
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Departamento Administrativo e Financeiro 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 24/2019 – CONTRATO Nº 127/2019 1

CONTRATO 127/2019 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

GUARAPUAVA E A IMOBILIÁRIA GASPAR 

GUARAPUAVA LTDA 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 

pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

76.178.037/0001-76, com sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777, Centro, neste 

ato representada pelaDiretora do Departamento Administrativo e Financeiro da Secretaria 

Municipal de Saúde, Sra. LARISSA MARIA BRZEZINSKI e pelo Secretário Municipal de 

Saúde, Sr. CELSO FERNANDO GOES, a seguir denominado LOCATÁRIO. 

De outro lado,ROBERTO CEZAR DOLIVEIRA RIBAS, brasileiro, casado, do Comércio, 

portadora do RG1.074.088 SSP-PRe CPF 257.493.079-72 residente e domiciliada na Rua 

XV de Novembro n.º 8001, Apto 10, Edifício Torre do Lago, Bairro Centro, Guarapuava-

PR,tendo seu imóvel Administrado por IMOBILIÁRIA GASPAR GUARAPUAVA LTDA,  

pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

81.043.101/0001-41, com sede à Rua Padre Chagas n.º 3636 esquina com a Rua Getúlio 

Vargas, Centro, em Guarapuava, Estado do Paraná, telefone (42)3623.4074, por seu 

representante legal, o qual detém poderes conferidos pelo contrato de prestação de 

serviços (anexo), Sra. LUCI MERI CABRAL BAHLS, brasileira, casada, do Comércio, 

portador do RG 6.310.493-0 SSP/PR e CPF 399.870.949-53, doravante denominada 

LOCADORA, têm entre si justo e acertado o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL, com fulcro no Art. 24 inciso X da Lei 8666/93 e na Lei 8245/1991 e de acordo 

com a DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 24/2019 e Requisição Preliminar n.º 269/2019, 

emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO LOSSO N.º 1458, MEDINDO 

APROXIMADAMENTE 374 M², PARA ABRIGAR O ESF PARQUE DAS ÁRVORES 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O presente Contrato terá vigência de 12 meses, contadas a partir da data de assinatura do 

presente Termo Contratual, nos termos do artigo 3º da Lei 8.245/1991, podendo por 

interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos, com requerimento 

por escrito e justificado pelo Gestor do Contrato e manifestação por escrito de anuência 

do LOCADOR, inclusive quanto a eventual pedido de reajuste anual, sob pena de preclusão 

lógica do pedido, sendo que a nova solicitação só poderá ser pleiteada após o decurso de 

novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista neste contrato. 
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§ 1.º - findando o prazo, o LOCATÁRIO se compromete a restituir o imóvel completamente 

desocupado, no perfeito estado de conservação em que o recebeu, de acordo com o laudo 

de vistoria aprovado por ambas as partes, livre e desembaraçado de coisas e pessoas. 

§ 2.º - a prorrogação do prazo de vigência deste Contrato ficará a exclusivo critério do 

LOCATÁRIO, desde que haja interesse público e conveniência administrativa. 

§ 3.º - no caso de desapropriação do imóvel locado, ficam o LOCATÁRIO e LOCADORA 

desobrigados por todas as cláusulas deste Contrato, ressalvado a LOCADORA, a obrigação 

à indenização proporcional a que o LOCATÁRIO porventura tiver direito. 

§ 4º. – Toda Prorrogação de contrato será precedida da comprovação da vantajosidade da 

medida para a Administração, com realização de pesquisas de preços de mercado, a fim de 

comprovar que o valor do aluguel a ser pago com a prorrogação é menos oneroso do que 

uma nova contratação. 

§ 5º. – A prorrogação de prazo de vigência contratual deverá ser promovida mediante 

celebração de termo aditivo, com análise jurídica pela Assessoria jurídica responsável. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 

O aluguel livremente estipulado pelas partes, neste ato, é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

mensais, o qual deverá ser pago até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao vencido, 

perfazendo o total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao final do prazo de vigência da 

locação. 

§ 1.º - O valor do contrato não sofrerá reajuste durante o período de 12(Doze) meses; 

§ 2.º - As partes deverão cumprir integralmente seus direitos e responsabilidades. As 

penalidades cabíveis e os valores das multas – conforme inciso VII, art. 55 da Lei 8.666/93. 

