
Proc. Administrativo 29.612/2022

De: Carla S. - SMS-ADM

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Maria L.

Data: 04/10/2022 às 15:53:09

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMS-ADM, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA

RESCISÃO CONTRATO LOCAÇÃO HELIO SCHEID

 

Vimos através do presente solicitar a rescisão do contrato firmado com o locatário HELIO SCHEID,

incrito no CPF nº 083.959.939-00, referente contrato de locação nº 272/2021, Dispensa de licitação

nº 40/2021 a partir desta data.

Motivo: O imóvel foi desocupado, sendo transferido o serviço da Clínica de Saúde Mental para outro

imóvel locado.

att.

 

Anexos:

CONT_272_HELIO_SCHEID.pdf
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CONTRATO DE LOCAÇÃO 

 

Contrato de Locação nº 272/2021, que entre si celebram de um lado o município de FRANCISCO 
BELTRÃO e de outro lado o senhor HELIO SCHEID. 
 
Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, com 
sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21 e abaixo assinado, doravante designado LOCATÁRIO e de 
outro, o senhor HELIO SCHEID, inscrito no CPF sob o nº 083.959.939-00, residente na RUA 
VEREADOR ROMEU LAURO WERLANG, 228  - CEP: 85601610, centro, no Município de 
FRANCISCO BELTRÃO/PR, doravante designado LOCADOR, estando as partes sujeitas as normas da 
Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato de locação em decorrência 
da dispensa de licitação nº 40/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O objeto do presente contrato é a locação do imóvel composto por casa de alvenaria, com área de 
aproximadamente 450,00m2, localizada na Rua Bahia, nº 374, no Bairro Presidente Kennedy, sobre os 
lotes nºs 15 e 17 da quadra nº 90, para instalação do ambulatório de saúde mental, pelo período de 12 
meses, de acordo com as especificações abaixo:   
 
Item Código 

 
Descrição serviço Unidade Quantidade Valor 

mensal R$ 
Valor total 

R$ 
1 76334 Locação de imóvel localizado na Rua Bahia, nº 

374 – casa, Bairro Presidente Kennedy, município 
de Francisco Beltrão – PR, pelo período de doze 
meses. 

MES 12,00 4.940,00 59.280,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E DO REAJUSTE 

O prazo de vigência da presente locação é de 12 (doze) meses, a partir 09 de abril de 2021 e até o dia 
08 de abril de 2022, podendo ser rescindido por ambas as partes, mediante notificação prévia com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou prorrogado, por consenso das partes, mediante termo 
aditivo. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Se houver prorrogação do prazo da contratação, conforme cláusula 2ª, o valor 
poderá ser atualizado com base na variação do IGPM-FGV – Índice Geral de Preços de Mercado da 
Fundação Getúlio Vargas, dos últimos 12 (doze) meses. No cálculo do primeiro reajuste deverá ser 
utilizado o índice do mês anterior à data da proposta comercial e o índice do mês anterior à data 
prevista para o reajuste, conforme disposto na lei nº 10.192 de 14/02/2001. Para reajustes 
subseqüentes deverá ser utilizado o índice do mês anterior à data de concessão do último reajuste do 
contrato e o índice do mês anterior à data prevista para o reajuste. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DA LOCAÇÃO 
 
O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR, o valor mensal de R$ 4.940,00 (quatro mil e novecentos e 
quarenta reais), até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao mês do vencimento, totalizando R$ 
59.280,00 (cinqüenta e nove mil, duzentos e oitenta reais), pelo período de 12 (doze) meses.   
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor correspondente a locação deverá ser depositado na conta bancária 
nº 3284-0 – agência 0113 – Banco Rodocrédito (evolua). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Serão responsabilidade do LOCATÁRIO as despesas provenientes do 
consumo de energia elétrica e água, que serão incorporadas à fatura mensal do Município. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DO LOCATÁRIO E DA LOCADORA: 

a) SÃO RESPONSABILIDADES DO LOCATÁRIO: 

- Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis no prazo estipulado; 

- Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com 
o fim a que se destina, devendo conservá-lo como se seu fosse;  

- Realizar vistoria do imóvel, antes da entrega das chaves, para fins de verificação minuciosa do estado 
do imóvel, fazendo constar do termo de vistoria os eventuais defeitos existentes;  

- Restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que recebeu, salvo os desgastes e deteriorações 
decorrentes do uso normal; 

- Comunicar ao LOCADOR qualquer dano ou defeito cuja reparação que ao mesmo incumba; 

- Pagar as despesas com telefone e energia elétrica e água. 

b) SÃO RESPONSABILIDADES DO LOCADOR: 

- Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina; 

- Adaptar e/ou permitir a adaptação do layout do imóvel às necessidades de ambientes, a fim de 
proporcionar o funcionamento adequado dos serviços; 

- Garantir durante o tempo da locação o uso pacífico do imóvel; 

- Manter durante a locação a forma e o destino do imóvel; 

- Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação; 

- Pagar todos os impostos, especialmente o IPTU e taxas incidentes sobre o imóvel; 

- Entregar em perfeito estado de funcionamento, o sistema de combate a incêndio, bem como o sistema 
hidráulico e a rede elétrica;  

- Informar ao LOCATÁRIO quaisquer alterações na titularidade do imóvel, inclusive a apresentação da 
documentação correspondente. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS:  

O custeio, das despesas decorrentes do presente contrato, se dará através de Recursos vinculados a 
saúde EC 29/00, de acordo com a dotação orçamentária especifica. 

DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

6080 08.006.10.302.1001.2063 494 3.3.90.36.15.00 Do Exercício 
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CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do Secretário Municipal de Saúde, Senhor MANOEL 
BREZOLIN, inscrito no CPF/MF sob o nº 279.066.200-20 portador do RG nº 7.731.242-0. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) 
de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus 
sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca 
de Francisco Beltrão, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio do LOCADOR, 
que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber 
notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro. 
 

Francisco Beltrão, 09 de abril de 2021. 
               
 

CLEBER FONTANA 
CPF Nº 020.762.969-21 

 HELIO SCHEID  

PREFEITO MUNICIPAL  LOCADOR 

LOCATÁRIO   

  CPF nº 083.959.939-00 
 
TESTEMUNHAS:  
 
       ANTONIO CARLOS BONETTI                             MANOEL BREZOLIN 
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  Proc. Administrativo 1- 29.612/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 04/10/2022 às 16:18:48

 

BOA TARDE

EM ANEXO ADITIVO DE RESCISÃ DE CONTRATO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA.

_

Maria Catarina Pereira Lima  
agente administrativo
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  Proc. Administrativo 2- 29.612/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 14/10/2022 às 14:02:29

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1388_2022_Proc_29612_Rescisao_Amigavel_Helio_Scheid_locacao_Clinica_de_Saude_Mental_deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 14/10/2022 14:02:59 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 25F7-DA21-DD25-BECC 
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PARECER JURÍDICO N.º 1388/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  29612/2022 
ORIGEM : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
INTERESSADA :  HELIO SCHEID  
ASSUNTO : RESCISÃO DE CONTRATO 

  
 
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de requerimento formulado pela Secretaria Municipal de Saúde, preten-

dendo a rescisão amigável do Contrato de Locação n.º 272/2021, decorrente da Dispensa n.º 
40/2021, que tem por objeto a “locação do imóvel composto por casa de alvenaria, com área de apro-

ximadamente 450,00m², localizada na Rua Bahia, nº 374, no Bairro Presidente Kennedy, sobre os lotes 

nºs 15 e 17 da quadra nº 90, para instalação do ambulatório de saúde mental”.  
  
Foi anexada cópia do contrato. 

  
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

O Município firmou contrato de locação com HELIO SCHEID através da Dispensa nº. 
40/2021, para utilização de imóvel, com área de 450m², destinado à instalação da Clínica de Saúde 
Mental. 

