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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 036/2015 

 

I – PARTES: 

A – CONTRATANTE: 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 

Vanderlei Zanatta, CI nº 5049792293-SJS-IGP/RS, CPF nº 689842430-00, brasileiro, casado, residen-

te à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul - RS. 

B - CONTRATADO: ADRIANA DA ROSA ALVES ZANCAN, brasileira, casada, Empresária, ins-

crita no CPF nº 979.966.610-49, identidade nº. 2076076849, residente e domiciliada na Rua Orestes 

Piaia, nº 1260, na cidade de Vista Alegre, RS, denominado LOCADORA. 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

Dispensa de licitação com base no disposto no artigo 24 inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, e suas alterações posteriores. 

III – OBJETO E CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

 O objeto do presente contrato consiste na locação, por parte do MUNICÍPIO, de uma área de 

terras de aproximadamente 5.000,00 (Cinco mil metros quadrados) da Chácara urbana nº 42 D e 42 E,  

demais descrições e confrontações constantes da matrículas 16.390 e 16.391, registradas no CRI, de 

Frederico Westphalen, RS, de propriedade da LOCADORA, localizada no Trevo de acesso a cidade de 

Taquaruçu do Sul, RS. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE 

 O MUNICÍPIO utilizará o imóvel locado, durante o evento Feira do Peixe, Comércio, 

Agropecuária, Agroindústria e Artesanato, Edição 2016 (sendo a X em nível Municipal e VIII em nível 

Regional), a realizar-se nos dias 22, 23 e 24 de março de 2016 (terça-feira, quarta-feira e quinta-feira); e 

à Mostra da Terneira (sendo a XIV em nível Municipal e a II em nível Estadual), a realizar-se nos dias 

21, 22, 23 e 24 de março 2016 (segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira),  a ser realizada na 

praça do Trevo de Acesso junto à RSC 472, na cidade de Taquaruçu do Sul, RS. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADORA: 

 O LOCADORA obriga-se, por si e seus eventuais sucessores, a: 

 I - colocar à disposição do MUNICÍPIO o imóvel objeto deste contrato; 

 II - permitir que o MUNICÍPIO realize, em acordo, as adaptações no imóvel necessárias ao fun-

cionamento de todas as atividades; 

 III - responsabilizar-se pelos encargos tributários e legais inerentes à propriedade do imóvel. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

 O MUNICÍPIO obriga-se a: 

 I - Realizar, às suas expensas e com a permissão do LOCADOR, as adaptações da área para o 

pleno desempenho do objeto da locação; 

II - pagar, nos prazos estipulados, o valor da locação definido na cláusula V; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 A PREFEITURA pagará a LOCADORA o valor total de R$2.000,00 (Dois mil reais), median-

te apresentação de recibo de pagamento a ser feito após o evento. 
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CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA 

 O prazo da locação é de trinta dias a contar da assinatura do contrato. 

CLÁUSULA SETIMA - DO REAJUSTE 

 O valor contrato, será fixo sem qualquer espécie de reajuste. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

 Este contrato poderá ser rescindido mediante acordo, ou unilateralmente, na ocorrência das situ-

ações previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 aplicáveis ao caso. 

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS 

 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta das dotações orçamentárias 

do orçamento vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA  - DA FISCALIZAÇÃO 

 O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato através 

do Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Sr. Jean Carlos Manfio, CPF nº 837.908.100-53, como 

gestor do contrato. 

             Parágrafo único. A responsabilidade de que trata o caput desta cláusula não exclui ou reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA e dos seus representados por danos causados direta ou indireta-

mente à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  As partes elegem o Foro da Comarca de Frederico Westphalen para a solução de questões deri-

vadas da execução deste contrato não dirimidas por acordo. 

 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas. 

 Taquaruçu do Sul, RS, 15 de março de 2016. 

 

 

 

PREF. MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL       ADRIANA DA ROSA ALVES ZANCAN 

VANDERLEI ZANATTA – PREFEITO MUNICIPAL                           LOCADORA 

 

 

 

                                                   JEAN CARLOS MANFIO 

                                                           Gestor do Contrato 

 

Testemunhas: 

 

 

A ____________________________________       B ________________________________ 

Nome:                                                                        Nome:  

CPF.                                                                           CPF.  

 


