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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. nO 128/18 - GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Senhor Presidente:

Carazinho, 14 de junho de 2018.

CÂMI\R/I 'JlUNICIPAL ]
DE CAfiAZ/N/:J.O .

Prnt"colo n"_~ ;,( 10õ9- J li '?
H"'a A4: ~()-~ :

2 t JUN. IUl8

Em atenção ao ofício supracitado, o qual contém Pedido de In-

formação, oriundo dessa Casa, encaminhamos cópia xerográfica de expediente

recebido da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas,

contendo as informações solicitadas acerca dos imóveis de propriedade ou que es-

tão em posse do Município.

Atenciosamente,

/JIÁ/)
Mi~~Z

) Prefeitç

oov

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNiCíPIO DE CARAZINHO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

MEMO nº : 054/2018

DATA : 14/06/2018

DE : Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

PARA : Secretário Municipal de Administração

REFERÊNCIA : RespostaOP 087/2018 - Câmara de Vereadores

Prezado Senhor:

Ao cumprimentá-lo cordialmente vimos informar que em resposta ao OP

citado, com autoria do Vereador João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB,

encaminhamos informação nº OS/2018, acompanhado de mapa e listagem dos imóveis e

áreas pertencentes ao Município.

Sendo o que se apresenta, colocamo-nos a disposição para quaisquer

esclarecimentos.

Atenciosamente;

~ "dJLJ
Vanderlise Gi ardello

Secretária Municipal de Planejamento,

Urbanismo e Obras Públicas

DMG

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e-maU: prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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MUNiCíPIO DE CARAZINHO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

Info. N° OS/2018- Setor de Desenho Carazinho, 20/06/2018

À Sr.a Vanderlise Girardello

Assunto: Resposta ao OP087/2018 da Câmara de Vereadores

Prezada,

Conforme solicitado segue em anexo a este informativo listagem dos imóveis de

propriedade do Município constando: área total, área construída, matrícula do registro de

imóveis, localização do imóvel, se está afetado ou desafetado e apresentando indicação de

uso, além de outras informações pertinentes. Para melhor compreensão da tabela

encaminho também mapa de localização das áreas.

Quanto aos imóveis de propriedade de terceiros que se encontram em posse do

Município de Carazinho, encaminho todos os contratos e termos aditivos em decorrência

de aluguel, permuta ou comodato, que me foi fornecido pelo Departamento de Licitações.

Ressalto que a planilha enviada esta sempre em atualização, devido a retificações e

a averbações dos edifícios públicos, portanto sempre que houver dúvida quanto alguma

área deve ser consultado o setor de desenho.

Atenciosamente,

~(;I~--n: ~j", ~ ~~
/Gióvani Meira de Ant6ad-;-

Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas.
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1878,83
626,99
2650
12412
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1745.28
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862,4

4631,78
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487.9
7762,25
4245,25

567

2759,63
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A n!lo averbada
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SOO40045 lOO4
8004 0045 L003
8004 0045 L006
S006 0200 l014
8006 0200 l050
S002 0038 L001
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Planilhal

Arca de Uso Publico Utilizado como Praca 12412 o o 5006 0140 LOO2 39862 V22 AfetadoRccreaçao e A. Verde Utilizado como Praca e sede AMOSPE 2036,2 - o S011 0006 L015 39338 V41 Afetado LM N" 5 CSO,da 20."08'1!l91AreaVetdo Loteamento Rech 1 3386,98 o o 50050141 o

V13 AfetadoAreaVerde Loteamento Rech 11 1822.35 - o 50050141 o

V14 AfetadoArca InebtuclonaI Loteamento Rech I 1638.6 o o 50050140 o 19 AfetadoArca InsblUClOnal Loteamento Rech " 2419,9 - o 50050145 o
110 AfetadoAreaVerdcl Loteamento Rech " 3161,5 o o 50050145 o V15 AfetadoEducacional EMEF Rufino Leal 2856 o A não averbada - 3549 V6 OcuoadoArea de Uno Publico Núcleo Habitacional N3E1 7558,25 . A. não averbada 5005 0168 LOO1 39860 V4 AfetadoArea de Uso Publico Centro de convivências da 3" Idade 3696,59 o o 50050168 L002 39859 V4 Afetado LM. n" 7.894 de 23112/2014Terreno Desdobro 369 o - S005 0072 L042 27932 152 livreTerrenO+("dlf.cacao GaloAo Erico Bueno 972 . A. não averbada 5005 0072 L043 27933 151 Cessão de uso LM. N" 5 998 de 23f1212cn3Terreno+edificacao Utilizada O8losaaentes da Den!lue 753,37 o A. não averbada SQ040003 L012 37523 150 OcUDSloEdlflclo Público Prefeitura Municioal 2032 o 1488,40 m' SQ020100 L001 1467 133 Ocue oEdiflcio Público Prefeitura Municioal ANEXO 863,5 o 773,70 m' 50020100 L001 33480 134 Ocue oEdifícIOPúblico Museu Olivio Olto 1023 773,70 m' o S002 0100 L012 17643 1109 OcUt oPraca Praca Albino Hillebrand 8047.83 o A. não averbada 5001 0002 L001 V24 OCUt oTerreno Area livre 527,15 . o 5006 0154 L006 14787 180 LivreEauioamento Social CETRAT 8137,5 o A. nao averbada 5006 0067 L001 14952 179 Cessão de uso LM.no8.056 de 29/1212015Terreno+edificaçao Area livre 1628 . A. não averbada 5003 0143 L005 15217 In Livre

