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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO
DE SERViÇOS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNiCípIO DE
MERCEDES E MAURO VANROO.

Contrato n.o 124/2016

Identificação: 2242016

Os infra-assinados, de um lado, como contratante-locatário, o MUNiCípIO
DE MERCEDES/PR, pessoa juridica de direito público interno. inscrito no CNPJ/MF sob

'10 95.719373/0001-23, com sede na Rua DR Oswaldo Cruz, 555, centro, CEP 85998

000, na Cidade de Mercedes-PR neste ato devidamente representado por sua Prefeita

em exerCICIO. a Exma Sra Cleci M R Lf)ffi hr'lsrlp;ra �asada. portadora da Cédula de

Identidade RG '10 5.107835-7 SSP/PR, Inscrita no CPF/MF sob o nO 886335359-04

residente e domiciliada na Rua DL Oswaldo Cruz, sln, Centro, nesta Cidade de

Mercedes-PR, e de outro lado, como CONTRATADO-LOCADOR, Mauro Vanroo, pessoa

fisica, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado na Rua Tubarão, sInO., CEP

85.998.000, Arroio Guaçu, no Município de Mercedes, Estado do Paraná, portador da

Carteira de Identidade '10. 4.194.194-4, expedida pela SESP/PR, inscrito no CPF sob '10.

577.364.999-34 celebram entre si, o presente Contrato Administrativo de Prestação de

Serviços - Locação de Imóvel, através do presente instrumento e na melhor forma de

direito. mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO FUNDAMENTO LEGAL

1. O presente contrato é celebrado com fundamento no procedimento licitatório na

modalidade CONCORRÊNCIA, N.o 3/2016, devidamente homologada pela Prefeita aos
20 (vinte) dias do mês de abril de 2016 de conformidade com a Lei '10 8.666, de 21 de

Junho de 8'<1", com suas modlfiLaç.ues pusteflUles

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 O objeto do presente contrato é a locação do seguinte bem imóvel de propriedade da

Contratada-Locadora:

As salas são equipadas com piso em alvenaria, banheiro, iluminação arlificial,
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porta fmnlal, contiguas. pertencentes aa mesmo edificio, situadas na Avenida Or.

Mano Totta, nO 415/419. Centro, na sede municipal, e constam da Malrlcula na

10.552, do Of/cio de Registro de Im6veis da Comarca de Marechal Candido

Rondon, Estado do Parana

2.2 0 im6vel encontra-se em bom estado de conservayao e uso, conforme laudos de

vistoria, que passa a fazer parte integrante deste contrato.

2.3 As despesas com 0 consumo agua e energia eletrica, bem como, demais serviyos

contratados pelo Contratante-Locatiuio, serao de sua responsabilidade.

2.4 0 Imposto de Propriedade Territorial Urbana sera de responsabilidade da Contratada

Locadora.

CLAuSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA

3.1 0 presente contrato tera vigE!ncia de 12 meses, contados da data de sua assinatura.

3.2 0 contrato de prestayao de serviyo podera ser prorrogado, nos termos do disposto no

artigo 57. da Lel nO 8.666/93. por iguais e sucessivos periodos de acordo com 05

interesses das partes contratantes.

CLAuSULA QUARTA - DO VALOR DO ALUGUEL E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 0 Contratante-Locatario pagara para a Contratada-Locadora, a importfmcia mensal de

R$ 1.990,00 (um mil, novecentos e noventa reais), que serao pagos ate 0 dia 10 do mes

subsequente ao vencido.

4.3 A presente contratayao tem seu valor total estimado em R$ 23.800,00 (vinte e tres mil

e oitocentos reais).

CLAuSULA QUINTA - REAJUSTAMENTO

5.1 0 reajustamento dos preyos unitarios contratuais dar-se-a anualmente de acordo com

o IGPM, contados da data de celebrayao deste Instrumento contratual.

CLAuSULA SEXTA - DA SECRETARIA RESPONSAvEL PELA FISCALlZACAo

6.1 A Secretaria de Planejamento, Administrayao e Finanyas sera 0 6rgao responsavel

pela fiscalizayao e acompanhamento da presente contrata9ao.

CLAuSULA SETIMA - DA DOTACAo ORCAMENTARIA

7.1 As despesas decorrentes deste aditivo, correrao por conta da seguinte dotayao

oryamentaria:
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02.004.20.122.0003.2006 - A(föes da Secretaria de Planejamento, Adm., e Finanyas

Elemento de Despesa: 33903615; 33903910

Fonte de recurso: 000,505; 000, 505, 510 ,511

CLÂUSULA OITAVA - OBRIGA<;:ÖES DA CONTRATANTE

8.1 0 Contratante-Locatàrio se obriga a:

8.1.1 Promover. atravès do seu representante, 0 acompanhamento e a

fiscaliza<;:ao dos servi<;:os. sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em

registro pr6prio as falhas detectadas e comunicando à Contratada-Locadora as

ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critèrio, exijam medidas corretivas por

parte daquela.