§ 3.º - Ocorrendo prorrogação do Contrato, e havendo necessidade de reajuste no valor do 

aluguel em decorrência de tal fato, o mesmo somente poderá operar-se mediante 

anuência expressa do LOCATÁRIO, sendo aplicado, neste caso, o índice de reajuste oficial, 

IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), a Locadora deverá fazer o pedido de reajuste 

após decorrido o prazo de 12 (doze) meses sob pena de preclusão. 

§ 4.º - Os encargos referentes a consumo de energia elétrica, água e seguro contra 

incêndio, são de responsabilidade do LOCATÁRIO, desde que sejam comprovados 

documentalmente através de suas respectivas faturas, apólices e demonstrativos de 

condomínio quando for o caso. 

§ 5.º - Os encargos referente ao IPTU do imóvel, são de responsabilidade da LOCATÁRIA, a 

partir da data da assinatura do contrato até a data de entrega das chaves. 

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO, USO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL 

O LOCATÁRIO recebendo, como de fato recebe, no ato da assinatura deste Contrato, as 

dependências do imóvel de acordo com o laudo de vistoria aprovado por ambas as partes, 

onde se descreve: instalações, aparelhos sanitários e elétricos, os seus trincos e 

fechaduras, portas e janelas com todos os seus vidros e demais acessórios, obriga-se a 
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manter tudo como recebe, de modo a tudo restituir no mesmo estado de conservação, 

higiene e funcionamento, quando findo ou rescindido este Contrato, sempre de acordo 

com o laudo de vistoria aprovado por ambas as partes. 

§ 1.º - O LOCATÁRIO se responsabiliza em tomar todas as medidas para a realização de 

eventuais benfeitorias necessárias, ficando a LOCADORA ou a firma procuradora, após 

autorização, obrigada a ressarcir ao LOCATÁRIO, mediante a apresentação de documentos 

capazes de comprovar os valores desembolsados, as despesas para a realização de tais 

benfeitorias. 

§ 2.º - Poderá a LOCADORA autorizar a realização de benfeitorias úteis ou voluptuárias, 

desde que: 

I - nas benfeitorias úteis, haja indenização, podendo a LOCADORA exigir a retenção; 

II - nas benfeitorias voluptuárias, possa o LOCATÁRIO levantar o objeto de tal benfeitoria. 

§ 3.º - A LOCADORA se compromete a garantir ao LOCATÁRIO o uso pacífico do prédio 

locado durante todo o tempo do Contrato. 

§ 4.º - O LOCATÁRIO não poderá abandonar o imóvel, salvo se procedida a vistoria judicial 

e for constada a ruína. 

§ 5º - A LOCADORA – Deverá manter durante a execução do contrato, as obrigações por 

ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação, 

conforme inciso XIII, art. 55 da Lei Federal 8.666/93 

§ 6ª As partes deverão cumprir integralmente seus direitos e responsabilidades. As 

penalidades cabíveis e os valores das multas – conforme inciso VII, art. 55 da Lei 8.666/93. 

§ 7ª As manutenções e/ou reparos do imóvel, quando de ordem estrutural, será de 

responsabilidade da LOCADORA, e quando de se tratar de manutenções corriqueiras seão 

responsabilidade da LOCATÁRIA. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES NO PÓLO ATIVO DO CONTRATO 

Não é permitida a transferência deste Contrato, nem a sublocação, ou empréstimo do 

imóvel no todo ou em parte, sem prévio consentimento por escrito da LOCADORA, e no 

caso deste ser dado, o LOCATÁRIO deverá providenciar a devida notificação junto a seus 

ocupantes, a fim de que o imóvel seja desimpedido ao findar a locação.  

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

A LOCADORA se compromete a fornecer ao LOCATÁRIO recibo das importâncias por este 

pagas, com a discriminação do aluguel e de cada um dos encargos convencionados. 

§ 1º - A LOCADORA se compromete a pagar quaisquer despesas provenientes do uso do 

imóvel, bem como as despesas extraordinárias de condomínio, quando houverem. 

§ 2º - Havendo erro na apresentação do documento de cobrança ou dos documentos 

pertinentes à locação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 

pagamento ficará pendente até que a LOCADORA providencie as medidas saneadoras. 
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Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização 

da situação, não acarretando qualquer ônus para LOCATÁRIA. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

O LOCATÁRIO declara que não tem interesse nenhum na aquisição do imóvel em qualquer 

momento da locação. E por isso abre mão desde já de qualquer eventual direito de 

preferência por sua aquisição, podendo a LOCADORA, quando lhe for conveniente e sem 

qualquer consulta ao LOCATÁRIO, vender, compromissar a venda do imóvel pelo preço e 

condições que estipular, consignando apenas no instrumento respectivo que existe 

locação em curso, nas condições em que este vigorar. 