Ediffcio Público IML Centro de Castraçao 1500 195,47 m' o 5005 0085 L051 16562 176 OcuoadoEdiflcio Público Biblioteca Pública 138,34 - A. não averbada 5001 0001 L001 34536 119 Ocuoado
Eauip. De Saúde 5ecrelaria de Saúde e CMPP 1680 o 1680m' 50010017 L002 16143 120 Ocupado
Eauip De Saúde Unidade Básica de Saúde 2400 - 260,35 m' 5001 0041 L001 35005 121 OaIDadoEdlflcio Público Utilizado DelaCELTI 1440 o A. não averbada 50010041 L015 35004 122 Ocupado LM. N° 5.962, DE 1511012003Educacional EMEF Presidente Castelo Branco 774,7 o A. não averbada 50100010 lO05 13120 141 OcupadoEQuip De SaClde ESF Ouro Preto 50519 o 194,40 m' SQ070122 lO01 18025 139 OcupadoEauipamento Social CRAS Ouro Preto 442,7 o A. não averbada 50070130 lO01 32777 138 OcupadoAreaVetde loteamento Nova Ouro Preto 6911,3 o - 50070130 lOOO 18025 V30 livreAreaVerde loteamento Nova Ouro Preto 1847,81 o o 50070122 lO01 18025 V31 LivreArea Insiütucional loteamento Campo Belo 2417,84 o o 5007 0052 L139 114 livreAreaVerde loteamento Campo Belo 5024.56 o o 5007 0052 lO07 V18 LivreTerreno+edificacão lote ocupado com residencia 250 o A. não averbada 50070121 l015 40540 1111 OcupadoArea Institucional loteamento Sol Nascente 1477,83 o o 5007 0089 l036 115 livreArea Institucional Cond. São Vicente e Castelo Branco 1261,67 o o 5008 0029 l089 38637 116 livreArea Verde Cond. São Vicente e Castelo Branco 2650 o o 5008 0029 l088 38636 V21 LivreEducacional EMEF Getulio Var!las 7200 - 543,90 m' 5007 0038 lO01 15715 140 OcupadoEducacional EMEI Santa Isabel 15661,67 o A. não averbada 50070139 lO01 39425 V29 Ocupado
Educacional EMEF Dr. Piero Sassi 2415 o 665,28 m' 5003 0065 lO02 L.081115 142 Ocupado
Terreno Area doada em quitação de débitos 435,6 o . S001 0083 l055 23970 123 LivreTerreno Area doada em auitacão de débitos 462 o o 5001 0083 lO64 23971 124 Livre

Eauio. De Saúde UBS Passo D'areia 896 - 335,97 m' 5003 0078 l040 33130 156 Ocupado
Area Institucional loteamento Passo D'areia 1792 o o 5003 0099 lO01 33131 157 livreEauip. De Saúde ESF V. Planalto 1392,42 o 222,72 m' 5010 0079 l028 32366 160 Ocupado
Educacional EMEF Polibio do Valle 5120 - A não averbada S0090036l07-16 3795 10957 161 Ocupado
Educacional EMEF Alfredo Scherer 2543 o A. não averbada 50120036 l025 14.686-9.753 162 Ocuoado
Educacional EMEI Carolina Dal Castel 1000 256,00 m' . S0050086l015 7944 163 Ocuoado
Educacional EMEI Fernando Ari Moehlecke 8607 178,16 m' o S010 0009 L012 3492 164 Oc~ado
Educacional EMEF Presidente João Goulart 1692 o . não averbada 50070100 l018 31401 165 Ocupado
Educacional EMEI Esoeranca 2568 - . não averbada 50070100 lO01 31400 166 Ocuoado
Educacional EMEF Pedro Pasaualotto 4141,5 o . não averbada 5006 01231001 35066 167 Ocupado

Terreno+edificacAo Area com Cessão de uso 1040 - . não averbada 5006 Q065 l032 17464 168 Oculado lEI MUNICIPAllM.
Educacional EMEI Princesinha 3172 -

A ~o-f~~a035 L001 173 Ocu >lido. o-Edlf/c!o Público Corpo de Bombeiros 2967,97 - A. não averbada -- S003 0021 lO05 14948 - 16896 175 Ocu >lido em trâmite de regulanzaçao
EQulp. De Saúde UBS V. Princesa 513,93 - A não averbada - S001 Q019 lO01 37279 174 Ocu >lido
AreaVerde V. Medianeira 424525 o

o • - S006 u092 lO01 35001 V40 Livre
Terreno Area desafetada 491,75

o
- SOOtiQ092 lO02 35000 172 Livre lM n07.507 de 0610312012-

Area Insitltucional Loteamento Solar 301,29 - _. - . -1:Úi)6 0094 L025 - 112 Livre
Area Insllilucional Loteamento Solar _1524,25 - -=.t.....---.- _ot=-~o~ 0265 L001 - 113 Livre

