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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 067/2016. 

Processo Administrativo nº 014/2016. 

I - PARTES: 

A – LOCATÁRIO: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na 

cidade de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal Senhor Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293 SJS/IGP/RS, CPF nº. 689842430-00, 

brasileiro, casado, residente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do 

Sul/RS aqui denominado LOCATÁRIO. 

 

B - LOCADORA: MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WESTPHALEN, com 

interveniência da Paróquia São Roque, de Taquaruçu do Sul, RS, inscrita no CNPJ nº 

89.986.400/0031-47, com sede na Rua Monsenhor Vitor Batistella, 68, na cidade de Taquaruçu do 

Sul, RS, aqui denominada LOCADORA, representada por seu pároco, Padre João Ademir 

Ferrari, CI nº 1070214281, expedida pela SSP-RS, CPF nº 813698910-91. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO 
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consolidação do objeto 

contratado, descrito na cláusula segunda, constante na Dispensa de Licitação Processo nº 

014/2016, regendo-se pelo artigo 24, X, da Lei Federal nº 8.666, de junho de 1993 e suas 

alterações posteriores, aplicando-se supletivamente as disposições contidas no Código Civil 

Brasileiro. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

A LOCADORA, dá em locação ao LOCATÁRIO, um imóvel (sala comercial) localizado na Rua 

Peru, nº 10, esquina com a Rua Monsenhor Vítor Battistella, contígua ao salão paroquial, nesta 

cidade de Taquaruçu do Sul, nas dimensões de 9,40x5,60m, perfazendo a área de 52,64m², 

edificada em alvenaria. O referido imóvel destina-se a instalação e funcionamento do Conselho 

Tutelar do Município de Taquaruçu do Sul. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO: 

A Locadora, para a locação do imóvel, descrito na cláusula segunda deste documento, cobrará do 

Locatário o valor mensal de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), perfazendo o valor total de 

R$10.560,00 (dez mil quinhentos e sessenta reais), para o período contratado (12 meses). 

 

CLÁUSULA  QUARTA – DO RECURSO FINANCEIRO 

Para o cumprimento do objeto do presente contrato serão utilizados recursos próprios do 

município, através de dotação orçamentária do orçamento vigente. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento da referida locação, objeto deste contrato, será feito sempre até o dia 10 do mês 

subsequente. 
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CLÁUSULA  SEXTA – DA VIGÊNCIA 

A locação do imóvel, será pelo período de 12 meses, a contar de 1º de julho de 2016, podendo ser 

prorrogado este prazo havendo interesse da Administração Municipal, ou ser reduzido por razões 

de interesse público. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

O valor contratado, constante na cláusula terceira do presente contrato, poderá ser reajustado na 

periodicidade de 12 (doze) meses pela variação do índice do IGP-M, ou outro índice oficial que 

vier a substituí-lo. 

 

CLÁUSULA OITAVA– DA INEXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

I. A LOCADORA reconhece os direitos da Administração, em casos de rescisão contratual a 

alteração, que são previstas na lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

II. Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente instrumento, sem o consentimento 

prévio do LOCATÁRIO, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites legais. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido: 

I. Por ato unilateral da administração, nos casos do inciso a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666, 

de 21 de junho de 1993; 

II. Por mútuo acordo ou conveniência Administrativa, recebendo o locador somente pelo valor do 

período da locação efetivamente realizado, não lhe sendo devido outro a título de indenização ou 

qualquer outro título, no presente ou futuramente, sob qualquer alegação ou fundamento; 

III. Judicialmente, nos termos da legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

O locador, não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou os preceitos legais, 

sofrerá as seguintes penalidades: 

I. Advertência; 

II. Multa de 5% sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução do objeto contratado, 

salvo justificativas aceitas pelo Município. 

III. Suspensão do direito de contratar pelo período de 2 (dois) anos; 

IV. Declaração de idoneidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRAS EXIGIDAS 

I.- Ficarão a cargo do LOCATÁRIO as obras que forem exigidas pelas autoridades municipais e 

sanitárias relativamente à segurança, acessibilidade, conservação e higiene do prédio, não lhe 

cabendo direito algum a indenização pelas benfeitorias; 

II. O LOCATÁRIO, fica autorizado a fazer, no imóvel, objeto desta locação, as melhorias e 

adaptações que achar necessárias para a implantação dos objetivos previstos na cláusula décima 

deste contrato; 

III. Fica estabelecido que os custos oriundos com as modificações e adaptações realizadas pelo 

Município no imóvel locado, serão suportados pelo LOCATÁRIO, sendo incorporadas ao imóvel 

da LOCADORA, não cabendo ao LOCATÁRIO qualquer direito a indenização resultante das 

mesmas, exceto materiais e equipamentos não fixos e que possam ser removidos; 
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IV. Os materiais e equipamentos executados pelo LOCATÁRIO no imóvel locado e que possam ser 

removidos no final da vigência ou na rescisão do presente contrato, poderão ser também 

incorporados ao imóvel, desde que indenizados pela LOCADORA, de comum acordo entre as 

partes.   

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 

O MUNICÍPIO exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato através da Senhora 

Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação, Senhora Luciane Stival Vasconcellos, CPF. 

Nº 993.238.180-20, como gestora do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

I. O presente contrato é para a locação de imóvel, descaracterizando-se qualquer vínculo 

empregatício, entre o LOCATÁRIO e a LOCADORA, sendo que as despesas de impostos 

incidentes sobre o imóvel, consumo de água e energia elétrica serão de responsabilidade da 

LOCADORA (Mitra Diocesana). 

II. Os casos omissos e este contrato, serão tratados de acordo ao estabelecido na Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

III. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente objeto contratual que não 

possam ser dirimidos pela intermediação administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de 

Frederico Westphalen, RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se 

apresente. 

 

E por estarem desta forma justos e contratados, firmam o presente com 02 (duas) testemunhas, em 

03 (três) vias de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. 

 

Taquaruçu do Sul, RS, 16 de junho de 2016. 

 

 

 

Mitra Diocesana de Frederico 

Westphalen Paróquia São Roque de 

Taquaruçu do Sul, 

João Ademir Ferrari - Padre - Locadora. 

 Município de Taquaruçu do Sul, 

Vanderlei Zanatta, 

Prefeito Municipal - Locatário. 

 

 

Luciane Stival Vasconcellos 

Gestora do Contrato 

 

 

Testemunhas: 

 

 

Nome: 

CPF: 

 Nome: 

CPF: 

 

 


