Publica, in verbis:
" a ausencia de avaliaqao previa do prego de locagao do imovel destinado
ao service publico, visando a verificagao de sua compatibilidade com_o
valor viqente no mercado, enseja a declaragao da—ileqalidade _e
irreqularidade do contrato e aplicagao de multa ao responsavel (TCE/MS.

Sumula n° 29/2005) Grifou-se.
Preenchidos os requisites supramencionados, nao vejo nenhum

obice para a contratagao por parte do Interessado, conforme entendimento do Egregio

Tribunal de Justiga do Estado do Parana, senao veja-se:
DIREITO ADMINISTRATIVO. LOCAQAO DE IMOVEL PARA FIM ESPECIFICO
(POLICLINICA). DISPENSA DE LICITAQAO. POSSIBILIDADE (ART. 24, INC.
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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 "imovel 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 imovel 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 imovel, 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 transito 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 necessarios para
fazerface as despesas da locapao do imovel, 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 segao
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 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ P^00017
C.WPJ756M025f0001-B2

V V V V/

GESTAO 2017-2020
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 licitapao para locapao de "imovel destinado ao atendimento das finalidades
preclpuas da Administrapao, cujas necessidades de instalapao e localizapao
condicionem a sua escolha, desde que o prepo seja compativel com o valor de
mercado, segundo avaliapao previa", b) Evidenciadas tais circunstancias
obietivas, nao havendo impugnapao quanto ao valor da locapao ou mesmo
quanto a adequapao do imovel para os fins pretendidos pela Administrapao, nao
ha que se falar em dispensa indevida ou escolha arbitrana, mormente se a Lei
nao preve qualquer procedimento formal previo a dispensa da licitapao. c) Se a
dispensa da licitapao nao se comprovou indevida, nao existmdo tampouco
questionamentos acerca do valor da locapao, contraprestapao necessaria pelo
uso do imovel, nao ha que se falar em dano presumido ao erancr 2) DIRE TO
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 cogmpao exaunente a
sentenpa de improcedencia, e incongruente e comporta reforma a parte da
decisao que determina a manutenpao da liminar de indisponibilidade dos bens
dos reus ate seu transito 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 Publicapao: DJ: 139)

Ainda, consta dos autos a previsao dos recursos necessarios para
fazer face as despesas da locapao do imovel, 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 Responsabihdade

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

OU entidade interessada, sendo devidamente justificada a dispensa de licitapao pela sepao
encarregada de sua realizapao e ratificado pela autoridade competente, conforms a melhor
doutrina (arts. 38 e 26 da Lei n° 8.666/93). Extrai-se dos autos o cumpnmento dos

dispositivos legais. No entanto, nao consta nos autos o reconhecimento da dispensa da
licitapao. Assim sendo, propomos uma minuta de justificativa e ratificapao de dispensa de

licitapao para melhor atender aos dispositivos.
Nao pode ser deslembrado, ainda, que os casos de dispensa de
licitapao, 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 orgao ou
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entidade interessada responsavel para decidir sobre a contratapao para ratrficapao e
publicapao na Imprensa Oficial, no prazo de cinco dias como condipao para eficacia do a o,
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 manifestaqao toma
por base exclusivamente, os elementos que constam, ate a presente data, nos autos do
processo administrative 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 convenience e
a oportunidade dos atos futuramente praticados nem analisar aspectos de natureza
eminentemente tecnico-administrativa.

Face ao exposto, opino pela possibilidade juridica da locaqao, desde
que observados todos os requisitos e informagoes exaradas no presente parecer.

E o parecer que submeto a Vossa apreciapao.

Palmital-PR, 08 de Agosto de 2022.

DANILO AMORIM SCHREINER
Procurador do Municipio
OAB/PR 46.495
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Palmital(PR). 08 de Agosto de 2022.

Oficio 119/2022 - GAB-LIC

Assunto: Autorizapdo de Licitapdo e

encaminhamento do procedimento.

