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 CONTRATO Nº 368/2011

CONTRATO  DE  LOCAÇÃO  DE 
IMÓVEL  URBANO  PARA  O 
FUNCIONAMENTO DE CASA PARA A 
REALIZAÇÃO  DE  CURSOS  QUE 
FAZEM  ENTRE  SI  O  MUNICÍPIO  DE 
ITAQUI  E A SR. ARNALDO TIECKER

Pelo presente instrumento particular de contrato de locação de imóvel Comercial que fazem 

de um lado o MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 

CNPJ sob o nº. 88.120.662/0001-46, com sede nesta cidade de Itaqui, sito a Rua Bento Gonçalves,  

nº. 335, denominado neste ato como LOCATÁRIO, representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Sr. 

GIL MARQUES FILHO inscrito  no  CPF sob  o  nº.  132.750.620-34  e  portador  de  cédula  de 

identidade nº. 9003198786, brasileiro,  maior,  casado, residente e domiciliado nesta cidade e, do 

outro lado o Sr. ARNALDO TIECKER, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº. 166.355.580-04, 

doravante denominada LOCADOR, perante as testemunhas nomeadas e firmadas, tendo em vista o 

Processo Administrativo nº. 101.442/2011, referente a  Dispensa de Licitação nº 011/2011, com 

fundamento no art. 24, X da Lei nº. 8.666/93 pactuam o presente Contrato de Locação de Imóvel,  

que se regerá por toda a legislação aplicável a espécie e, especialmente pela Lei nº. 8.245/91 e Lei  

nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, cujas disposições aplicam-se a este contrato irrestrita e 

incondicionalmente a que os CONTRATANTES declaram conhecer,  que se regerá, também, pelas 

cláusulas a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente contrato é a locação de imóvel  localizado na Rua Rodrigues Lima, nº 

237,  lotado conforme matrícula do Registro de Imóveis nº 6.685, destinado ao funcionamento de 

cursos de qualificação, aperfeiçoamento, etc.

CLÁUSULA SEGUNDA

Pela locação do referido imóvel o Município pagará a quantia de R$ 1.300,00 (hum mil e 

trezentos  reais)  mensais,  pelo  período 12 (doze)  meses  a  contar  do  dia  1º  de  janeiro  de 2012,  

podendo ser prorrogado por 12 (doze) meses, a critério da Administração e desde que de acordo com 

a legislação vigente.
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Parágrafo Primeiro: O preço poderá ser revisto mediante interesse das partes para o reajuste do 

valor contratado, devendo incidir índice de correção anual o IGP-M.

Parágrafo  Segundo:  Quaisquer  benfeitorias  necessária  para  a  adequação  do  imóvel  objeto  do 

presente contrato  poderão ser causa para abatimento ou indenização das partes, desde que haja 
negociação prévia entre as partes, ficando as respectivas benfeitorias fazendo parte integrante do 

imóvel quando resilição do contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA

O pagamento da quantia mencionada na cláusula segunda será efetuado até o dia 05 do mês 

subsequente ao vencimento na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Itaqui, mediante apresentação 

de recibo, devidamente autorizado e assinado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.

CLÁUSULA QUARTA

O não cumprimento das cláusulas convencionadas sujeitará a Contratada ao pagamento de 

multas e sanções estabelecidas na Lei nº. 8.666/93 e na Lei nº. 8.245/91 e alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA

Constituem motivos  para  a  rescisão  do  contrato  aqueles  previstos  no  art.  9º  da  Lei  nº. 

8.245/91 e nos arts. 78 e 80 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA

Constituem motivos para a nulidade do contrato o disposto no art. 45 da Lei nº. 8.245/91.

CLÁUSULA SÉTIMA

As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 10 – Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social

Unidade: 03 – Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto/Atividade: 2097 – Manutenção do Departamento Trabalho e Assistência Social

Código: 3339036000000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física

Rubrica: 1347-1

Recurso Livres
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CLÁUSULA OITAVA

Este contrato poderá ser rescindido quando findo o prazo de locação e, nos casos previstos 

nos arts. 77 e 78 da Lei Federal nº. 8.666/93 e art. 8º da Lei Federal nº. 8.245/91.

Parágrafo  Único:  finda  a  locação  ou  rescindido  o  contrato,  o  imóvel  será  desenvolvido  pelo 

LOCATÁRIO a LOCADORA nas mesmas condições de higiene e habitabilidade em que recebeu, 

declarando estar em ótimas condições, ressalvados os desgastes naturais decorrentes de uso normal,  

mediante quitação da LOCADORA.

CLÁUSULA NONA

Fica eleito o foro de Itaqui/RS para dirimir  quaisquer dúvidas ou questões oriundas  do 

presente contrato. 

 
E por estarem justos e acordados, firmam o presente termo aditivo em 3 (três) vias de igual  

teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas. 

Itaqui, 28 de dezembro de 2011.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Gil Marques Filho

Prefeito Municipal 

LOCATÁRIO

ARNALDO TIECKER
LOCADOR

Testemunhas:

___________________________________

___________________________________
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