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Conselho Regionalde Enfermagem do Paraná

Termo de Contrato de Compra e Venda n.o 008/2018

Termo de Contrato de Compra e Venda,
tudo conforme os termos do Processo
Administrativo n.o 061/2018, que entre si
celebram o Gonselho Regional de
Enfermagem do Paraná - COREN/PR e
Karolina Villar Schubert

Pelo presente instrumento, de um lado o Gonselho Regional de Enfermagem do
Paraná - COREN/PR, Autarquia Federal, regularmente inscrita no GNPJ/MF sob o
no 75.078.816/0001-37, sediado na cidade de Curitiba/PR, na Rua Professor João
Argemiro Loyola, 74 - Seminário, CEP 80.240-530, doravante denominado
Gomprador, neste ato representado por sua Presidente, Simone Aparecida
Peruzzo, e de outro lado Karolina Villar Schubert, brasileira, empresária,
divorciada, inscrita no CPF sob o no 020.160.099-42 e RG no 6.210.229-2 SESP/PR,
residente e domiciliada na Rua Eduardo Sprada,4831- Casa 38 - Cidade lndustrial
- CEP 81.270-010, doravante denominada Vendedora, finalmente considerando os
termos da Lei Federal no 8.666/1993, resolvem de comum acordo celebrar o
presente Termo de Contrato de Gompra e Venda, em conjunto com as Cláusulas
e Condicões a seguir ajustadas, definidoras dos Direitos, Deveres, Obriqações e
Responsabilidades das Partes Contratantes :

Gláusula Primeira - Do

1.1 O Objeto do presente Contrato é o imóvel localizado na Rua Teixeira Soares
362 - Lote K correspondente à uniäo dos lotes 119 A e 120 A - Setor 43 e
quadra 016 da Planta Vila Cacilda, sem benfeitorias, situado no lado par da
referida rua, medindo 22,00 m de frente para a Rua Teixeira Soares, 50,75m na
extensäo da frente aos fundos do lado esquerdo de quem da rua olha,
confrontando com os terrenos de indicaçäo fiscal no 43.016,005-000,
43.016.006-000 e 43.016.007-000, 50,00m de extensão da frente aos fundos
do lado direito de quem da rua olha, confrontando com o terreno de indicação
fiscal 43.016.003-000, e 22,00m de linha de fundos com deflexäo de 0.75m,
confrontando com o lote de indicaçäo fiscal no 43.016.008-000. Perfazendo
área total de 1.108,25 m2. lmóvel esse com a lndicação F
43.016.037.000-9 do Cadastro Municipal - Matrícula 117.321 do Cartó
Registro de lmóveis da 6a Circunscrição de Curitiba/PR.
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Gláusula Segunda - Da Dec laração das Condições do lmóvel
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2.1

2.2

2.3

A Vendedora declara e garante, na data da assinatura deste Contrato e na
data de assinatura da Escritura Pública, conforme adiante definido, que detéma titularidade, ê legítima possuidora e proprietária do imóvei, livre e
desembaraçado de quaisquer ônus e gravames, hipotecas, legais ou
convencionais.

A Vendedora declara e garante, na data da assinatura deste Contrato e na
data de Assinatura da Escritura Pública, que näo existe qualquer pessoa física
ou jurídíca, mesmo que irregular, ou qualquer outra entidade que esteja
ocupando ou demandando judicialmente a posse direta ou indireta do imóvel. 

-

A Vendedora declara e garante, na data da assinatura deste Contrato e na
data de assinatura da Escritura pública, que não existem ações, processos,
procedimentos ou reclamaçöes afetando o ímóvel e os direitos a ele relativos,
de propositura iminente, pendente ou em curso perante qualquer autoridade
governamental ou judiciária.

2.4 A Vendedora declara que não possui nenhum débito trabalhista ou
previdenciário relativo ao imóvel ora negociado. Em vindo a ser o Gomprador
responsabilizado por qualquer débito dessa natureza decorrente de relaçäo
empregatícia, cabe-lhe o direito de regresso contra a Vendedora podendo réter
o valor correspondente de parcela ainda não paga do preço, a título de
ressarcimento.

2.5 A Vendedora declara que o efetuará o pagamento das parcelas vincendas do
lmposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), exercício 2018 nas datas
estípuladas, quando então enviará os respectivos comprovantes de quitaçäo.

A vendedora declara fazer a presente venda firme e valiosa, e que
responderá, se chamada, pela evicçäo de direito, na forma da lei.