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

Preliminarmente, nos termos do Oficio encaminhado

pela Secretaria

Municipal de Administrapao, da lavra do Secretano Sr. Joao Flavio Mario ,

requisitando seja determinada a abertura de procedimento para a LOCAQAO DE
1MOVEL URBANO COM327 M2 PARA A CENTRALDE CONTROLE. DEFIRO o pedido.

Outrossim, determino o

encaminhamento do presente para

os

seguintes setores:

a) Departamento

de

Contabilidade,

para

que

mdique

os

recursos

orqarnentdrios disponiveis para a realizapao do procedimento:
Procuradoria Jundica. para que elabore o parecer acerca da necessidade

b)

de procedimento licitatorio, indicando a modalidade compativel com o
objeto e valor, bem como as demais providencias a serem adotadas para o

certame;

x

Atenciosamente,

VAtDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

DEPARTAMENTO DE LICITAQAO
Procedimento Licitatorio n° 122/2022
Dispensa de Licitapao n° 40/2022

OBJETO: LOCAQAO DE IMOVEL URBANO COM327 M2 PARA A CENTRALDE CONTROLE.

VALOR: R$ 32.400,OOjTrinta de dois mil e quatrocentos reais).

PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do Contrato.
PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresentagao dos respectivos

Recibos.

CONTRATADO: ANTONIO BARRANKEVCZ-CPF-676.688.449-53

DOTAQAO ORQAMENTARIA:0300504122040120133396030000

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispenso tern 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 processo.

almftal(PR). 09 de Agosto de 2022.

LDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal
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HOMOLOGAQAO
DISPENSA DE LICITACAO N° 40/2022
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 122/2022

OBJETO: LOCAQAO DE IMdVEL URBANO COM327 M2 PARA A CENTRALDE CONTROLE.

Com fundamento nas informa?6es constantes no Offcio 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 contratapao supra supramencionada, tendo como

contratado o Sr. ANTONIO BARANKEVICZ, inscrito no CPF/MF sob o n° CPF/MF:
676.688.449-53, portador do RG n° RG: 4.726.889-3 SSP/PR- Para a efetivapdo da

presente

dispense

levou-se

em

conta

a

necessidade

de

publicidade

e

transparencia dos atos administrativos, visando o atendimento ao interesse publico.

Edificio da Prefeitura Municipal de Palmital, 09 de Agosto de 2022.

ALDEN

DE SO

:eito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAQAO
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PROCEDIMENTO LICITATORIO N°122/2022
DISPENSA DE LICITAQAO N° 40/2022
OBJETO: LOCAQAO DE IMOVEL URBANO COM327 M2 PARA A CENTRALDE CONTROLE.

conforme art. 24 da Lei 8.666/93.
A documentagdo referents ao Procedimento Licitatorio n° 122/2022,
Dispensa de Licita?ao n° 40/2022, atende a todos os requisitos do Artigo 24, Inciso X,

da Lei n° 8.666/93.
, formalidades legais e autorizo a
Com efeito, RATIFICO todas as
a Locapdo do Imovel Urbano
Dispense de Licitagao n° 40/2022, para
ANTONIO BARANKEVICZ, inscrito no CPF/MF sob o n°
supramencionado, com o Sr. Sr.

CPF/MF:, portador do RG:.

Encaminhe-se para publicapao e demais providencias legais

Palmital-J

, 09 de Agosto de 2022.

ALDENEI DE SOUZA

fefeito Municipal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

DEPARTAMENTO DE LICITAQAO
Procedimento Licitatorio n° 122/2022

Dispensa de Licitapao n° 40/2022
EXTRATO DE CONTRATO N° 204/2022

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: ANTONIO BARANKIEVICZ, brasileiro, casado portador da Carteira de

Identidade RG n° 4.726.889-3 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n° 676.688.449-58, entre e
domiciliado na Rua XV de Novembro, 901, Centro, Palmital-PR.