 
O Contrato de Locação n.º 272/2021 foi subscrito em 09/04/2021, com previsão de vigên-

cia até o dia 08/04/2023. No entanto, mostrando-se desnecessária a manutenção da contratação 
vigente, o Município efetuou a notificação prévia de 30 dias para desocupação do imóvel. 

 
O Contrato prevê em sua Cláusula Segunda a possibilidade da rescisão unilateral “po-

dendo ser rescindido por ambas as partes, mediante notificação prévia com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias”. 
 
O art. 79, da Lei n.º 8.666/93 prevê a possibilidade de rescisão contratual por iniciativa 

da Administração, amigável e a rescisão judicial, com a ressalva de que em caso de ato unilateral 
da Administração ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela 
autoridade competente: 

 

Art. 79.  A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I 

a XII e XVII do artigo anterior; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação; (...) 
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§ 1º A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e funda-

mentada da autoridade competente. (g.n.) 
 
Analisando-se os requisitos legais e de acordo com as informações trazidas pela Secreta-

ria solicitante, conclui-se que a Administração tem interesse na rescisão de forma a evitar maiores 
prejuízos e garantir a adequada prestação dos serviços, o que caracteriza a conveniência devida e 
pode ensejar a rescisão amigável da avença. 

 
Cumpre esclarecer que, para que seja possível à Administração realizar a rescisão ami-

gável, não podem estar configurados os motivos ensejadores da rescisão unilateral, tampouco 
vício insanável passível de anulação do certame, sob pena afronta ao art. 79, II, da Lei 
n. 8.666/1993, o que não se vislumbra no presente caso.  

 
Por corresponder a uma modalidade de distrato, a rescisão amigável exige o acordo en-

tre as partes, a fim de ser encerrada a contratação sem a intenção de aplicar penalidades, sendo 
que o presente pedido apresenta a expressa concordância do contratado. 

 
Por fim, ressalta-se que a rescisão deve preceder de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente (Prefeito Municipal). 
 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 79, inc. II e § 1º, da Lei n.º 8.666/93, opina-se 

pelo DEFERIMENTO do pedido de rescisão amigável do Contrato de Locação n.º 272/2021 (Dispen-
sa nº. 40/2021), firmado com HELIO SCHEID. Dessa forma, recomenda-se:  

 
(A) o encaminhamento dos autos ao Prefeito Municipal para que, nos termos do art. 79, § 

1º, da LLC, previamente autorize a rescisão amigável do contrato; 
 
(B) após, providencie o Departamento de Compras, Licitações e Contratos a rescisão do 

contrato após decorridos os 30 (trinta) dias da notificação ao locador; 
 

(C) encaminhamento ao Controle Interno para ciência, nos termos do art. 83, § 2º,1 da Lei 
Orgânica Municipal. 

 
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 

 
 Francisco Beltrão/PR, 14 de outubro de 2022. 

 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
      DECRETOS 040/2015 – 013/2017 

        OAB/PR 41.048 

                                                 
1 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da 

despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, 
bem como a perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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  Proc. Administrativo 3- 29.612/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Maria L.

Data: 17/10/2022 às 08:04:44

 

rescisão locação helio scheid

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_754_2022_helio.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 17/10/2022 08:56:05 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 3512-FD83-7DF8-E1A7 
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DESPACHO N.º 754/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  29.612/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA DE SAÚDE 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 022/2019 – DISPENSA N.º 07/2019 
OBJETO :  LOCAÇÃO DE IMÓVEL (...) PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE RESCISÃO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo de rescisão ao Con-
trato de Locação n.º 022/2019, referente à locação de imóvel (...) para instalação do ambu-
latório de saúde mental.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria, contrato de 

locação e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.388/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, Lei n.º 8.245/1991 e Acórdão n.º 
473/1999-TCU, DEFIRO o pedido de RESCISÃO. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 14 de outubro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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  Proc. Administrativo 4- 29.612/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Maria L.

