
Tipo Nº do Contrato Objeto Prazo Conveniado(a) Valor mensal Autorização

Contrato JD-JE/0009/22
Cessão de uso de bens móveis (lavadora de alta pressão, reservatório de água e reboque), 
sob o regime de comodato, à Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Campus 
Marechal Cândido Rondon, PR.

15 meses
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - 

UNIOESTE
n/a DET/GB/GP/0009/22

Contrato  JD-JE/0022/22
Permissão de uso de bem imóvel na Faixa de Proteção do Reservatório ao Sr. Luis Fernando 
Noal, no município de Santa Helena, para implantação de sistema de captação de água para 
uso Agropecuário.

10 anos LUIS FERNANDO NOAL n/a DET/FE-FD/0043/22

Contrato JD-JE/0014/22
Comodato de uso de bem imóvel, localizado na Faixa de Proteção do Reservatório, à 
Sanepar, destinado à operação de um lançamento de efluentes tratados em Santa Helena - 
PR.

10 anos COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR n/a DET/FE-FD/0029/22

Contrato JD-JE/0029/22
Permissão de uso de bem imóvel na Faixa de Proteção do Reservatório, ao Sr. Ernesto 
Erhard Graunke, no município de Mercedes para Corredor de dessedentação animal.

10 anos ERNESTO ERHARD GRAUNKE n/a DET/FE-FD/0068/22

Aditamento 2 JD-JE/0069/20 Prorrogação do prazo de cessão de imóveis (22 no total) até 30.06.2023 12 meses
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA 

FAZENDA - AMFAZ
14.801,12R$             RDE-059/2022

Aditamento 1 JD.JE/0022/20
Alterar a quantidade de bens imóveis cedidos, sob o regime de comodato, passando de 10 
(dez) para 15 (quinze) residências.

17 meses CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ - CFRP n/a RCA-013/22

Aditamento 2 JD-JE/0055/20
Prorrogação do prazo de vigência de cessão de imóveis (2 no total); fixação de índices de 
reajustes e acréscimo de responsabilidade pelo pagamento do valor da franquia de seguro.

11 meses
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES, APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS DA ABIN EM FOZ DO IGUAÇU - 
ASABINFOZ

1.392,46R$               RDE-059/2022

Aditamento 2 JD-JE/0060/20
Prorrogação do prazo de vigência de cessão de imóveis (2 no total); fixação de índices de 
reajustes e acréscimo de responsabilidade pelo pagamento do valor da franquia de seguro.

11 meses
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE FOZ 

DO IGUAÇU  - APASFI
1.392,46R$               RDE-059/2022

Aditamento 2 JD-JE/0044/20
Prorrogação do prazo de vigência de cessão de imóvel (1 no total); fixação de índices de 
reajustes e acréscimo de responsabilidade pelo pagamento do valor da franquia de seguro.

11 meses
NOSSO CANTO - CENTRO DE ADAPTAÇÃO 

NEUROLÓGICA
696,23R$                  RDE 059/2022

Aditamento 2 JD-JE/0023/21
Prorrogação do prazo de vigência de cessão de imóvel não residencial (1 no total); fixação 
de índices de reajustes e acréscimo de responsabilidade pelo pagamento do valor da 
franquia de seguro.

11 meses HARTMANN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 4.126,62R$               RDE-059/2022

Aditamento 2 JD-JE/0038/20
Prorrogação do prazo de vigência de cessão de imóvel (1 no total); fixação de índices de 
reajustes e acréscimo de responsabilidade pelo pagamento do valor da franquia de seguro.

11 meses MITRA DIOCESANA DE FOZ DO IGUAÇU 733,05R$                  RDE 059/2022

Aditamento 1 JD-JE/0018/21
Prorrogação do prazo de vigência de cessão de imóvel não residencial (1 no total); fixação 
de índices de reajustes e acréscimo de responsabilidade pelo pagamento do valor da 
franquia de seguro.

11 meses ALDI PEREIRA LEITE - ME 351,45R$                  RDE 059/2022

Aditamento 2 JD-JE/0065/20
Prorrogação do prazo de vigência de cessão de imóveis (2 no total); fixação de índices de 
reajustes e acréscimo de responsabilidade pelo pagamento do valor da franquia de seguro.

11 meses
SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA DO 

ESTADO DO PARANÁ - SINDAFEP
1.209,50R$               RDE 059/2022

Aditamento 2 JD-JE/0034/20
Prorrogação do prazo de vigência de cessão de imóveis (2 no total); fixação de índices de 
reajustes e acréscimo de responsabilidade pelo pagamento do valor da franquia de seguro.

