
PROTOCOLO N°: 013.448.343-1 IPASTA CPE N°: 195
AUTORIZACAO: Lei Estadual nO19778 de 19/12/2018

PUBLICACAO: Diario Oficial nO10339 de 20/12/2018

CEDENTE: Estado do Parana
CESSIONARIO: Instituto Paranaense de Cegos
VIGENCIA: 24/01/2019 a 24/01/2024

ENDERECO: Avenida Visconde de Guarapuava, 4186

BAIRRO: Centro MUNiCiPIO: Curitiba

AREA TERRENO: 4.043,44 AREA EDIFICADA: 2.487,20

IsITUACAO DOMINIAL: o irnovel e de propriedade do Estado do Parana, registrado sob a Transcricao nO12.671, nc
1° Offcio de Registro de lmoveis de Curitiba.

~ALOR DO IMOVEL: R$ 6.000.805,66 (seis rnilhoes e oitocentos e cinco reais e sessenta e seis centavos)

~TILIZACAO:
o irnovel em questao sera utilizado exclusivamente pelo IPC - Instituto Paranaense de
Cegos para promover a concretizacao dos direitos das pessoas com deficiencia visual.

OBSERVACAO:

1. Integra 0 presente termo a "Vistoria das Condicoes Gerais do lmovel" (Anexo III, do Decreto Estadual n° 4.120/2016).

2. 0 CESSIONARIO, na desocupacao do imovel, devera formalizar 0 evento a CPE, com trinta dias de antecedencta, e
entregar as chaves na CPE ao desocupar 0 irnovel.

3. A cada dois anos, a partir da data da ocupacao do irnovel, 0 CESSIONARIO devera encaminhar a CPE 0 "Relatorio
de Condicoes Gerais do lmovel" (Anexo IV, do Decreto Estadual n° 4.120/2016), indicando as medidas de conservacao
e rnanutencao tomadas no perfodo.

4. 0 CESSIONARIO obriga-se a:

a) Zelar pelo imovel cedido, realizando sua conservacao e guarda, bem como obedecer as normas tecnicas e a
leqislacao vigente.

b) Permitir livre acesso de servidores da CPE, as instalacoes do irnovel, quando devidamente identificados e em rnissac
de fiscalizacao.

c) Cobrir, as suas expensas, as despesas com viqilancia, energia, aqua e esgoto, e conservacao do bem, durante a
vigencia da cessao.

d) Efetuar 0 pagamento de impostos, taxas e tarifas incidentes sobre 0 bem cedido e sobre sua utilizacao.

e) Apresentar apolice de segura do irnovel contra danos fisicos e materiais, com clausula em que conste 0 Estado do
Parana como beneficiario.

5. Sera considerado revogado 0 presente Termo de Cessao, sem direito ao CESSIONARIO de qualquer indenizacao,
inclusive por benfeitorias que realizar, nos seguintes casos:

a) Se ao imovel, no todo ou em parte, vier a ser dada destinacao diversa da prevista neste Termo de Cessao.
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b) Se 0 CESSIONARIO deixar de exercer suas atividades especfficas ou for extinto.

c) Na hip6tese de necessidade ou interesse publico superveniente.

6. Para que 0 CESSIONARIO possa efetuar reformas, ampllacoss ou construcoes no im6vel cedido, devera, em
processo especffico, solicitar previa AUTORIZA<;Ao ao Titular da Secreta ria de Estado da Adrninistracao e da
Previdencia. A solicitacao de autorizacao sera acompanhada, ao menos, de anteprojeto de arquitetura elaborado por
profissional habilitado e Declaracao de Responsabilidade quanto a contratacao dos demais projetos de engenharia
necessaries a execucao da obra, a qual devera ter 0 acompanhamento de profissional tecnico habilitado. 0
CESSIONARIO devera comprometer-se, ainda, a efetuar a pertinente averbacao da obra em cart6rio e responsabilizar-
se por todos os demais aspectos legais e cfveis inerentes a obra.

7.0 CESSIONARIO declara estar ciente de que nao recebera qualquer tipo de indenizacao sobre investimentos que
fizer no im6vel, independentemente de sua natureza.

Curitiba, 24 de Janeiro de 2019 .....

ri a Rosa - PRES TE
--"-=->' __ ituto Paranaense de Cegos

PARA usa EXCLUSIVO DA CPE

Marta Cristina Guize ni - COO ENADORA DO PATRIMONIO DO ESTADO
SEAP - Secret ia de Estado da Administra ao e da Previdencia

Termo de Cessao de Uso: Vigente Paqina 2 de 2