OBJETO: LOCAQAO DE IMOVEL URBANO COM SALAO EM ALVENARIA PARA

INSTALAQAO E FUNCIONAMENTO DE FACCAO PARA CONFECQOES EM GERAL,
VOLTADA PARA A GERAQAO DE EMPREGO E RENDA VINCULADO A SECRETARIA DE

PROMOQAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL
DATA DO CONTRATO: 09 de Agosto de 2022.

VIGENCIA: 08 de Agosto de 2023.
VALOR TOTAL: R$ 32.400,00(Trinta de dois mil e quatrocentos reais), periodo 12 meses.
FORO: Comarca de Palmital-PR.

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

Prefeitura Municipal de Palmital

11/08/2022 08:30

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

000035

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
DISPENSA 40/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DEPARTAMENTO DE LICTTACAO
Procedinicnto Licitatdrio n' 122/2022
Dispensa de Licita^ao n° 40/2022

OBJETO: LOCAQAO DE IMOVEL URBANO COM327
M2 PARA A CENTRALDE CONTROLS.
VALOR: RS 32.400,00(Trinta de dois mil c quatroccntos
PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses, a contar da data
de assinatura do Contrato.
,.
PAGAMENTO: O pagamento sera eletuado mediante
apresenta<;ao dos respectivos Recibos.
CONTRATADO:
ANTONIO BARRANKEVCZ-CPF676.688.449-53
ORCAMENTARI A:03005°4122040120133396030000

? ft r

SSwX

termos do Oficio da Secrctaria rcsponsavcl, bcm como do
parccer juridico. que embasam este processo.
Palmital(PR), 09 de Agosto de 2022.

VALDENE1 DE SOUZA
Prefeito Municipal
HOMOLOGACAO
DISPENSA DE LICITA^AO N° 40/2022
PROCEDIMENTO LICITATORIO Nu 122/2022

OBJETO: LOCAGAO DE IMOVEL URBANO COM327
M2 PARA A CENTRALDE CONTROLS.
Com fundamento nas informaQoes constantes no Oticio
encaminhado pela Secretaria Municipal de Administrapao, ante
as justificativas que se embasam no Art. 24, Inciso X, da Lei
Federal n° 8.666/93, o Prefeito ~ Municipal resolve
HOMOLOGAR a dispensa de licilatjao para a contrataijao
supra supramencionada. tendo como contratado o Sr.
ANTONIO BARANKEVICZ, inscrito no CPF/MF sob o n
CPF/MF: 676.688.449-53, portador do RG n° RG: 4.726.8893 SSP/PR. Para a efetiva?ao da presente dispensa levou-se em
conta a necessidade de publicidade e transparencia dos atos
administrativos, visando o atendimento ao interesse publico.

Edificio da Prefeitura Municipal de Palmital. 09 de Agosto de
2022.
VALDENE1 DE SOUZA
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICACAO
PROCEDIMENTO LICITATORIO N'T22/2022
DISPENSA DE LICITA^AO N" 40/2022
OBJETO: LOCACAO DE IMOVEL URBANO COM327
M2 PARA A CENTRALDE CONTROLE. conformc art. 24
da Lei 8.666/93.
A documentaijao referente ao Procedimenlo Licitatono n
122/2022. Dispensa de Licita^ao n° 40/2022. atende a lodos
os requisitos do Artigo 24, Inciso X, da Lei n“ 8.666/93.
Com efeito. RATIFICO todas as formalidades legais e
autorizo a Dispensa de Licita^ao n° 40/2022, para a Locapao
do Imovel Urbano supramcncionado, com o Sr. Sr. ANTONIO
BARANKEVICZ, inscrito no CPF/MF sob o n° 676.688.44958 , portador do RG: 4.726.889-3 SSP/PR

