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TERMO DE 
 

Termo de 
DE FRANCISCO BELTRÃO 
em diante denominad
LOCATÁRIA

 

Aos vinte e dois diasdo  m ê s  de
CNPJ/MF sob nº. 77.816.510/0001
cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER 
FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.762.969
o nº 13.737.870/0001-90, localizada 
Francisco Beltrão – PR, representad
056.834.319-05, designada de ora em diante 
Público nº 18/2021, na forma e condições estabelecidas no Edital e nas cláusulasseguintes:

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
 
1.1.O objeto do presente termo é a 
durante o evento de exposição de “Carros Antigos”, que será realizado no período de 05 a 07/11/2021, no Parque 
de Exposições Jayme Canet Junior, no Município de Francisco Beltrão

 
Item Descrição 

E-4 Espaço comercial em dimensões 

1.2.O espaço é reservado exclusivamente
comercialização de bebidas está expressamente proibida e sujeita 
estabelecido neste termo.  

1.3. O objeto deste termo refere
comercialização dos alimentos será de inteira responsabilidade da 
 
1.4. As estruturas deverão ser montadas obedecendo a distância de
 
CLÁUSULA SEGUNDA –DO VALOR CONTRATUAL
 

2.1.O valor contratual é de R$ 445,95

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

 
3.1. O pagamento do valor da locação do espaço
2021, através de guia a ser emitida pela Secretaria de Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão
  
3.2. Além do valor e das demais obrigações contidas neste 
os protocolos vigentes quanto 
comercialização de alimentos e as normas da Vigilância Sanitária.
 
3.3.O montante arrecadado será destinado 
 
3.4.Os valores arrecadados serão contabilizados na conta de receita:
1.3.1.0.02.1.1.05.00.00.00.00 – Concessão de outros bens imóveis.

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO
 
4.1.A vigência do Termo de Locação de Espaço 
“Carros Antigos”, ou seja, no período de 05 a 07/11/2021
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TERMO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

Termo de Locação de Espaço Público nº 01/2021, que entre si celebram o MUNICÍPIO 
FRANCISCO BELTRÃO - PR, inscrito no CNPJ sob nº. 77.816.510/0001

em diante denominadoMUNICÍPIOe SILVANA CORNELIUS,
CATÁRIA. 

de outubro de 2021, O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, 
CNPJ/MF sob nº. 77.816.510/0001-66, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, centro, na 
cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER 

inscrito no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21 e SILVANA CORNELIUS, inscrita no
localizada na Rua das Flores, nº 700, apartamento 102, CEP 85.601
representada neste ato pela Senhora SILVANA CORNELIUS

de ora em diante LOCATÁRIA,firmam o presente termo decorrente do
na forma e condições estabelecidas no Edital e nas cláusulasseguintes:

OBJETO 

O objeto do presente termo é a locação de espaço público para comercialização exclusivamente de alimentos 
“Carros Antigos”, que será realizado no período de 05 a 07/11/2021, no Parque 

unior, no Município de Francisco Beltrão/PR, no espaço abaixo especificado:

Espaço comercial em dimensões de 4,00X4,00m, com área total de 16m2. 

O espaço é reservado exclusivamente para comercialização de alimentos, sendo que qualquer tipo de 
expressamente proibida e sujeita à multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor 

refere-se apenas à reserva do espaço. Toda a estrutura necessária para a 
omercialização dos alimentos será de inteira responsabilidade da LOCATÁRIA. 

. As estruturas deverão ser montadas obedecendo a distância de 01 (um) metro entre um espaço e outro.

DO VALOR CONTRATUAL 

445,95(quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ESPAÇO 

locação do espaço deverá ocorrer antecipadamente até o dia 29 de outubro de 
2021, através de guia a ser emitida pela Secretaria de Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão

Além do valor e das demais obrigações contidas neste termo, será de responsabilida
os protocolos vigentes quanto à pandemia de Covid-19, assim como os critérios estabelecidos para 
comercialização de alimentos e as normas da Vigilância Sanitária. 