I'lIginl\2
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AreaVerde Loteamento Solar 3943,49 - - S006 0200 L095 - V17 LivreTerrenO+ediflcacao 657 - A nao averbada S007 0076 L040 1694 195 OcupadoEdifJcio Público Pedreira Municioal 172721,65 172,6 m' - 80100066 L008 34286 1103 OcuoadoArea de Uso Publico Loteamento Nova Vila Rica I 3531,79 - - 5007oon L075 39478 V46 Afetado Decreto Executivo n0009/17Area de Uso Publico Loteamento Nova Vila Rica 11 3244,09 - - S007 oon L072 39494 V47 Afetado Decreto Executivo n0070/17Terreno Area Livre 480 - - 5006 0065 L006 39478 1104 LivreTerreno Area Livre 650 - - 5007 0086 L039 39494 1105 LivreTerreno Area adquirida 15489,07 - - S006 0041 L007 130 1116 LivreTerreno Area Livre 960 - - 5006 0041 L001 5130 196 LivreArea Verde Praca Soldado Adriano 6482,13 - - 5006 0228 L001 V23 LivreArea Insítitucional Loteamento Dom Alberto 3183,25 . - 8006 0228 L001 118 LivreTerreno Area Livre 603,6 - - 8006 0200 L098 39318 193 LivreTerreno Area Livre 2000 - - 80060143 L002 12453 143 LivreTerreno Area Livre 7000 - - 50060143 L008 14683 181 LivreTerreno 8aldo remanescente da matricula 8707,83 - - 80060143 12353 184 LivreTerreno+edíficac lo 476,15 128,48 m' - 8006 0060 LOO4 14126 182 OcupadoTerreno+edificac o 489,9 128,48 m' . 8006 0059 L008 14122 183a OcupadoTerreno+edificac o 582,8 128,48 m' - 8006 0059 L005 14119 183b OcuoadoTerreno+edificao o 446,4 128,48 m' - 5006 0059 L003 14117 183c OcupadoTerreno+edificac: o 420 128,48 m' - 8006 0059 L001 14115 183d OcuoadoTerreno Area desdobrada 745 - - 8006 0082 L003 12348 185 LivreTerreno Area desdobrada 640,63 . - 5006 0082 L004 12348 185 LivrePraça Praça CER 4 4351 - - 50060206 12347 V42 LivreTerreno rea Livre 480 - . 8006 0065 L006 12238 188 LivreTerreno rea Livre 480 - - 8006 0065 L035 27127 1100 LivreTerreno rea Livre 480 - - 8006 0065 L006 39478 1104 Livre
Projeto Habitacional 05 casas V. São Jorge 2726,08 - A não averbada 8003 0045 L01 a 06 32896 e outras 191 Ocupado Area total é o somatório de todas as

matrículas 32896 a 32901
Terreno+edificaçao Associaçêo Vila Rica 7392 - A nao averbada 80060068 12345 187 Matricula em conjunto com posto

Ocupado de saúde e praçaEa. de 8aúde ESF Vila Rica 7392 - A nao averbada 80060068 12345 187 OcuoadoEdíficio Público 8ecretaria de Obras 41417,76 2751,56 m' . 8006 0205 18433 186 OcupadoEducacional EEEF Carlinda de Britto 2400 - A não averbada 8006 0069 L008 39496 1114 OcuPadoTerreno Area Livre 650 - - 8007 0086 L039 39494 1105 LivreEdificio Público CIEP 10000,47 - - 8007 0055 L002 18508 1107 OCupadoTerreno Lote doado ao Municloio 1585 - - 50070010 L030 39373 1108 LivreEdifício Público Hospital Ooerária 15008,58 - A. não averbada 5004 0073 L056 40797 149 OcupadoEdificio Público UACC 2716 - A. nao averbada 5007 0095 L011 5570 144 OcupadoTerreno Area Livre 1024,93 - . 50100020 L003 28793 155 Desafetado LM. N° 6.202, DE 27/0412005Terreno Area com CeSSa0 de uso 942,47 - . 50100020 L002 28792 154 Desafetado LM. N° 6.202, DE 27/0412005
Terreno Lotes desdobrados - V. Fey 4800 - - 50100039 42360 a 42383 198 Livre Lotes desdobrados para projetos

habitacionaisProieto Habitacional Condomínio Fev 6530,36 - A não averbada 5010 0020 L001 27190 V33 OcupadoTerreno Area Livre 657,25 - . 50100026 L006 21857 1106 LivreArea Verde Lo!. Vila Aleare 3325 - . 50100015 L001 - V38 LivreTerreno Desaprooríacão 1657,n - - 50100079 L026 34582 158 Livre DE. nO107 de 03/10/2011Edificio Público Centro Mun. De Alimentacão Escolar 468 . A. não averbada 501000162 L 002 39336 156 OcupadoTerreno+edificacao Lotes com possuidores 4038 - A. nao averbada 5008 0005-008 39513 1113 OcupadoArea Verde Vila Alvorada 4244,4 - - 5008 0065 L001 - V32 OcupadoTerreno Desapropriacão 2105 - - 50020070 L01 A 04 - 132 Livre Decreto Executivo n030/1996



ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 045/2017

Processo Licitatõrío n° 038/2017 Dispensa de Licitação nO017/2017

O MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Juridica de Direito Público Interno, inscrito

no CNPJ nO 87,613,535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha. número 1264, Centro, CEP

99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz. inscrito no CPF sob n°

584.588,168-49, doravante denominado simpfesmen~e LOCATÁRIO e, de outro lado, a SUCESSÃO

DO SR. DlVERSINO PINTO MARCELlNO, neste ato ato representada por sua inventariante, a

herdeira filha, Sra. MARA CARLESSO MARCELlNO, portadora da Carteira de Identidade nC

3045557091 expedida pela SSP/RS e inscrita no CPF nO706,632,380-72, residente e domiciliada na

Rua Marcílio Dias, número 1283, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, doravante denommada

simplesmente LOCADORA, é celebrado o presente contrato de locação, nos termos do art. 24, inciso

X, da Lei Federal nO 8.666/93, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E FINALIDADE

1.fConstltuiobjetodo presenie contraio a'locaçâodeÓl (umiim6vel, para ofünClonamento do 'Centro

de Referência Especiafízado de Assistência Social - CREAS, de sucessão do Sr. Diversino Pinto

Ma rcelino , localizado na Rua Silva Jardim, número 366. Bairro Oriental, nesta cidade. matricula n°

15,832 do Regístro de Imóveis da Comarca de Carazinho/RS. Setor 005. Quadra 013, Lote 010. com

área global de 250 m2

1.2 O imõvel objeto de locação, destina-se exclusivamente para os fins de interesse do Município, não

podendo ser mudada a sua destinação e, em nenhuma hipótese, comprometer a moralidade, os bons

costumes ou infringir o direito de vizinhança,

1.3 A Lei Federal n° 8,666/93 autoriza a contratação direta no art. 24, inciso X, quando se tratar de

locação de imóvel.

1.4 Justifica-se a troca de localização do CREAS em Virtude que o atual endereço as instalações são

precárias, tendo sérios problemas com goteiras, danificando os equipamentos e móveis, e também

pela falta de segurança no local. Diante disto, o novo local será mais amplo e proporcionará um melhor

atendimeAto aos usuários do serviço facilitando o trabalho a ser realizado, formando referência para a

toda comunidade que é assistida por este serviço,

CLÁUSULA SEGÚNDA: DO IMÓVEL

2,1 A, LOCADORAs€' obriga a ceder ao LbcATÁRIO. o uso e gozo de imóvel' 250m' de área global

'\ com uma casa de alvenaria. com área de 69,65m2
• situada nesta cidade, na Rua Silva Jardim. número

)366 Sàoc005Qosd,.013 lote010 ::~,:,::::::,~m Cemziaho matei""aO15.832doR::~ro
í



de Imóveis da Comarca de Carazinho/RS, com as seguintes confrontações: ao Norte medindo 19,00

metros, com o limite da Viação Férrea do RGS; ao Sul medindo 19.00 metros, com a Rua Silva Jardim;

ao Leste. medindo 13.00 metros, com a área remanescente. Lote 008; e ao Oeste, medindo 14,00

metros. com área remanescente,' Lote 009,

cLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO E VIGÊNCIA
3>ió presente contratoterâ vigêndêlapartir de2Óio4i2017 e finaliZando em àih:ii:ii:H7, coinCidindo

assim com o exercício financeiro, podendo ser prorrogado respeitado o limite temporal e as condições

impostas no art 57. 11da Lei Federal nO8.666/93.

3.2 Estabelecem as partes contratantes que. para renovação deste contrato, as partes interessadas se

notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a (30) trinta dias, Findo este prazo,

considera-se como desinteresse do LOCATÁRIO a sua continuidade no imóvel ora locado, devendo o

mesmo entregar as suas chaves à LOCADORA. Impreterivelmente no dia do vencimento deste

contrato,

CLÁUSULA QUARTA: DA RENDA PELA LOCAÇÃO

4.1ÓLóCATÃRíOpagarááCOCA-ÕÓRAovalordeRSi.:ioo,OO(Um'mii;duzentos' reais)mel1sais,
a título de aluguel, a ser pago até o dia 5° (quinto) ola útil de cada mês subsequente ao vencido,

~ 1° - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCAJI8GE

do período, ou outro índice que víer a substitui-lo, e o LOCATÁRIO compensará á LOCADORA com

juros de 0,5% ao mês, pro rata.

S 20 - Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado

anualmente de acordo com o indice do IPCAlIBGE, válido para o periodo, O LOCATÁRIO concorda,

desde já, com este sistema de reajustamento de aluguel.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES
5.1 ALoCAOORAftca obfigada'a:'
a) entregar o imóvel ao LOCATÁRIO em estado de servir ao uso a que se destina;

b) garantir ao LOCATÁRIO o uso pacifico do imóvel locado;

c) responder pelos vícios ou defeitos anteriores á locação;

d) executar as reparações de que venha o imóvel necessitar, que não constituem encargos do

LOCATÁRIO na alinea"f' do item 5.2.