Encaminhe-se para publicaijao e demais providencias legais

Palmital-PR, 09 de Agosto de 2022.
UAL DENEI DESOUZA
Prefeito Municipal

Publkado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Codigo Identificador:AE9X756C
iria/AE98756C/03ANYolqsdFiNfFVR92VJsyTIAt95CwyNmXzqT3LTwJ-GalaDg1j9Wv8bNAhKM1bN_...
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA^AO
DEPARTAMENTO DE LICITA^AO
Procedimento Licitatdrio n" 122/2022
Dispensa de Licilatjao n" 40/2022
EXTRATO DE CONTRATO N“ 204/2022
CONTRATANTE: MUNICIPTO 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: ANTONIO BARANKIEVICZ, brasileiro,
casado portador da Carteira de Identidade RG n" 4.726.889-3
SSP/PR. inscrito no CPF/MF sob o n“ 676.688.449-58, entre e
domiciliado na Rua XV de Novembro, 901, Centro, Palmital-

PR
OBJETO: LOCACAO DE 1MOVEL URBANO COM
SALAO EM ALVENARIA PARA INSTALAC-AO E
FUNCION'AMENTO DE FACCAO PARA CONFEC^OES
EM GERAL, VOLTADA PARA A GERA^AO DE
EMPREGO E RENDA VINCULADO A SECRETARIA
de promo<;ao social do municipio de
PALMITAL
DATA DO CONTRATO: 09 de Agosto de 2022.
VIGENCIA: 08 de Agosto de 2023.
VALOR TOTAL: R$ 32.400,00(Trinta de dois mil e
quatrocentos reais), periodo 12 meses.
FORO: Comarca de Palmital-PR.
Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Codigo Identificador:74932EC 1
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO
Procedimento Licitatorio n° 122/2022
Dispensa de Licita^So n° 40/2022
EXTRATO DE CONTRATO N° 204/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL, inscnto
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: ANTONIO BARANKIEVICZ, brasileiro,
casado portador da Carteira de Identidade RG n° 4.726.889-3
SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n° 676.688.449-58, entre e
domiciliado na Rua XV de Novembro, 901, Centro, PalmitalPR
OBJETO: LOCACAO DE IM6VEL URBANO.COM
SALAO EM ALVENARIA PARA INSTALAQW• E
FUNCIONAMENTO DE FAC^AO PARA CONFECQGES
EM GERAL, VOLTADA PARA A GERACAO DE
EMPREGO E RENDA VINCULADO A SECRETARIA
DE PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE
PALMITAL
DATA DO CONTRATO: 09 de Agosto de 2022.
VIGENCIA: 08 de Agosto de 2023.
VALOR TOTAL: R$ 32.400,00(Trinta de dois mil e
quatrocentos reais), periodo 12 meses.
FORO: Comarca de Palmital-PR.

Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Codigo Identificador:74932ECl
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO
DEPARTAMENTO DE LICITAQAO

Procedimento Licitatorio n° 122/2022
Dispensa de LicitaQao n° 40/2022

EXTRATO DE CONTRATO N° 204/2022

O 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 Prefe'to

Municipal Sr. VALDENEI DE SOUZA, brasileiro, casado, portador do RG 6.446.615-1 SSPPR e inscrito no CPF/MF sob o n° 795.770.409/34, domiciliado na Rua XV de Novembro,
534
centra,
Palmital-PR,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE/LOCATARIO, e, de outro lado, ANTONIO BARANKIEVICZ, brasileiro,
casado portador da Carteira de Identidade RG n’ 4.726.889-3 SSP/PR, inscrito no CPF/MF

sob o n° 676.688.449-58, entre e domiciliado na Rua XV de Novembro, 901, Cen ro,
Palmital-PR., doravante denominado simplesmente CONTRATADO/LOCADOR, de acordo
com as formalidades constantes do Procedimento de Licitapao n° 081/2022 e Dispensa n
020/2022, resolvem celebrar o presente contrato, com fundamento legal na Lei Federal n.