8.1.2 Efetuar 0 pagamento à Contratada-Locadora, de acordo com os prazos e

pre<;:os estabelecldos neste contrato.

8.1.3 Manter e entregar 0 im6vel ao final do periodo de loca<;:ao com no minimo as

mesmas condi<;:öes evidenciadas no relat6rio de avalia<;:ao, sem danos ou faltas.

CLÂUSULA NONA - OBRIGA<;:ÖES DA CONTRATADA

9.1 A Contratada-Locadora se obriga a:

9.1.1 Executar os servi<;:os objeto do Edital de CONCORR�NCIA W 3/2016 e seus

Anexos de acordo com as regras ali previstas.

9.1.2 Oferecer 0 im6vel em plena condi<;:ao de uso e. em caso de pagamento de

condominio manter os itens contemplados em perfeito funcionamento.

9.1.3 Manter durante a execu<;:ao do contrato todas as condi<;:öes de habilita<;:ao e

qualifica<;:ao exigidas na licita<;:ào

9.1.4 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte. 0 obJeto do presente contrato.

CLÂUSULA DECIMA - RESCISAo

10.1 A contrata<;:ao poderà ser rescindida antes do tèrmino do prazo previsto neste

instrumento. sendo que neste caso, 0 im6vel serà devolvido para a Contratada-Locadora,

sem 0 pagamento de quaisquer espècies de multa ou compensa<;:ào financeira.

10.2 A inadimplência das c1àusulas e condi<;:öes estabelecidas neste contrato e seus

anexos, por parte da Contratada-Locadora, assegurarà ao Contratante-Locatàrio 0 direito

de dà-Io por rescindido, mediante notificayao atravès de notifica<;:ào entregue diretamente

ou por via postal, com prova de recebimento.
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10.3 A rescisăo do contrato podera ser:

10.3.1 Determinada por ato unilateral e escrito do Contratante-Locatario, nos

casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do artigo 78, da Lei 8.666/93;

10.3.2Amigavel por acorda entre as partes, reduzida a termo no processo de

licita'Yăo, desde que haja conveniemcia para o Contratante-Locatario;

10.3.3 Judicial, nos termos da legisla'Yăo.

10.6 A rescisăo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autoriza'Yăo escrita

e fundamentada pela autoridade competente.

10.7 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento

total da obriga'Yăo assumida, sujeitando-se as penalidades previstas neste edita!.

10.8 A multa sera descontada dos pagamentos devidos ou ainda, quando for o caso,

cobrada judicialmente.

10.9 O Contratante-Locatario năo podera introduzir no imavel quaisquer benfeitorias

sem o consentimento expresso e por escrito da Contratada-Locadora, tendo, por outro

lado, direito a reten'Yăo ou indeniza'Yăo pelas benfeitorias efetuadas, desde que

necessarias e consentidas.

10.11 Finda a presente loca"ăo, o Contratante-Locatario se obriga a devolver o imavel

ora locado nas mesmas condi'Yoes em que o recebeu, conforme laudo de vistoria a ser

realizado apas a assinatura do contrato.

CLĂUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS DESCUMPRIMENTOS E DAS SAN<;;OES

11.1 Pela inexecu'Yăo total ou parcial do contrato o Contratante-Locatario podera,

garantida previa defesa, aplicar a Contratada-Locadora as seguintes san'Y0es:

11.1.1 Advert€mcia;

11.1.2 Multa, na forma prevista no instrumento convocatario ou no Contrato;

11.1.3 Suspensăo temporaria de participa"ăo em licita'Yăo e impedimente de

contratar com o Municipio por prazo năo superior a 02 (dois) anos;

11.1.4 Declara'Yăo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra'Yăo

Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni'Yăo ou ate que

seja promovida a reabilita'Yăo. perante a prapria autoridade que aplicou a

penalidade.

Pâ:-.: -1/7

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR.

e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br- CNPJ 95.719.373/0001-23 \'

www.mercedes.pr.gov.br � � . IJ .



Municipio de Mercedes

Estado do Parana

COll1rato n° 1241201 (j

11.2 Sera aplicada multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, com percentual incidente

sobre 0 valor total do contrato, quando a Contratada-Locadora, sem justa causa, deixar de

cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigayao assumida, com atraso de ate vinte

dias.

11.3 Sera aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre 0 valor da contratayao, quando

a Contratada-Locadora recusar-se a assinar 0 contrato, estando sua proposta dentro do

prazo de validade ou praticar infrayoes nao descritas no presente Edital.