Gláusula Terceira - Do Preço e das Condições de pagamento

2.6

3.1 O preço total ajustado entre as Partes Contratantes para a aquisição do
imóvel descrito no item 1.1 é de R$ 2.400.000,00 (Dois milhões e
quatrocentos mil reais), dividido em duas parcelas iguais e fixas no valor
de R$ 1.200.000,00 (Um milhäo e duzentos mil reais).

o valor referido no item 3.1 inclui todos os encargos e obrigações
concernentes à legislação trabalhista/social, fiscal-tributária, comercial,
securitária e previdenciária resultante da execuçäo do presente ln
de Contrato.
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3.3 O Comprador efetivará o pagamento devido com recursos próprios, por meio
de depósito em conta corrente de titularidade da Vendedora, Banco ltaú, Ag.
6665, Conta Corrente 87547-9, da seguinte forma:

3.3.1 R$ f.200.000,00 (Um milhäo e duzentos mil reais) na data da assinatura
deste instrumento e, de cujo recebimento dát a mais ampla, plena e
irrevogável quitaçäo para não mais pleitear, mediante a entrega do
comprovante de transferência bancária do valor acima para a Vendedora.

3.3.2 R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) em 3110112019

3.4 A Vendedora obriga-se ao pagamento de eventuais impostos que lhe são
próprios do recebimento dos valores acima mencionados.

3.5 lntegralizado, que seja pelo Comprador, o preço total avençado neste
contrato, obriga-se a Vendedora a outorgar e assinar em nome do
Comprador, ou em nome de quem por ele for indicado ou que ainda
legalmente o represente, a competente Escritura Definitiva de Compra e
Venda do imóvel descrito na Cláusula Primeira, totalmente livre e
desembaraçado de quaisquer ônus ou gravames de qualquer natureza.

Gláusula Quarta - Das Responsabilidades das Partes Contratantes

,4.1 A Vendedora obriga-se a:

4.1.1 Cumprir fielmente os termos do contido na Cláusula Segunda do presente
lnstrumento de Contrato.

4.1.2 Vender ao Comprador, e este a lhe adquirir, o lmóvel descrito e caracterizado
na cláusula 1.1, supra, declarando o Comprador que vistoriou o imóvel e está
ciente das condições que se encontra.

4.1.3 Assinar com o Gomprador a Escritura Pública de Venda após a assinatura do
presente instrumento, incluindo cláusula resolutiva.

4.1.4 Adotar todas as providências necessárias para a correção de quaisquer falhas
detectadas.

4.1.5 Responder, integralmente e de forma exclusiva, por qualquer ônus que venha
ser imputado ao Gomprador em razäo de falha dos

recolhimentos/retençöes tributárias devidos aos Órgãos Públicos F

Estaduais e Municipais do Objeto do presente Contrato, até a d

assinatura do presente, com exceçäo do IPTU 2018.

4.1.6 Submeter-se às disposições legais em vigor.
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Conselho Regional de Enfermagem do Paraná
4.1.7 A fornecer Declaração de quitaçäo total com firma reconhecida após o

pagamento da segunda parcela estipulada no item 3.3.2, para que o
Comprador possa efetuar o registro definitivo.

4.2 O Com'prado'r obrioa,se a:

4.2.1 Efetuar o pagamento do preço na forma e condições previstas na Cláusula
Terceira do presente instrumento de Contrato.

4.2.2 Ficam sob a inteira responsabilidade do Comprador, todas as despesas
assumidas em razâo deste contrato, como a outorga da escritura definitiva,
tais como averbaçöes, emolumentos do tabeliäo, minutas, registros,
contribuições fiscais, impostos, encargos ou despesas que incidam ou
venham a íncidir sobre o imóvel adquirido.

Gláusula Quinta - Da Posse

5.1 A posse do imóvel, objeto deste contrato, é transmitida pela Vendedora ao
Gomprador, neste ato, recebendo o lote do terreno objeto deste contrato
devidamente demarcado, responsabilizando-se este pela sua conservaçäo,
cabendo-lhe ainda zelar pela referida demarcaçäo e línhas divisórias, em
relaçäo a terceiros, estando o Vendedora, desta data em diante, desobrigada
de responsabilidade quanto a invasöes ou equívocos por ventura cometidos
por proprietários de lotes lindeiros, principalmente quanto ao erguimento de
cercas, muros, edificação e construçöes ficando sob encargo exclusivo do
Comprador o zelo e fiscalização desta natureza, posto que conferiram as
medidas do lote enunciadas dando-as por certas e exatas, nessa posse
permanecendo o Comprador, enquanto cumprir com as suas obrigações
contratuais, lavradas neste instrumento particular.