Data: 19/10/2022 às 06:24:07

 

rescisão locação heloi scheid (corrigido)

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_754_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 19/10/2022 09:49:56 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: BF9E-51E3-CBB9-0CFE 
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DESPACHO N.º 754/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  29.612/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA DE SAÚDE 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 272/2021 – DISPENSA N.º 40/2021 
OBJETO :  LOCAÇÃO DE IMÓVEL (...) PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE RESCISÃO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo de rescisão ao Con-
trato de Locação n.º 272/2021, referente à locação de imóvel (...) para instalação do ambu-
latório de saúde mental.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria, contrato de 

locação e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.388/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, Lei n.º 8.245/1991 e Acórdão n.º 
473/1999-TCU, DEFIRO o pedido de RESCISÃO. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 14 de outubro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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  Proc. Administrativo 5- 29.612/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 19/10/2022 às 09:57:01

 

BOM DIA

EM ANEXO TERMO DE RESCISÃO Contrato de locação nº 272/2021 Dispensa de licitação nº 40/2021, PARA
FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

PUBLICACAO_RESCISAO_CON_272_2021_2022_10_18_.pdf

TERMO_DE_RESCISAO_CONT_272_2021_HELIO_SCHEID.pdf
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ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 918/2020 – 
Inexigibilidade de Licitação nº 51/2020. 
OBJETO: Prestação de serviços médicos em regime de plantão na 
UPA – Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, no Centro de Saúde 
do bairro da Cango, no CAPS AD II e no Centro de Saúde da Cidade 
Norte, de acordo com Chamamento Público nº 002/2020 de 
18/02/2020. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo 
deferimento de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido 
no Processo Administrativo nº 29.590/2022. 
Fica prorrogado o período de vigência do contrato por mais 12 (doze) 
meses, ou seja, até o dia 24 de novembro de 2023. 
  
Francisco Beltrão, 18 de outubro de 2022. 
  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:A25CA645 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termo 
Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
CLÍNICA MÉDIA AMARILYS – EIRELI. 
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 917/2020 – 
Inexigibilidade de Licitação nº 51/2020. 
OBJETO: Prestação de serviços médicos em regime de plantão na 
UPA – Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, no Centro de Saúde 
do bairro da Cango, no CAPS AD II e no Centro de Saúde da Cidade 
Norte, de acordo com Chamamento Público nº 002/2020. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo 
deferimento de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido 
no Processo Administrativo nº 29.583/2022. 
  
Fica prorrogado o período de vigência do contrato por mais 12 (doze) 
meses, ou seja, até o dia 24 de novembro de 2023. 
  
Francisco Beltrão, 17 de outubro de 2022.  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:F4505AD6 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termo 
Aditivo: 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
ISABELLE SILVA COSSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 939/2021 – 
Inexigibilidade de Licitação nº 92/2021. 
OBJETO: Prestação de serviços de médico generalista para 
atendimento na Unidade de Estratégia de Saúde da Família da 
COMUNIDADE DE KM 20, com carga horária de 40 horas semanais, 
pelo período de 6 (seis) meses, de acordo com Chamamento Público 
nº 20/2021. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo 
deferimento de prorrogação de prazo ao contrato, conforme o contido 
no Processo Administrativo nº 29.595/2022. 
Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 6 (seis) meses, ou seja, 
até a data de 15 de maio de 2023. 
  
Francisco Beltrão, 17 de outubro de 2022. 
  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:3FAE089C 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESCISÃO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, tornam público extrato de Termo 
de Rescisão: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o Senhor HELIO 
SCHEID  
ESPÉCIE: Contrato de Locação nº 272/2021 – Dispensa de Licitação 
nº 40/2021. 
OBJETO: Locação do imóvel composto por casa de alvenaria, 
com área de aproximadamente 450,00m2, localizada na Rua 
Bahia, nº 374, no Bairro Presidente Kennedy, sobre os lotes nºs 15 
e 17 da quadra nº 90, para instalação do ambulatório de saúde 
mental, pelo período de 12 meses. 
A Administração Municipal resolve, nos termos dos artigos 79, inc. II 
e § 1º, da Lei n.º 8.666/93, pela rescisão amigável do Contrato de 
locação nº 272/2021, conforme o contido no Processo Administrativo 
nº 29.612/2022. 
  