5.2 O LOCATÁRIO fica obrigado a:

a) o LOCATÁRIO se obriga a pagar as despesas ligadas á efetiva utilização do imóvel. tais como.

consumo de água, luz. bem como os impostos e taxas (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, taxa

de lixo). referente ao Imóvel ora locado;

)

b) restitUIr o Imóvel findo o período de locação no estado em que o recebeu, salvo detenorações

( decorren:es do seu uso normal'
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c) levar imediatamente ao conhecimento da LOCADORA eventuais turbações de terceiros;
d) permitir a vistoria do imóvel locado pela LOCADORA ou por seu mandatário. mediante combinação

prévia de dia e hora, podendo exigir os reparos necessários a conservação, o que se fará a custa do

LOCATÁRIO;
e) salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer

Oimóvel locado nas mesmas condições em que o recebeu;

f) conservar o imóvel e realizar nele por sua conta. as obras de reparaçào dos estragos a que der

causa, desde que não provenientes do uso normal.

~ 1" - Ficarão a cargo do LOCATÁRIO as obras que forem exigidas pelas autoridades municipais

quanto à conservação e higiene do prédio, não lhe cabendo direito algum a indenização de benfeitorias

neste sentido.
~2". O LOCATÁRIO poderá realizar benfeitorias no imóvel locadO,com vistas á sua melhor utilização,

sendo-Ihe facultado levantar, a qualquer tempo, aquelas cujas a retirada se possa fazer sem

detrimento do imóvel.

9 3" • O LOCATÁRIO poderá exercer o direito da retenção do imóvel locado até que seja devidamente

Indenizado pela execução de benfeitorias necessárias, quando a LOCADORA. previamente notificada.

houver se recusado a realizá-Ias.

~ 4" • O descumprimento das obrigações será objeto de comunicação escrita, tendo a parte

inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias úteis. contados do conhecimento do fato, para alegar o que

entender de direito

CLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO, MANUTENÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL
s-:1ôLóCA'fÃRI0 declara que recebeli o Tm6vel no estado e condiçÕes constantes do relatório de

vistoria de entrada em anexo, o qual passa a fazer parte integrante deste contrato, constando do

mesmo os defeitos existentes, porêm mesmo assim aceita a locação, ficando obrigado a partir deste

momento a zelar pelo imóvel e o que nele contiver e a fazer de imediato, e por sua conta, todos os

reparos provenientes do uso normal no curso da locação, procedendo a revisão, manutenção e

limpeza de calhas. ralos, torneiras e registros, restítuindo-o no estado que o recebeu conforme laudo

de vistoria, com direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ou acessões, assumindo

a responsabilidade de devolver o imóvel, objeto deste contrato, tal qual consignado no aludido termo

de entrada.

6.2 Eventual divergência que, por falha, não tenha constado do relatório de vistoria de entrada deverá

ser comunicado por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias contados a assinatura deste mstrumento, sob

pena de aceitação do relatório inicial, permitindo ainda a sua confirmação pela LOCADORA.

6.3 Tendo recebido o imóvel com pintura nova, assim compromete-se a devolvê-Ia, com as mesmas

cores e qualidade quando da entrega das chaves. mesmo que os desgastes sejam decorrentes do seu

uso normal.

6.4 Antes de devolver o imóvel. o LOCATÁRIO deverá fazer os reparos que forem necessários para

0, repor o imóvel.em condições de uso, somente cessando a fluência dos aluguéis e encargos qUandO.o
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imóvel se encontrar nas condições devidas.

SÉTIMA: DA RESCISÃO

Será rescindido o presente contrato, nos seguintes casos:

a) por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, nos casos previstos nos incisos! a XII e XVIII do art. 78

da Lei Federal nO8666/93. de 21 de Junho de 1993:

b) amigavelmente, por acordo entre as partes. mediante formalização através de aviso-prévio. com

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, desde

que haja conveniência para o LOCATÁRIO;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente

~ 1° - No caso de rescisão o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado,

no estado em que o recebeu, independente de Notificação ou Interpelação Judicial ou Extra Judicial,

ressalvada a hipótese de prorrogação da locação. o que somente se fará por escrito.

S 2° - Caso o LOCATÁRIO não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver

na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Quarta. até a efetiva

desocupação do imóvel objeto neste instrumento

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Asdêspesasdecorrentes desía contratação serão suportadas pela seguinte dotação

12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

12.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA

12.02.06 ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.02.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

12.02.08.244.0126 ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.02.08.244.0126.2423 MANTER SERV PAEFI i MSE 1CREAS

30782/3.3.3.9.0.36.15.00.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

1452 FNAS/BL PSEMC

Parágrafo Único. As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações

orçamentárias respectivas. devendo ser empenhadas '10 inicio de cada exercicio.

)JCLÁUSULA NONA: DAS ALTERAÇÕES

• E""","iJ ilte"çãó ""àObilgató"a.ne"'eToimiliiiaa-"", m~ode 'romióAd.,o 00 "e","te
\ contrato.
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:CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSiÇÕES GERAIS

10.'1Ó [OCATARIO nãõpoderásubiocar nem emprestara imÓvelno todo ou enlparte, sem preceder

consentimento por escrilo da LOCADORA devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente

junto aos ocupantes, a fim de que o imóvel esteja desimpedido no término do presente contrato.