11 meses
DELEGACIA SINDICAL DO SINDICATO NACIONAL DOS 
AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO NO ESTADO DO 

PARANA
1.209,50R$               RDE 059/2022

Aditamento 2 JD-JE/0035/20
Prorrogação do prazo de vigência de cessão de imóvel (1 no total); fixação de índices de 
reajustes e acréscimo de responsabilidade pelo pagamento do valor da franquia de seguro.

11 meses
CARTÓRIO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE FOZ DO 

IGUACU
604,75R$                  RDE 059/2022
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Aditamento 2 JD-JE/0043/20
Prorrogação do prazo de vigência de cessão de imóvel (1 no total); fixação de índices de 
reajustes e acréscimo de responsabilidade pelo pagamento do valor da franquia de seguro.

11 meses  IGREJA BATISTA ITAIPU 696,23R$                  RDE 059/2022

Aditamento 2 JD-JE/0056/20
Prorrogação do prazo de vigência de cessão de imóveis (5 no total); fixação de índices de 
reajustes e acréscimo de responsabilidade pelo pagamento do valor da franquia de seguro.

11 meses
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL DE 

FOZ DO IGUAÇU - ASPF-FOZ
2.661,34R$               RDE 059/2022

Aditamento 1 JD-JE/0017/21
Prorrogação do prazo de vigência de cessão de imóvel não residencial (1 no total); fixação 
de índices de reajustes e acréscimo de responsabilidade pelo pagamento do valor da 
franquia de seguro.

11 meses CARLOS A. P. LEITE MERCEARIA - ME 351,45R$                  RDE 059/2022

Aditamento 2 JD-JE/0048/20
Prorrogação do prazo de vigência de cessão de imóveis (4 no total); fixação de índices de 
reajustes e acréscimo de responsabilidade pelo pagamento do valor da franquia de seguro.

11 meses COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR 2.853,74R$               RDE 059/2022

Aditamento 2 JD-JE/0054/20
Prorrogação do prazo de vigência de cessão de imóveis (30 no total); fixação de índices de 
reajustes e acréscimo de responsabilidade pelo pagamento do valor da franquia de seguro.

11 meses
9°GRUPAMENTO DE

BOMBEIROS DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ

20.992,64R$             RDE 059/2022

Aditamento 2 JD-JE/0057/20
Prorrogação do prazo de vigência de cessão de imóveis (12 no total); fixação de índices de 
reajustes e acréscimo de responsabilidade pelo pagamento do valor da franquia de seguro.

11 meses
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 
ASSEDS

7.805,88R$               RDE 059/2022

Aditamento 2 JD-JE/0091/20
Prorrogação do prazo de vigência de cessão de imóveis (7 no total); fixação de índices de 
reajustes e acréscimo de responsabilidade pelo pagamento do valor da franquia de seguro.

11 meses
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO DE FOZ DO IGUAÇU, MORADORES DA VILA A
4.695,57R$               RDE 059/2022

Aditamento 2 JD-JE/0059/20
Prorrogação do prazo de vigência de cessão de imóveis (6 no total); fixação de índices de 
reajustes e acréscimo de responsabilidade pelo pagamento do valor da franquia de seguro.

11 meses
ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL  - APCEF/PR
3.729,42R$               RDE 059/2022

Contrato JD-JE/0031/22
Comodato de uso de bem imóvel, localizado na Faixa de Proteção do Reservatório, à 
Sanepar, destinado à implantação da Estação Elevatória de Esgoto de Itaipulândia. 

20 anos COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR n/a DET/FE-FD/0079/22

Aditamento 1 JD-JE/0031/21
Prorrogação do prazo de vigência de cessão de imóvel não residencial (1 no total); fixação 
de índices de reajustes e acréscimo de responsabilidade pelo pagamento do valor da 
franquia de seguro.

11 meses  JD GARBUIO SUPERMERCADO 1.790,74R$               RDE-059/2022

Aditamento 2 JD-JE/0047/20
Prorrogação do prazo de vigência de cessão de imóvel (1 no total); fixação de índices de 
reajustes e acréscimo de responsabilidade pelo pagamento do valor da franquia de seguro.

11 meses CARTÓRIO DA VARA DA FAMÍLIA DE FOZ DO IGUAÇU 705,67R$                  RDE 059/2022

Aditamento 2 JD-JE/0085/20
Prorrogação do prazo de vigência de cessão de imóveis (12 no total); fixação de índices de 
reajustes e acréscimo de responsabilidade pelo pagamento do valor da franquia de seguro.

11 meses
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA TELEPAR DE FOZ DO IGUAÇU 

- ARTEFI
7.805,88R$               RDE-059/2022