8.666/93 (com suas alterapoes), 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 locagao do imovel com 327,00 m2 localizado na
Maximiliano Vicentin, 125 Centro, Palmital-PR, durante o 12 meses, o qual esta matriculado
no Cartorio de Imoveis da Comarca de Palmital-PR sob o n° 8045.

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 piiblica, sendo o imovel locado para central de

controle.
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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i a ser atendida por esta locapao sera formalizada
2.3. A modificaQao da finalidade publica
atraves de termo aditivo, previamente analisado pela Assessoria do Municipio.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA E EXECUQAO E DA EFICACIA
3.1. O prazo de vigencia e

execupao deste contrato 12(doze) meses, a partir da data de sua

assinatura.
3 1 1 Esgotado o prazo de vigencia e execupao deste contrato, este se extmguira de pleno
direito, independents de notificapao, aviso ou interpelapao judicial ou extrajudicial,

obrigando-se o LOCATARIO a desocupar o imovel, entregando-o nas condipoes previstas

neste contrato.
3.2. O prazo de vigencia e execupao deste contrato podera ser prorrogado enquanto houver
finalidade publica a ser atendida por esta locapao, mediante assinatura de termo aditivo,
apos apresentagao de justificativa por escrito e autorizagao da autoridade competente para

celebrar o contrato em nome do LOCATARIO.

3 3 E vedada a prorrogapao automatica do prazo de vigencia e execupao deste contrato e,
na hipotese de irregularmente se verificar a continuidade da utilizapao do .movel pelo
LOCATARIO depois de findo o prazo previsto no subitem 3.1., nao ocorrera sua

transformapao em pacto por prazo indeterminado.

CLAUSULA QUARTA - DO ALUGUEL
4.1. Tendo em vista o estado do imovel locado e o parecer tecnico de avaliapao
mercadologica, e os valores praticados no mercado imobiliario da regiao, as partes fixam o
aluguel no importe de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), em 12 (doze)
meses, valor este que sera pago em 12 parcelas mensais, mediante apresentapao 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 variapao do IPCA 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 prorrogapao contratual ou do encerramento do contrato, sendo que, se nao o fizer
de forma tempestiva e, por via de consequencia, prorrogar 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
Pone Fax: (42) 3657-1222
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4.5. Competira ao LOCATARIO o calculo do reajuste, encaminhando o respective 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 dotapao orgamentaria:
DOTAQAO ORQAMENTARIA: 03.005.04.122.0401.2013.3.3.90 39.00.00
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DO LOCADOR
6.1. O LOCADOR e obrigado a:

6.1.1. Entregar ao LOCATARIO

o

imovel alugado em estado de servir a finalidade 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 intermediagoes, 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 unico do art. 22 da Lei Federal n° 8.245/91,

6.1.7. Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as suas
obrigagoes, todas as condigbes de habilitagao juridica e regularidade fiscal exigidas para a
contratagao;
6.1.8. Pagar o premio de seguro contra fogo caso venha a incidir.
CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAQOES DO LOCATARIO

7.1. O LOCATARIO e obrigado a:

7.1.1. Pagar pontualmente o aluguel;
7.1.2. Utilizar o imovel para atendimento de finalidade publica;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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no estado em que o recebeu, salvo as
7.1.3. Restituir o imovel, finda a locaqao,
uso normal e aquelas decorrentes de caso fortuito ou
deterioraqoes decorrentes de seu

forqa maior;
7.1.4. Levar imediatamente ao conhecimento do LOCADOR o surgimento de qualquer dano

ou defeito cuja reparaqao a este incumba, bem como as eventuais turbaqoes de terceiros,

7.1.5. Realizar a imediata reparaqao dos danos verificados no imovel ou nas suas
instalaqoes 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, ainda que dirigida 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;

----- -------_ --.j mandatario, mediante
7.1.8. Permitir a vistoria do imovel pelo LOCADOR ou por seu
- -i
de alienaQao do imovel e quando
combinagao previa de dia e bora, bem como,
na hipotese
I .
direito de preferencia de aquisipao, admitir que
nao possuir interesse no exercicio de seu t.
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 (trinta) dias.
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:

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 equillbrio econdmico-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 autoridade competente, pelos
motives a seguir:

8.1.2.1. Nao cumprimento ou cumprimento irregular das obrigagoes do LOCADOR;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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8.1.2.2. Razees de interesse publico, de alia relevancia e ample conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade a que esta subordinado o orgao que mtermedeia o

presente ajuste, e exaradas no prooesso administrative a que se refere o contato;
8.1.2.3. Ocorrencia de caso fortuito ou forga 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

dos alugueis relatives ao periodo em
comprovadamente sofridos e tera direito ao pagamento
|
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, desocupa?ao determinada 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
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 finalidade publica a ser atendida

por esta locagao, sendo desnecessario previo e express© consentimento do LOCADOR.
11.2. O valor de toda e qualquer benfeitoria util ou necessaria nao removivel sem causar
danos ao imovel realizada pelo LOCATARIO podera ser abatido dos alugueis a serem

pages, mediante acordo, por escrito, com o LOCADOR.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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11 3 Na impossibilidade de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas, nos termos do
subitem 11.2., fica o LOCATARIO autorizado a reter o imdvel, ate que seja integralmente

indenizado.
11 4 Finda a locapao, toda e qualquer benfeitoria removivel realizada pelo LOCATARIO
podera ser levantada, as suas expensas, desde que sua retirada nao acarrete danos ao

imdvel.
CLAUSULA DOZE - DO DIREITO DE PREFERENCE

12.1. Nos termos do art. 27 e seguintes da Lei Federal n° 8.245/1991, no caso de venda,
promessa de venda, cessao, promessa de cessao de direitos ou da?ao em pagamento do
imdvel locado, o LOCATARIO tern preferencia para adquirir o imdvel locado, em igualdade
LOCADOR dar-lhe ciencia do negocio mediante
de condigdes com terceiros, devendo o I-------------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 imdvel.

12 2 Na hipdtese de o LOCATARIO nao possuir interesse em adquirir o imdvel 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 execuqao do objeto e acompanhada e fiscahzada

pela Secretaria Municipal de Administragao.
13.2. O gestor deste contrato tera, entre outras, as seguintes atribuigoes: comunicar ao
LOCADOR o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessarios ao seu
correto cumprimento; solicitar ao LOCATARIO a aplicagao de sangoes pelo descumprimento
de clausula contratual; atestar recibos para efeito de pagamentos; solicitar ao LOCADOR
todas as providencias necessarias a perfeita execugao do objeto contratado.

CLAUSULA QUATORZE - DA LIQUIDAQAO E DO PAGAMENTO

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

14.2. O pagamento sera efetuado pelo LOCATARIO no prazo de quinze dias, contado da

data do atesto do Recibo de Locagao, mediante ordem bancaria creditada em conta corrente
informado pelo LOCADOR por escrito, ou outra forma que for pactuado por escrito.
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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 Locagao,
sem que isso gere direito a alteragao de pregos ou compensagao fmanceira.

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 participapao em licitagao e impedimento de contratar;
15.1.4. Descredenciamento ou proibipao de credenciamento no sistema de cadastramento

de fornecedores;
15.1.5. Declaraqao de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.2. As sanQoes previstas nos subitens 15.1.1., 15.1.3., 15.1.4. e 15.1.5. deste contrato

poderao ser aplicadas juntamente com a sangao de multa.
15.3. A advertencia consiste em repreensao por escrito imposta pelo nao cumprimento das

normas do contrato celebrado.
15.4. A multa aplicavel sera de:

15.4.1. 0,33% (trinta e tres centesimos por cento) por dia, pelo atraso, na execugao dos
servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, ate o 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 execugao dos
servigos,’ calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte

inadimplente, em carater exceptional e a criterio do LOCATARIO, quando o atraso

ultrapassar 30 (trinta) dias;
15.4.3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de execugao dos servigos,
calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuizo da

aplicagao 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 servigos, calculados
sobre o valor correspondente a parte inadimplente;
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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
exceto quanto ao prazo de execupao, calculados sobre o valor total do contrato ou da No a

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 atuahzada 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 0 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 servipos, se dia de expedients normal
no orgao ou entidade interessada, ou do primeiro dia util seguinte.