10.2 O presente contrato obriga os contratantes e todos os seus sucessores a titulo singular ou

universal, continuando em vigor ainda que o imóvel seja transferido a terceiros. Com vistas ao

exercicio pelo LOCATÁRIO, desse seu direito, obriga-se a LOCADORA a fazer constar a existência

do presente contrato em qualquer instrumento que venha a firmar, tendo por objeto o imóvel locado.

com expressa manifestação do conhecimento e concordância com suas cláusulas, pela outra parte.

10.3 Caberá á LOCADORA manter segurado o imóvel pelo vaiar que entender adequado. correndo

por sua conta o pagamento dos prêmios correspondentes, inclusive os relativos aos seguros contra

fogo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 00 FORO
quanto for devido-em razi'íodeste contrato e qLJeni'ío comporte o processo executivo será

cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor. em qualquer caso, os honorários do

advogado que o credor constituir para a ressalva dos seus direitos.

11.2 Fica eleito, de comum acordo entre as partes. o Foro da Comarca de CarazinhofRS, para dirimir

quaisquer litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais

privilegiado que seja.

E. por estarem justos e contratados. firmam o presente instrumento que. lido e achado

conforme. vai assinado pelas partes em duas vias, de igual teor e forma.

Carazinho (RS). 27 de março de 2017

Mjl~,' . chmi
,i fVr~fer",.

111ft
MuNicípIO DE . ARAZINHOV .

Este CONTRATO se encontra examinado
e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

LOCADOR

SUCESSÃO 00 SR. DIVERSINO PINTO
MARCELlNO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE LICITAções

TERMO ADITIVO N" 17012017

Origem: Processo Licitatório nO 038/2017, Dispensa de Licitação 01712017. Contrato nO 04612017.

lOCATÁRIO; MUNiCíPIO DE CARAZINHOIRS. Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ nO 87.613.535/0001-16. com sede na Avenida Flores da Cunha. número 1264 Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr, Mílton Schmítz, inscrito no CPF sob n')
584.588,168-49.

lOCADOR; SUCESSÃO DO SR. DIVERSINO PINTO MARCEUNO neste ato representado pcr sua
inventariante, a herdeira filha, Sra. MARA CARLESSO MARCEUNO, portadora (ia Carteira de
Identidade nO 3045557091. expedida pela SSP/RS e inscrita no CPF n° 706.632.380-72, residente e
domiciliada na Rua Marcílio Dias. número 1283, Bairro Santo Antônio. nesta Cidade.

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nO045/2017, tem por objeto a prorrogação de prazo,
com fulcro no artigo 57, H, da Lei Federal nO 8.666/93. nos termos do Momo n° 283/17. omitido pela
Secretaria Municipal de Assistência SociaL

CLÁUSULA PRIMEIRA; DO PRAZO

Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo por 12 (doze) meses a
contar de seu vencimento, iniciando em 0110112018. finalizando em 31112/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As 'despesas correrãO à conta da segUinte dotação orç:arlerltarl3

12.02.08.244.1006.2622.3.3,3.9.0.36.15.00.00.1450

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato para todos os tins e eleitos
de direito. os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de Igual teor e forma



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 130f2016

Processo Licitatório nO 120/2016. Dispensa de licitação nO029/2016

o MUNiCíPIO DE CARAZINHO. Pessoa Juridica de Direito Público Interno, inscrito no

CNPJ nO 87.613,535f0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP

99,500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Renato Süss, inscrito no CPF na 006,564,610-

04, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO e, de outro lado, MARIA LEOA GLASENAPP,

brasileira, casada, portadora do RG nO2002580039 SSP/RS e inscrita no CPF sob na 008,291530-04,

residente e domiciliada nesta cidade, neste ato representada por seu procurador, Sr, Jairo Antônio

Schmitt Graeff, brasileiro, casado, corretor de imóveis, inscrito no CRECI nO 14.649, portador do RG

nO 8007639951 SSP/RS, inscrito no CPF nO 090416800-04, residente na Rua Félix da Cunha,

nlJmerO 121, Apartamento 24, Centro, na cidade de Carazinho/RS, telefone (54) 3330-2027, doravante

denominada simplesmente LOCADORA, é celebrado o presente contrato de locação, nos termos do

art, 24, inciso X, da Lei nO8.656/93, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE
1.fCor)slltui objeto do presente contrato, a t.ÓCAÇÃO de úm imóvel localiZado na Avenida Flores da

Cunha, número 1184, Sala 112, Edifício Avenida, Centro, em Carazinho/RS, para funcionamento do

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICACAR

1.2 O imóvel objeto de locação, destina-se exclusivamente para os fins de interesse do Município. não

podendo ser mudada a sua destinação e, em nenhuma hipótese, comprometer a moralidade, os bons

costumes ou infringir o direito de vizinhança.