5.2 Quando da posse, pode o Gomprador, desde já, defendê-la através dos
interditos possessórios e exercer no imóvel a atividade econômica que lhe
aprouver, obrigando-se a adotar, incontinentemente, às suas expensas e
responsabilidade, todas as medidas administrativas pertinentes junto aos
prestadores de serviços, e outras repartiçöes ou órgãos públicos, além das de
caráter policial eiou judicial cabíveis e outros que vierem a ocorrer em
detrimento do imóvel ou sua posse e domínio, sem prejuízo de, por escrito,
comunicar o fato à Vendedora.

Gláusula Sexta - Das Penalidades e Das Multas

6.1 Na hipótese de descumprimento parcial ou total pela Vendedora das
obrigações contratuais assumidas e pela verificaçäo de quaisquer das
situações previstas no artigo 78, incisos I a Xvlll da Lei 8666/93, o
Gomprador poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Vendedora,
segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades prev
nos artigos 86 e 87 da Lei 8666/93, sem prejuízo da rescisäo do contrato e
ressarcimento das perdas e das demais sanções cabíveis:
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Advertência por escrito, quando deixar de atender quaisquer indicaçöes
aqui constantes;

Multa no valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lmóvel, no
caso de inexecução parcial ou total do contrato;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o COREN/PR,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçäo, ou até que seja
promovida a reabilitaçäo perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida assim que a vendedora ressarcir a
Administraçäo pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sançäo aplicada na penalidade anterior.

e) No caso de aplicaçäo de multa deverá ser recolhido no Setor Financeiro do
COREN/PR, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a respectiva
Notificaçäo.

As sanções dispostas nessa Cláusula, näo prejudicaräo a aplicaçäo de outras
penalidades a que esteja sujeito a Vendedora, nos termos dos artigos 87 e 88
da Lei 8666/93, facultada a defesa prévia no processo, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados a partir de sua ciência.

As multas definidas nessa Cláusula não seräo aplicadas quando ocorrer caso
fortuito ou força maio¡ previstos no artigo 393 do Código Civil e seu parágrafo
único.

h) A intimação do ato de impedimento de licitar e contratar com o COREN/PR,
bem como, de declaração de inidoneidade, será feita através de publicaçäo
no Diário Oficial, e as penalidades de advertência e multas serão
comunicadas por escrito à Vendedora.

Gláusula Sétima - Da Outorga Definitiva

7.1 Após a assinatura do presente instrumento, com a comprovação de
pagamento da primeira parcela, a Vendedora outorgará escritura definitiva
com cláusula resolutiva, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando o interessado
obrigado a apresentar, a Certidão Negativa de lmpostos e Taxas relativa ao
imóvel.

7.2 Decorrido este prazo (30 dias), e na mora de qualquer uma das partes para
outorga pela Vendedora ou para recebimento da escritura pelo Comp ,a
parte faltosa incorrerá em favor da outra em multa diária equiva
R$2.000,00 (Dois mil reais), atualizada monetariamente por mês de
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Conselho Regionalde Enfermagem do Paraná
Gláusula Oitava - Dos Recursos Orçamentários

8.1 As despesas decorrentes da execução deste contrato no valor global de R$
2.400.000,00 (Dois milhöes e quatrocentos mil reais), correräo por conta
d a dotação orçamen téria 6.2.2.1 .1 .02.44.90.0G I .00 I - Ed ifíc ios.

8.2 A Compradora compromete-se a resguardar o adimplemento total das
obrigaçöes decorrentes deste instrumento, incluindo no próximo orçamento
relacionado à reserva orçamentária, valor correspondente à quitação das suas
obrigações objeto deste contrato, apresentando-a à vendedora assim que
disponível.

Cláusula Nona - Da Rescisäo

CCRËN/PR
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9.1 ocorrendo o inadimplemento de obrigações contratuais por parte da
vendedora, configuradas nos incisos específicos do artigo 78 da Lei no
8.666/93, e obedecidas às regras previstas nos Artigos 79 e 80 da referida
Lei, o comprador poderá rescindir o contrato, independentemente de
Notificaçäo ou lnterpelaçäo Judicial ou Extrajudicial, ficando a Vendedora
sujeita, além do pagamento de perdas e danos, às demais cominações legais
aplicáveis ao caso, obedecendo aos procedimentos rescisórios ao disposto no
parágrafo único do referido artigo.

9.2 A presente transação é feita em caráter irrevogável e irretratável, exceto no
caso de inadimplência da Gompradora, quando a rescisão do presente
contrato se operará de pleno direito, nos termos do art. 474 do Código Civil.
Com esta Cláusula Resolutiva Expressa, ocorrendo a condiçäo do
inadimplemento pela Compradora, a sua posse torna-se-á injusta, sendo
desnecessária a notificação prévia, podendo a Vendedora ajuizar
imediatamente a competente Ação de Reintegraçäo de Posse. Tal condiçäo
deverá constar em escritura a ser formalizada.