15.7. A multa podera ser aplicada juntamente com outras sanpoes 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.

15.9. A suspensao e o impedimento sao sanpoes administrativas que temporariamente

obstam a participapao em licitapao e a contratapao, sendo aplicadas nos segumtes prazos e
hipoteses:
15.9.1. Por ate 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertencia, o LOCADOR

permanecer inadimplente;
15.9.2. Por ate 12 (doze) meses, quando o LOCADOR falhar ou fraudar na execupao do
contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declarapao falsa ou cometer fraude fiscal; e

15.9.3. Por ate 24 (vinte e quatro) meses, quando o LOCADOR:

15.9.3.1. Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratagao, 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 proibigao de credenciamento

no sistema de

cadastramento de fornecedores sao sangoes administrativas acessorias a aplicagao de
suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar, sendo

aplicadas por igual periodo.
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15 11 1 A declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada a vista dos
motivos informados na instrupao processual, podendo a reabilitapao ser requerida apos 2
(dois) anos de sua aplicagao.
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 sanpao, a qual sera concedida

sempre que o LOCADOR ressarcir os prejuizos resultantes da sua conduta e depois

e

decorrido o prazo das sanpbes de suspensao e impediment© aphcadas.

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;
16.1.3. Na Lei Federal n° 8.078/1990.
16.2. O presente contrato vincula-se aos termos do processo de Dispensa de Licitapao 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 estnto cumpnmento
dos termos e condipoes deste contrato ou ao exercer qualquer prerrogativa dele decorrente,
nao constituira renovapao ou renuncia e nem afetara o direito das partes de exerce-lo a

qualquer tempo.

CLAUSULA DEZOITO - DO FORO

18.1. As questoes decorrentes da execupao 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.
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Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavra-se o presents instrumento em 2 (duas)

vias de igual teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais, depose Hdas, sao
assinadas pelos

representantes

das partes,

LOCATARIO e LOCADO ,

e

peas

testemunhas abaixo.
Palmital-PR, 09 de Agosto de 2022.
I

SOUZA
V/^gENEI
micipal
Prpfeito
nte
C

/Antonio barankievicz

/ CPF/MF: 676.688.449-58
RG: 4.726.889-3/SSP/PR
CONTRATADO

Testemunhas:

JOSE DA LUZ DO
CPF: 53732308987

NOME: LIDI
CPF: 06701765912

OS CORDEIRO

IMIANO
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SECRET ARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

DEPARTAMENTO DE LICITACAO
Procedimento Licitatorio n° 122/2022
Dispensa de LicitaQao n° 40/2022

EXTRATO DE CONTRATO N° 204/2022

CONTRATANTE: 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.
CONTRATADO: ANTONIO BARANKIEVICZ, brasileiro, casado portador da Carteira de
Identidade RG n° 4.726.889-3 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n° 676.688.449-58, entre e
domiciliado na Rua XV de Novembro, 901, Centro, Palmital-PR.

OBJETO: LOCAQAO DE IMOVEL URBANO COM SALAO EM AIVENARIA PARA
INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE FACQAO PARA CONFECQOES EM GERAL,

VOLTADA PARA A GERAQAO DE EMPREGO E RENDA VINCULADO A SECRETARIA DE
PROMOQAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL

DATA DO CONTRATO: 09 de Agosto de 2022.

VIGENCIA: 08 de Agosto de 2023.
VALOR TOTAL: R$ 32.400,00(Trinta de dois mil e quatrocentos reais), periodo 12 meses.

FORO: Comarca de Palmital-PR.
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