1.3 O interesse pelo referido imóvel justifica-se pela sua localização e características das instalações

do mesmo, formando referência para a toda comunidade que é assistida por este serviço,

1.4 A Lei n° 8,666/93 autoriza a contratação direta no art, 24, inciso X, quando se tratar de locação de

rmóveL

CLÁUSULA SEGUNDA: DO IMÓVEL
A LOCADORA se obriga a ceder ao LOCATAR1Ó.ol1soegozo do imóvel que possui

divisões em gesso perfazendo o total de 03 (três) peças conjugadas formando a Sala 112, localizada

no pavimento térreo, no Edificio denominado Centro Comercial e Residencial Avenida, localizado na

Avenida Flores da Cunha, número 1184, Setor 002, Quadra 100, Lote 005, com área real privativa de

52,73 m", área de uso comum de 15,65 m' totalizando uma área global de 68,38 m'. matriculado sob

o nO21,846, do Livro nO2 do Hegistro GeraL no Registro de imoveis de Carazinho/RS.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO QRAZO E VIGÊNCIA

3,1 O presente contrato terá igêncla a partir de 01/10/2016, finalizando em 31/12/2016, conforme
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Impacto Orçamentárío n" 213/2016, podendo ser prorrogado respeitado o limite temporal e as

condições impostas no art 57. II da Lei ne. 8666/93.

3.2 Estabelecem as partes contratantes que. para renovação deste contrato, as partes interessadas

se notificarão mutuamente com antecedência nunca inferior a (30) trinta dias. Findo este prazo.

considera-se como desinteresse do LOCATÁRIO a sua continuidade no imóvel ora locado. devendo o

mesmo entregar as suas chaves á LOCADORÂ, impreterivelmente no dia do vencimento deste

contrato

CLÁUSULA QUARTA; DA RENDA PELA LOCAÇÃO

4.1 O LOCATÁRIO pagará à LOCADORA o valor de R$ 750,00 (Setecentos e clnquenta reais)

mensais a título de alugueL a ser pago até o dia 10 {dez} de cada mês subsequente ao vencido.

~ 1° - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCAllBGE

do periodo. ou outro índice que vier a substitui-lo, e ° LOCATÁRIO compensará a LOCADORA com

juros de 0,5% ao mês, pro rata.

~ 2° - O LOCATÁRIO se compromete a pagar pontualmente. até o dia 10 (dez) de cada mês

subsequente ao periodo a que se refere.

~ 3° - Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o alugue! mensal será reajustado

anualmente de acordo com o índice do IPCA/IBGE. válido para o periodo O LOCATÁRIO concorda.

desde já, com este sistema de reajustamento de aluguel.

CLÁUSULA QUINTA; DAS OBRIGAÇÕES
5.1 A LOCADORA fica obrigada Çl:

a) entregar o imóvel ao LOCATÁRIO em estado de servir ao uso a que se destina:

b) garantir ao LOCATÁRIO o uso pacífico do imóvel locado:

c) responder pelos vicios ou defeitos anteriores à locação:

d) executar as reparações de que venha o imóvel necessitar, que não constituem encargos do

LOCATÁRIO na alínea ''f' do ítem 5.2.

5.2 O LOCATÁRIO fica obrigado a:

a} o LOCATÁRIO se obriga a pagar as despesas ligadas à efetiva utilização do imóvel, tais como,

consumo de água, luz, condomínio, bem como os impostos e taxas (lrnposto Predial Territorial Urbano

-IPTU, taxa de lixo). referente ao imóvel ora locado:

b) restituir o imóvel findo o período de locação no estado em que o recebeu, salvo deteriorações
decorrentes do seu uso normal;

c) levar imediatamente ao conhecimento da LOCADORA eventuais turbações de terceiros:

d} permitir a vistoria do imóvel locado pela LOCADORA ou por seu mandatário, mediante combinação

prévia de dia e hora. podendo exigir os reparos necessários a conservação, o que se fará a custa do
LOCATÁRIO

e) salvo as obras que importem na segurança do imóvel. obriga-se por todas as outras, devendo

trazer o imóvel locado nas mesmas condições em que o recebeu:

f) conservar o imóvel e realizar nele por sua conta, as obras de reparação dos estragos a que der

causa. desde que não provenientes do uso normaL
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~ 1° - Ficarão a cargo do LOCATÁRIO as obras que forem exigidas pelas autoridades municipais

quanto â conservação e higiene do prédio, não lhe cabendo direito algum a indenização de
benfeitorias neste sentido.

~ 2° • O LOCATÁRIO poderá realizar benfeitorias no imóvel locado, com vistas à sua melhor

utilização, sendo-lhe facultado levantar, a qualquer tempo, aquelas cujas a retírada se possa fazer
sem detrimento do imóvel.

