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CONTRATO Nº 035/2021 

 

Edital de origem: Dispensa de Licitação n° 1223/2021 

Processo Administrativo n°: 1268/2021 

Contrato celebrado entre o Município de Restinga 

Sêca e a empresa MAGOGA & BERNARDES 

LTDA  para locação de imóvel para instalação e 

funcionamento do Cineclube Orion e da Biblioteca 

Pública Municipal. 

 

O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA (RS), CNPJ nº 87.490.306/0001-51, neste ato representado pelo 

Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, inscrito no 

CPF sob n° 001.803.030-07, inscrito no Registro geral nº 5078300091, residente e domiciliado na Av. 

Julio de Castilhos, 259, apto 402, denominado doravante LOCATÁRIO e, de outro lado, a Sra. 

LURDES FONTANA BATISTA, brasileira, inscrita no CPF sob nº 413.947.120-49 e no RG sob nº 

6030577701 – SSP/RS, residente no município de Restinga Sêca, RS, CEP 97.200-000, representado 

neste ato por sua procuradora, a imobiliária MAGOGA & BERNARDES LTDA, inscrita no CNPJ sob o 

nº 33.494.705/0001-61, com sede na Av. Júlio de Castilhos, nº 252, bairro Centro, município de Restinga 

Sêca (RS), CEP 97200-000, denominada doravante LOCADORA tem entre si justo e CONTRATADO, 

o que contém as cláusulas a seguir: 

  

1. OBJETO 
1.1. O presente contrato tem como objeto a locação de imóvel localizado na Avenida Júlio de Castilhos, 

nº 676, fundos, com 04 (quatro) salas e 01 (um) banheiro, totalizando 147 m², para instalação e 

funcionamento do Cineclube Orion e da Biblioteca Pública Municipal, solicitado pela Secretaria de 

Indústria, Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer (SMICTCDL). 

 

2. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL 

2.1. A presente Locação destina-se a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Indústria, 

Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer, tendo em vista a necessidade de imóvel para instalação e 

funcionamento Cineclube Orion e da Biblioteca Pública Municipal. 

 

3. CONDIÇÕES DO IMÓVEL  

3.1. O imóvel, objeto deste contrato, entregue nas condições descritas no laudo de vistoria, que depois de 

lido e assinado por ambas as partes fará parte deste instrumento. Devendo a LOCATÁRIO mantê-lo e 

restituí-lo desta forma quando findar a locação. 

 

4. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. O valor contratado para a locação é de R$ 1.280,00 (mil duzentos e oitenta reais) mensais, pelo 

período de 12 (doze) meses. 

4.2. O pagamento será efetuado até o dia 10º (décimo) dia do mês subsequente ao vencido. 

 

5. BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES 
5.1. Respeitadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, fica desde logo autorizado a fazer, no 

imóvel locado, as benfeitorias necessárias à manutenção do imóvel. As benfeitorias necessárias são 

indenizáveis independentemente de autorização. 

5.2. As benfeitorias úteis dependem de autorização da LOCADORA, são passíveis de indenização e 

permitem a retenção do imóvel pela LOCATÁRIA. As demais alterações ou benfeitorias ditas 

voluptuárias feitas com prévio consentimento da LOCADORA poderão integrar o imóvel, desde que 

indenizadas, ou serem retiradas pela LOCATÁRIA, quando não afetarem a estrutura e a substância do 

imóvel. 

5.3. Em qualquer caso, todas as benfeitorias desmontáveis, tais como lambris, biombos, cofre construído, 

tapetes e lustres, poderão ser retirados pela LOCATÁRIA, ao termo do contrato, sem prejuízo das 

obrigações de restituição do imóvel nas condições em que foi recebido.  
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6. PREÇO 

6.1. O valor mensal do aluguel do imóvel é de R$ 1.280,00 (mil duzentos e oitenta reais), a ser pago 

diretamente a LOCADORA até o 10° (décimo) dia de cada mês subsequente ao vencido. 

6.1.1. Caso ocorra atraso do pagamento por parte da LOCATÁRIA incidirá, sobre o valor em atraso, o 

percentual de 1% (um por cento) a cada 30 (trinta) dias. 

6.1.2. O valor do aluguel será reajustado anualmente, tendo como base, os índices previstos e acumulados 

no período anual do IPCA (IBGE), para os aluguéis, e, em caso de falta deste índice, será utilizado o que 

vier a substituí-lo. 

 

7. TRIBUTOS E DEMAIS DESPESAS 

7.2. Caberá a LOCATÁRIA o pagamento das despesas ligadas à efetiva utilização do imóvel, tais como 

água, esgoto, luz, gás e telefone e demais despesas ordinárias, se houver. 

7.3. Caberá a LOCADORA o pagamento de impostos relativos à propriedade do imóvel e taxas 

correlatas de administração imobiliária, bem como das despesas extraordinárias de condomínio e o 

prêmio de seguro complementar contra fogo, bem como os impostos como IPTU. 

 

8. MULTA POR INFRAÇÃO 

8.1. As partes estipulam o pagamento da multa no valor de 3 (três) aluguéis vigentes à época da 

ocorrência do fato, a ser aplicada àquele que venha a infringir quaisquer das cláusulas contidas neste 

contrato. 

 

9. RESCISÃO 

9.1. Ocorrerá a rescisão do presente contrato, independente de qualquer comunicação prévia ou 

indenização por parte da LOCATÁRIA, quando: 

9.1.1. Ocorrendo qualquer sinistro, incêndio ou algo que venha a impossibilitar a posse do imóvel, 

independente de dolo ou culpa da LOCATÁRIA; 

9.1.2. De forma unilateral, nos casos previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93; 

9.1.3. Nas situações elencadas no presente instrumento.  

9.2. A administração pode a qualquer momento fazer a rescisão unilateral do presente contrato, e neste 

caso não será pago nenhum valor a título de multa rescisória. 

 

10. DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

10.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses a contar 01 de maio de 2021, 

podendo ser prorrogado, a critério da LOCATÁRIA com anuência da LOCADORA, respeitado o limite 

legal.  

 

11. DO RECURSO FINANCEIRO 

11.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária e 

recurso financeiro: 

 

Classificação Funcional 

Programática 

Atividade/Projeto/Elemento de 

Despesa 
Fonte Bloqueio R$ 

13 392 00 39 20 89 2089 33903910 01 15.360,00 

 

12. LEGALIDADE E VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

12.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 

1993 cumulado com a Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato) e está vinculado ao processo de Dispensa de 

Licitação nº 1223/2021 

 

13. FISCALIZAÇÃO 

13.1. A fiscalização da execução contratual deverá ser efetuada pelo Servidor da Secretaria de Indústria, 

Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer, o servidor será designado por meio de portaria que 

constará no processo. 
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14. FORO 

14.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes elegem o foro da comarca de 

Restinga Sêca/RS. 

 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual 

teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

 

Restinga Sêca, 30 de abril de 2021. 

 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito 
MAGOGA & BERNARDES LTDA 

Locador 

 

 

 

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896 

 

 

 

 

                   

TESTEMUNHAS: ________________________ 

                               Nome: 

                               CPF: 

________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