O montante arrecadado será destinado à cobertura de despesas originadas pela realização do evento.

Os valores arrecadados serão contabilizados na conta de receita: 
oncessão de outros bens imóveis. 

PRAZO DE VIGÊNCIA 

A vigência do Termo de Locação de Espaço Público compreende a duração do evento de exposição de 
“Carros Antigos”, ou seja, no período de 05 a 07/11/2021. 
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AÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO 

que entre si celebram o MUNICÍPIO 
77.816.510/0001-66,de ora 

SILVANA CORNELIUS,doravantedenominada 

O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, inscrito no 
66, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, centro, na 

cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER 
SILVANA CORNELIUS, inscrita noCNPJ/MF sob 

na Rua das Flores, nº 700, apartamento 102, CEP 85.601-810, na cidade de 
SILVANA CORNELIUS portadora do CPF nº 

decorrente do Chamamento 
na forma e condições estabelecidas no Edital e nas cláusulasseguintes: 

exclusivamente de alimentos 
“Carros Antigos”, que será realizado no período de 05 a 07/11/2021, no Parque 

R, no espaço abaixo especificado: 

Valor total R$ 

445,95 

de alimentos, sendo que qualquer tipo de 
multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor 

se apenas à reserva do espaço. Toda a estrutura necessária para a 

metro entre um espaço e outro. 

(quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). 

deverá ocorrer antecipadamente até o dia 29 de outubro de 
2021, através de guia a ser emitida pela Secretaria de Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão/PR. 

será de responsabilidade da LOCATÁRIAseguir 
19, assim como os critérios estabelecidos para 

nadas pela realização do evento. 

Público compreende a duração do evento de exposição de 
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CLÁUSULA QUINTA – DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO
 
5.1. Cabe ao MUNICÍPIO, através do setor competente, exercer ampla, irrestrita e permanente fisc
serviços contratados. 
5.2.A LOCATÁRIA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle 
a serem adotados peloMUNICÍPIO.
5.3.A existência e atuação da fiscalização do MUNICÍPIO em nada restringem a r
exclusiva da LOCATÁRIA no que concerne ao objeto deste

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
6.1. Cumprir integralmente as condições estabelecidas n
exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e 
todos os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto desteinstrumento;
6.2. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar ao MUNICÍPIO ou a terceiros, por si ou por seus 
sucessores e representantes na execução do objeto do presente 
qualquer reclamação que possa surgir em decorrênc
6.3. Disponibilizar pessoal técnico e capacitado para executar com presteza o objeto do presente
inclui a montagem e desmontagem do local de vendas e demais serviços necessários que serão totalmente 
operacionalizados exclusivamente por pessoas contratadas pela 
6.4. Estar ciente que as pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste instrumento possuirão 
vínculo empregatício exclusivamente com a 
obrigações e ações decorrentes, pagamentos dos salários e demais vantagens, recolhimento de todas as 
obrigações sociais e tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes de que seus empregados possam 
ser vítimas, quando em serviço, na forma expressa e 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
 
7.1. Disponibilizar os devidos locais para comercialização, conforme descrição das cotasadquiridas;
7.2. Acompanhar, fiscalizar, controlar e gerenciar as obrigações assumid
7.3. Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação escrita da 
ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para dirimir as dúvidas e orientá
omissos, do presenteajuste; 
7.4. Notificar por escrito a LOCATÁRIA

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

 
8.1. Após a apresentação da proposta
casos: 
8.1.1. Multa de 30% (trinta por cento) do valor d
assinatura do Termo de Locação de 
8.1.2.Multa de 50% (cinquenta por cento) do valor d
inexecução das condições estabelecidas 

 
CLÁUSULA NONA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
 
9.1.O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou emparte.

 
CLÁUSULA DÉCIMA– DO FORO 
 
10.1.Para dirimir questões decorrentes deste 
com renúncia expressa a qualquer outro.