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso do imóvel ser posto à venda, o LOCATÁRIO não poderá 

impedir que os interessados o visitem, devendo, portanto, fixar o respectivo horário para 

que as visitas se realizem, desde que não atrapalhem o andamento das atividades ali 

desenvolvidas. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL 

Caso oLOCATÁRIO não restitua o imóvel ora locado, findo o prazo contratual e após 

notificação expressa da LOCADORA, pagará, enquanto o tiver em seu poder, o aluguel no 

valor mensal inicialmente contratado, observados os limites legais e índices oficiais, e 

responderá pelo dano que ele venha a sofrer. 

§ 1º - A notificação expressa da LOCADORA dando ciência ao LOCATÁRIO da 

descontinuação da relação contratual, deverá ser encaminhada a este com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias. 

§ 2º -Quando da entrega do imóvel, a manutenção necessária será realizada através de 

indenização, a qual será precedida da realização de três orçamentos (um de 

responsabilidade da LOCATARIA e dois de responsabilidade da LOCADORA), sendo 

indenizado pelo de menor valor. 

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS FINANCEIROS  

As obrigações decorrentes deste Contrato consubstanciar-se-ão na própria Nota de 

Empenho, que onerará a dotação: 

FONTE DO RECURSO CÓDIGO DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA 

494 3532 3.3.90.39.10.00 

Do orçamento vigente, nas quais existem recursos reservados para a despesa que o presente 

processo originará neste exercício. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR 

Fica nomeada como Gestora deste Contrato a Sra. ERIKA MAYUMI YASSUE, portadora do 

RG 8.545.511-7, inscrita no CPF/MF sob o n.º 065.199.989-82, a quem caberá a fiscalização 

do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º 

8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos arrolados no 

artigo 78 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93.  

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa, conforme previsão contida no artigo 77 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E 

DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à Luz da Lei Federal n.º 8.666/93, dos Princípio Gerais de 

Direito, da jurisprudência e da doutrina aplicável à espécie. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

9.1 No caso de inexecução do Contrato ou inadimplemento de qualquer cláusula, ficará a 

CONTRATADA sujeita às sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 e 

alterações posteriores, e responsabilidades civil e criminal, bem como, às seguintes 

penalidades: 

9.1.1 Multa de 0,2% (dois décimos percentuais) do valor da proposta por dia de atraso na entrega 

do objeto contratado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida do Contrato; 

9.1.2 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta, pela inexecução total ou parcial do 

Contrato atualizado, ou infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou 

proposta apresentada, exceto prazo de entrega. 

9.2 A contratada quando dentro do prazo de validade do contrato, não celebrar o contrato, 

deixar de prestar o serviço ou apresentar documentação falsa exigida, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, 

as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município de 

Guarapuava pelo infrator: 

9.2.1 advertência; 

9.2.2 multa; 

9.2.3 suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo 

prazo de até 02 (dois) anos; 

9.2.4 declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 



MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Departamento Administrativo e Financeiro 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 24/2019 – CONTRATO Nº 127/2019 6

9.2.5 A sanção estabelecida nesta clausula é de competência exclusiva da Secretaria 

Municipal de Administração, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no 

respectivo processo, no prazo de 10(dez) dias da abertura de vista, podendo a 

reabilitação ser requerida após 2(dois) anos de sua aplicação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO  

Fica desde já eleito, o foro desta Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, que é o da 

localização do imóvel, para dirimir todas as questões que surgirem com fundamento neste 

Contrato. Renunciam as partes contratantes, qualquer foro ou domicílio atual ou futuro. 

Guarapuava, 29 de maio de 2019. 

 

 

LARISSA MARIA BRZEZINSKI 

Diretora do Departamento Administrativo e 

Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde 

CELSO FERNANDO GOES 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

 

ERIKA MAYUMI YASSUE 

Gestor do Contrato 

 

 

IMOBILIÁRIA GASPAR GUARAPUAVA 

LTDA - EPP 

Locador 

LUCI MERI CABRAL BAHLS 

Representante Legal 

 

 

Testemunhas: 

 _____________________________               ______________________________________ 

RG/CPF:                                                             RG/CPF:  

 




