
 CONTRATO Nº 016/2018 
 
 

Contrato de Locação de Imóvel que celebra o Município de 
Santa Margarida do Sul através do Poder Executivo e a Sra. 
Marisol Lacerda Fagundes e Sr. Cassildo Flores Lacerda. 
Baseado na Dispensa 026/2018. 

 
 
  Que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL, 
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ n.º 04.219.343/0001-00, com sede a Av. 17 de Abril, 
nº 503, na cidade de Santa Margarida do Sul - RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO, brasileiro, casado, agropecuarista, neste ato denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e de outra parte como Locadores a Sra. MARISOL LACERDA 
FAGUNDES, brasileira, portadora do CPF nº 967.110.510-68, e, RG 9069624683, e Sr. CASSILDO 
FLORES LACERDA, brasileiro, portador do CPF nº 008.205.070-83, e, RG 3087211061, doravante 
denominado LOCATÁRIO, com fundamento na Lei nº 8.666/93 e alterações, firmam o presente 
contrato, mediante as cláusulas que seguem. 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA  
O presente Contrato tem por Objeto, a locação de um prédio comercial, em 

alvenaria, com área de 175,53m² (cento e setenta e cinco metros e cinquenta e três decímetros 
quadrados), composto por 08 (oito) salas, sito a Avenida Serrinha, nº 144-A, para ser utilizado pelo 
CRAS, devidamente autorizado pelo processo de dispensa de licitação Nº 026/2018, com 
fundamento no inciso X do art. 24 da Lei Nº 8.666/93. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA  
O valor mensal da locação será de R$ 1.630,34 (hum mil seiscentos e trinta reais e 

trinta e quatro centavos). O aluguel será pago em moeda corrente nacional, em até 05 (cinco) dias 
uteis, após seu vencimento. 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA  
O prazo de locação é de 12 (doze) meses, retroagindo seu inicio ao dia 01 de janeiro 

de 2018, até o dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado por escrito, atualizado 
monetariamente conforme a variação do IGP-M/FGV, de acordo com o inciso II do artigo 57 da Lei nº 
8.666/93, cessando de pleno direito neste último dia, independente de notificação, aviso ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, obrigando-se o locatário a desocupar o imóvel, entregando-o 
nas mesmas condições em que o encontrou.  

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 

contrato a Srª Clara Regina Lopes Souto – Gestora de Contratos, como responsável do Município para 
acompanhamento e vistoria no imóvel, a Secretária de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Sr. 
Suzana Barbosa S. Machado. 

 
 



CLÁUSULA QUARTA 
São direitos e obrigações entre as partes, a observância da Lei Federal nº 8.245/91. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA  
Os encargos correspondentes ao fornecimento de água e energia elétrica, serão de 

exclusiva responsabilidade do LOCATÁRIO. Toda e qualquer benfeitorias úteis e/ou necessárias no 
referido imóvel, desde que acordado por escrito entre ambas a partes, poderão ser realizadas pelo 
LOCATÁRIO, ajustando-se os termos inerentes ao caso concreto. 

 

 
CLÁUSULA SEXTA 
A cessão ou transferência do presente Contrato, dependerá do prévio e expresso 

consentimento do LOCADOR. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
Caracterizará grave infração contratual, podendo o LOCADOR, dar como rescindido 

de pleno direito o presente contrato, independente de qualquer interpretação judicial ou 
extrajudicial, sem que assista ao LOCATÁRIO direito à qualquer indenização ou reclamação, o uso do 
prédio para fins diversos do estabelecido. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
Quaisquer tolerâncias ou concessões pelo LOCADOR, que não manifestada por 

escrito, não constituirão precedentes intocáveis para a alteração de suas obrigações estipuladas 
neste instrumento. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
As despesas decorrentes do presente Contrato por parte do município correrão por 

conta da seguinte rubrica orçamentária: 
 

Secretaria Dotação Orçamentária Valor Mensal Valor Total 

Trabalho, Habitação e 
Assistência Social 

2.027 (374) 
3.3.90.36.00.00.00.00.0001 

R$ 1.630,34 R$ 19.564,08 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Das Penalidades: 
10.1  Pelo descumprimento do Contrato, total ou parcialmente, serão aplicadas as 

seguintes sanções: 
 a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a 

execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
 b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) 

dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor 
atualizado do contrato; 



 c) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: 
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de 2 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

 
10.2  As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o 

caso. 
10.3  Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade 
ou inadimplência contratual. 

 
 

CLÁUSULA DECIMA-PRIMEIRA 
Os casos omissos a este contrato serão dirimidos na forma da Lei Federal 8.666/93. 
 
As partes elegem o Foro de São Gabriel-RS, como sendo o único competente para 

dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente aditivo. E assim, estando as partes inteiramente 
de acordo com todas as cláusulas estabelecidas no presente contrato, firmam o mesmo em 04 
(quatro) vias de igual forma e teor.  

 
 

Santa Margarida do Sul (RS), 20 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
 
________________________________                              ________________________________ 
Luiz Felipe Brenner Machado     Marisol Lacerda Fagundes 
Prefeito Municipal        Locatária 
 
 
 
________________________________                              ________________________________  
Cassildo Flores Lacerda                              Waner Cleuser da F. Pereira 
Locatário                        Procurador Geral 
       OAB/RS nº 23.480 
 
 