Francisco Beltrão, 18 de outubro de 2022. 
  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:0C7C6465 
 

DRH 
EDITAL 395-22 FISIOTERAPEUTA PSS 353-21 

 
EDITAL Nº 395/2022 
  
O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, considerando as disposições do Edital nº 
353/2021; 
  
R E S O L V E  
  
Art. 1º - CONVOCAR o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), 
aprovado(s) no Processo Seletivo Simplificado aberto através do 
Edital nº 353/2021, para provimento de necessidade temporária de 
excepcional interesse público, para comparecerem no Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, 
no prazo de 02 (dois) dias úteis após a data de publicação deste 
Edital no Diário Oficial do Município, para comprovação das 
informações apresentadas na inscrição e demais documentos 
necessários, a fim de habilitarem-se à respectiva contratação. 
  
CARGO – FISIOTERAPEUTA  
  

C NOME RG DATA NASC PF 

4º LUCIANA KRUG 95226493 - IIPR 26/03/1987 75 

  
Art. 2º - O envelope com a lista de documentos pode ser retirado no 
Departamento de Recursos Humanos com antecedência. 
  
Art. 3º - O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) 
na data estabelecida no artigo 1º deste Edital implicará na perda do 
direito à contratação. 
  
Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 10 de outubro 
de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Daniella Lotici Kowalski 

Código Identificador:7B3907E2 
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TERMO DE RESCISÃO 

Contrato de locação nº 272/2021 
Dispensa de licitação nº 40/2021 

 
O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 

no CNPJ/MF n.º 77.816.510/0001-66, com sede administrativa localizada na Rua Octaviano Teixeira dos 
Santos, n.º 1000, Centro, CEP 85.601-030, cidade e Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA portador do CPF nº 
020.762.969-21, doravante denominado de LOCATÁRIO  e HELIO SCHEID, inscrito no CPF/MF sob o nº 
083.959.939-00, residente na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, 228, centro, no município de Francisco 
Beltrão/PR, denominado LOCADOR  têm justo e firmado o presente Termo de Rescisão de Contrato de 
de locação nº 272/2021, o que o fazem com fundamento dos artigos 79, inc. II e § 1º, da Lei 
n.º8.666/93mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato de locação nº 272/2022, decorrente  da 
Dispensa nº40/2021, o objeto do presente contrato é a locação do imóvel composto por casa de alvenaria, 
com área de aproximadamente 450,00m2, localizada na Rua Bahia, nº 374, no Bairro Presidente Kennedy, 
sobre os lotes n.º 15 e 17 da quadra nº 90, para instalação do ambulatório de saúde mental. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

A Administração resolve, nos termos dos artigos 79, inc. II e § 1º, da Lei n.º 8.666/93, pela 
rescisão amigável do Contrato de locação nº 272/2021, conforme o contido no Processo Administrativo nº 
29.612/2022. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO 

As partes se dão por mutuamente quitadas e satisfeitas, o que o fazem de forma irretratável e 
irrevogável, declarando sua expressa renúncia a qualquer forma de reclamação ou pleito decorrente do 
referido contrato, seja extrajudicial ou judicialmente, sem prejuízo da apuração e aplicação de eventuais 
penalidades legais e contratuais cabíveis. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas do presente Instrumento, elegem o foro da Comarca de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná. 

 
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias, de igual 

teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 
 

Francisco Beltrão, 18 de outubro de 2022. 
 

 
 

 
 

 
 

CLEBER FONTANA                                       HELIO SCHEID 

CPF Nº 020.762.969-21 
                                       LOCADOR 

PREFEITO MUNICIPAL                                       CPF Nº 083.959.939-00 
LOCATÁRIO   
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