11.4 Sera aplicada multa de 8% (oito por cento) sobre 0 valor total da contratayao,

quando a Contratada-Locadora

11.4.1 Prestar informayoes inexatas ou criar embarayos a Fiscalizayao

11.4.2 Transferir ou ceder obrigayoes, no todo ou em parte, a terceiros, sem previa

autorizayao da Contratante.

11.4.3 Executar 0 obJeto em desacordo com os projetos e normas tecnicas ou

especificayoes, independenlemente da obrigayao de fazer as correyoes

necessarias, as suas expensas, ou indenizar a contralante por perdas e danos.

11.4.4 Desatender as determinayoes da Fiscalizayao.

11.4.5 Comeler qualquer infrayao a legislayao federal. estadual e municipal.

respondendo ainda pelas mullas aplicadas pelos 6rgaos competentes em razao da

infrayao comelida.

11.4.6 Cometer faltas relteradas na execuyao do obJeto contratual.

11.4.7 Impedir ou dificultar a imissao na posse do im6vel.

11.5 Sera aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre 0 valor da conlratayao, quando a

Contratada-Locadora:

11.5.1 Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 20 (vinte) dias no prazo para

imissao na posse do im6vel objeto da locayao.

11.5.2 Recusar-se a executar, sem justa causa. no lodo ou em parte. 0 objelo

contralual.

11.5.3 Pralicar. por ayao ou omissao, qualquer ato que, por imprudE!ncia,

negligencia, impericia, dolo ou ma fe venha a causar dano ao Contratante

Localario ou a terceiros. independentemente da obrigayao da Contralada em

reparar os danos causados
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11.6 О Contrante-Locatario, по caso de iпfгщ:эо contratual, podera aplicar juntamente

сот а sanl(ao pecuniaгia, as outгas especies de penalidades previstas neste edital.

11.7 А aplicayao е recolhimento das multas sera de competencia do Contratante

Locatario.

11.8 Se о valor da multa пао for pago. sera automaticamente descontado da primeira

parcela а que а Contratada-Locadora vier а fazer jus, cabendo ао Contratante-Locatario а

соЬгапуа ou execuyao judicial da multa acresclda de JllГOS de тога de 1 % (um рог cento)

ао mes, calculados sobre о valor referldo.

11.9 Dа aplicayao das penas definidas по Ап. 87 da Lei п.О 8.666/93, саЬега recuгso ет

ate 5 (cinco) dias uteis da iпtimауэо do ato.

11.10 No caso de declarayao de inidoneidade. prevista по inciso IV, doArt. 87 da Lei п.О

8.666/93, саЬега pedido de гесопsidегауэо по prazo de 10 (dez) dias uteis а contar da

data da iпtimауэо do ato.

11.11 О recuгso ou pedido de гесопsidегауэо sera dirigido а Senhora Prefeita que о

decidira по prazo de ate 05 (cinco) dias uteis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

12.1 Os casos omissos serao regulados de conformidade сот а Lei па 8.666/93, е Lei

п.о 8.245/91. Subsidiariamente, арliсаг-sе-эо os РГlпсiРЮ5 gerals de dlreito.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DISPOSICOES GERAIS

13.1 Este Contrato е о instrumento basico que regula os direitos е оЬгigаубеs das

partes contratantes.

13.2 Integram este contrato о edital da Concorrencia па 03/2016 е а pгoposta da

Contratada-Locadora.

13.3 А criterio do Contratante-Locador е ет fuпуэо da necessidade dos serviyos, а

Contratada-Locadoгa obrigar-se-a а aceitar os acrescimos ou suргеssбеs que se fizerem

necessario ate о limite estipulado ет lei

13.3 Este instrumento podera ser alterado па ocorrencia de qualquer dos fatos

estipulados по artigo 65 da Lei па 8 666/93

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORO

14 Fica eleito о Foro da Сотагса de Marechal Candido Rondon - Estado do Рагапа,

independentemente de qualquer outгo рог mais privilegiado que seja рага dirimir as
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questōes derivadas deste contrato.

E, por estarem de pleno e comum acordo com todas as clilUsulas e

condi<;:ōes contratuais acima consubstanciadas, assinam o presente instrumento, lavrado

em quatro vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentarias,

para que produza seus juridicos e legais efeitos

Mercedes - PR, 25 de abril de 2016.

fUc' 1��J J J�
1 MUnlcipio de M"erc�ts

'-CONTRATANTE-LOCATARIO. _

'\"\.�So..,,-�
Mauro Vanroo

CONTRATADO-LOCADOR

Testemunhas:

��J ueline n

RG na 7.785.147-0

/l�

oeli Pereira

RG na 4.779213-4
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