                                          Cleber Fontana                                                                  Silvana Cornelius
                                         Prefeito Municipal                                                                       Locatária
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DIREITO DE FISCALIZAÇÃO 

, através do setor competente, exercer ampla, irrestrita e permanente fisc

declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle 
. 

A existência e atuação da fiscalização do MUNICÍPIO em nada restringem a responsabilidade única, integral e 
no que concerne ao objeto destetermo. 

OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

Cumprir integralmente as condições estabelecidas neste termo, no edital e seus Anexos e assumir integral e 
exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e 
todos os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto desteinstrumento;

Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar ao MUNICÍPIO ou a terceiros, por si ou por seus 
sucessores e representantes na execução do objeto do presente termo, isentando o MUNICÍPIO de toda e 
qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dosmesmos; 

Disponibilizar pessoal técnico e capacitado para executar com presteza o objeto do presente
inclui a montagem e desmontagem do local de vendas e demais serviços necessários que serão totalmente 

te por pessoas contratadas pela LOCATÁRIA; 
Estar ciente que as pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste instrumento possuirão 

vínculo empregatício exclusivamente com a LOCATÁRIA, sendo esta titular responsável pelos direitos, 
ções e ações decorrentes, pagamentos dos salários e demais vantagens, recolhimento de todas as 

obrigações sociais e tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes de que seus empregados possam 
ser vítimas, quando em serviço, na forma expressa e considerada na legislação em vigor.

OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

Disponibilizar os devidos locais para comercialização, conforme descrição das cotasadquiridas;
Acompanhar, fiscalizar, controlar e gerenciar as obrigações assumidas no termo de uso de espaço público; 
Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação escrita da 

os casos de urgência, informações adicionais para dirimir as dúvidas e orientá

LOCATÁRIA caso seja verificado qualquer problema durante a execução do objeto.

DAS PENALIDADES 

Após a apresentação da proposta, a LOCATÁRIA sujeitar-se-á à aplicação de penalidades nos seguintes 

Multa de 30% (trinta por cento) do valor do espaço escolhido em caso de não comparecimento para 
de Espaço Público; 

Multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do espaço escolhido em caso de descumprimento ou 
inexecução das condições estabelecidas neste termo. 

DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou emparte.

 

Para dirimir questões decorrentes deste termo, fica declarado o Foro da Comarca de 
com renúncia expressa a qualquer outro. 

Francisco Beltrão,22 de outubro de 2021. 
 
 

Cleber Fontana                                                                  Silvana Cornelius
Prefeito Municipal                                                                       Locatária
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, através do setor competente, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização dos 

declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle 

esponsabilidade única, integral e 

e seus Anexos e assumir integral e 
exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e 
todos os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto desteinstrumento; 

Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar ao MUNICÍPIO ou a terceiros, por si ou por seus 
, isentando o MUNICÍPIO de toda e 

Disponibilizar pessoal técnico e capacitado para executar com presteza o objeto do presente termo, o que 
inclui a montagem e desmontagem do local de vendas e demais serviços necessários que serão totalmente 

Estar ciente que as pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste instrumento possuirão 
, sendo esta titular responsável pelos direitos, 

ções e ações decorrentes, pagamentos dos salários e demais vantagens, recolhimento de todas as 
obrigações sociais e tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes de que seus empregados possam 

considerada na legislação em vigor. 

Disponibilizar os devidos locais para comercialização, conforme descrição das cotasadquiridas; 
as no termo de uso de espaço público;  

Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação escrita da LOCATÁRIA,  
os casos de urgência, informações adicionais para dirimir as dúvidas e orientá-la em todos os casos 

caso seja verificado qualquer problema durante a execução do objeto. 

aplicação de penalidades nos seguintes 

em caso de não comparecimento para 

em caso de descumprimento ou 

não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou emparte. 

fica declarado o Foro da Comarca de Francisco Beltrão/PR, 

Cleber Fontana                                                                  Silvana Cornelius 
Prefeito Municipal                                                                       Locatária 