Cláusula Décima - Da Renúncia e Novação

10.1 As eventuais tolerâncias por parte das Partes Gontratantes vinculadas ao
presente lnstrumento de Contrato quanto a inobservância a quaisquer
obrigaçöes convencionais ou legais decorrentes deste lnstrumento, näo
configurarão renrlncia a direitos, nem implicarão em Novacäo das obrigaçöes
assumidas.

Gláusula Décima Primeira - Da

11.1 O acompanhamento de todos os atos relativos ao presente instrumento será
acompanhado por Fiscal de Contrato a ser indicado pela Autoridade
Competente após assinatura do presente.
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Cláusula Décirna Segunda - Da Pub

12.1 o comprador providenciará, sem ônus para a vendedora, a publicaçäo do
extrato deste contrato no Diário Oficial, até o 50 dia útil do mês seguinte ao de
sua assinatura.

Gláusula Décima Terceira - Da Subordinação Legal

13.1 O cumprimento das Cláusulas deste Contrato, sua execução e seu
acompanhamento estäo vinculados ao Processo Administrativo n.o
03512018 (Contrataçäo de empresa especializada em elaboração de Laudo
Técnico para avaliação deste imóvel) e Processo Administrativo n.o
06112018 (Aquisição do imóvel, objeto deste instrumento), sujeitando-se, as
Partes Gontratantes, às disposições da Lei Federal no 8.666/93 e suas
alterações, e demais cominações legais cabíveis a espécie.

13.2 O presente compromisso representa ato jurídico perfeito, conferindo direito
adquirido às partes, por respeitar as suas vontades, tendo força de lei entre
elas, não estando sujeito às normas e resoluções de caráter econômico que o
Governo Federal venha a editar, por força do disposto na constituição
Federal, em seu título ll, artigo 5o, inciso XXXVI, firmado em caráter
IRREVOGAVEL e IRRETRATÁVEL, näo se admite arrependimento entre as
partes, que renunciam, expressamente, à faculdade conferida no artigo 420
do Código Civil Brasileiro.

13.3 O Comprador poderá ceder e transferir os direitos que lhes decorrem deste
contrato, independentemente da anuência da Vendedora, porém, cedentes e
cessionários ficaräo solidários no cumprimento das obrigações ora ajustadas.

13.4 A partir da data de assinatura do presente contrato correrão, por conta
exclusiva do Comprador, todos os impostos, taxas ou contribuições fiscais de
qualquer natureza incidentes sobre o imóvel, objeto deste contrato, e por
estes deverão ser pagos nas épocas próprias e nas repartições competentes,
ainda que lançados em nome da Vendedora ou de terceiros, assim como
seräo, desde já de sua inteira responsabilidade as despesas com o Registro
deste contrato e da Escritura Definitiva de Compra e Venda no Registro de
lmóveis, emolumentos notariais, e outras de qualquer natureza e decorrentes
desta transação, inclusive o pagamento do imposto de transmissão de bens
imóveis, com exceção do lmposto Predial e Territorial Urbano (IPTU),
exercício 2018, conforme descrito no item 2.5 do presente Contrato

Gláusula Décima Quarta - Da Decl

14.1 Declaro sob pena de responsabilidade civil e penal que não há ações reais ou
pessoais reipersecutórios, relativas ao lote ora vendido, e de outros ônus reais
incidentes sobre o mesmo.
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14.2 Autorizo desde já todas e quaisquer averbações que se façam necessárias
junto ao Cartório de Registro de lmóveis competente, se devidamente
cumpridas as obrigaçöes da Compradora, previstas neste instrumento.

Gláusula Décima Quinta - Dos Gasos Omissos

15.1 Os casos omissos vinculados ao presente lnstrumento de Contrato serão
resolvidos na forma estabelecida na legislação pertinente, na Jurisprudência e
na Doutrina aplicável à espécie.

Gláusula Décima Sexta - Do Foro

16.1 O Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Comarca de Curitiba do Estado do
Paraná, para dirimir dúvidas que por ventura ocorram, renunciando as partes
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e combinadas, assinam as Partes Gontratantes, diante
das testemunhas a seguir mencionadas, o presente instrumento, em duas vias de
igual teor e forma, para um só efeito jurídico.

Curitiba, Paraná, em 30 de agosto de 2018

c o nse r h o *t#f, t!'þl*H#n-"m - c o re n/p R
Dra Simone Apareci da Peruzzo

Presidente
COMPRADOR

conset ho *"n,"dþ,Jhnfe rmasem - coren/pR
Sra. Sidnéia Gorrea Hess

Sra
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