~ 3° . O LOCATÁRIO poderá exercer o direito da retenção do imóvel locado até que seja devidamente

Indenizado pela execução de benfeitorias necessárias, quando a LOCADORA previamente
notificado, houver se recusado a realizá-las ele próprio

9 4° - O descumprimento das obrigações será objeto de comunicação escrita, tendo a parte

inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do conhecimento do fato, para alegar o que
entender de direito

CLÁUSULA SEXTA: 00 RECEBIMENTO, MANUTENÇÃO E ENTREGA 00 IMÓVEL
6.1 O LOCJI:'rÁRIOdeclara que recebeu o imóvel noesiãdo e condições constantes do relatório de

vistoria de entrada em anexo, o qual passa a fazer parte integrante deste contrato, constando do

mesmo os defeitos existentes, porém mesmo assim aceita a locação, ficando obrigado a partir deste

momento a zelar pelo Imóvel e o que nele contiver e a fazer de imediato. e por sua conta, todos os

reparos provenientes do uso normal no curso da locação, procedendo a revisão, manutenção e

limpeza de ralos. torneiras e registros, restituindo-o no estado que o recebeu conforme laudo de

vistoria, com direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ou acessões, assumindo a

responsabilidade de devolver o imóvel, objeto deste contrato, tal qual consignado no aludido termo de
entrada

6.2 Eventual divergência que, por falha, não tenha constado do relatório de vistoria de entrada deverá

ser comunicado por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias contados a assinatura deste instrumento sob

pena de aceitação do relatório inicial. permitindo ainda a sua confirmação pe.laLOCADORA

6.3 Tendo recebido o imóvel com pintura nova, assim compromete- se a devolvê-lo, com as mesmas

cores e qualidade quando da entrega das chaves. mesmo que os desgastes sejam decorrentes do
seu uso normal.

6,4 Antes de devolver o imóvel, o LOCATÁRIO deverá fazer os reparos que forem necessários para

repor o imóvel em condições de uso, somente cessando a fluência dos aluguéis e encargos quando o
imovel se encontrar nas condições devidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO
Será rescindido o presente contrato, nos seguintes casos:

a) por ato unilateral e escnto do LOCATÁRIO, nos casos previstos nos incisos I a Xli e XVlII do art 78
da lei Federal n° 8666193, de 21 de junho de 1993:

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso-prévio com

antecedência mínima de 30 (trínta) dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, desde
que haja conveniência para o LOCATÁRIO;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

S 1° - No caso de reSCisãoo lOCATÁRIO se obnga a restituir o imóvel completamente desocupado,
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no estado em que o (ecebeu independente de Notificação ou Inte(pelaçâo Judicial ou Extra Judicial.

(essalvada a hipótese de prO(rogaçãoda locação, o que somente se fará por escrito

92" - Caso o LOCATÁRIO não restitua o imóvel no fim do prazo contratual. pagará enquanto estiver

na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Quarta, ate a efetiva

desocupação do Imóvel objeto neste instrumento,

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pela seguinte dotação:

12 - Secretaria de Assistência e Promoção Social

12.01 - Gabinete da Secretaria

12.01.08 - Assistência Social

12.01.08.243 •Assistência a Criança e ao Adolescente

12.01.08.243.0123 - ServoDe Proteção a Criança/Adolescente

12.01.08.243,0123.2859 - Manutenção Atividades COMDICACAR

32100/3.3.3.9.0.36.15.00.00 - Locação de Imóveis

0001 - Livre

Parágrafo Único. As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrão por conta das

dotações orçamentárias respectivas devendo ser empenhadas no início de cada exercício,

CLÁUSULA NONA: DAS ALTERAÇÕES

Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao
presente Contrato

CLÁUSULA DÉClfII,A: DiSPOSIÇÕES GERAIS
10.10 LOCATÁRIO não poderá sllblocar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem preceder

consentimento por escrito da LOCADORA, devendo, no caso deste ser dado. agir oportunamente

junto aos ocupant("" a fim de que o imóvel esteja desimpedido no término do presente contrato

10,2 O presente contrato obriga os cOntratantes e todos os seus sucessores a título singular ou

universal, continuando em vigor ainda que o imóvel seja transfendo a terceiros, Com vistas ao

exercício pelo LOCATÁRIO, desse seu direito, obriga-se a LOCADORA a fazer constar a existência

do presente contrato em qualquer instrumento que venha a firmar, tendo por objeto o imóvel locado,

com expressa manifestação do conhecimento e concordância com suas cláusulas, pela outra parte

10.3 Caberá à LOCADORA manter segurado o imóvel pelo valor que entender adequado, correndo

por sua conta o pagamento dos prêmios correspondentes, Il1clusive os relativos aos seguros contra
fogo

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FOR' \
11.1 Tudo quanto for deVido em razão destE :ontrato e que comporte o processo executivo será

cobrado em ação competente, ficando a ( rgo do devedor. em qualquer caso, os honorários do
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advogado que o credor constituir para a ressalva dos seus direitos,

11.2 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho/RS, para dirimir

quaisquer litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais
privilegiado que seja

E, por estarem Justos e contratados, firmam o presente instrumento que, lido e achado

conforme, vai assinado pelas partes em duas vias, de igual teor e forma,

Carazinho (RS), 30 de setembro de 2016,

,1,p
LOc'liRIO

MUNiCíPIO OE CARAZINHO
LOCADORA

MARIA LEOA GLASENAPP

Este CONTRATO se encontra examinado e aprovado por esta
Assessoria Juridica,
c 4/i /; tléi?fi1);..i-m~~JdL..-../VfA;, ?

Mun~
0A8Ill$ 86366
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAçÕeS

TERMO ADITIVO N° 212/2016

Origem: Processo Licitatório nO120/2016. Dispensa de Licitação 029/2016. Contrato nO130/2016.

LOCATÁRIO: MUNICiPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ nO 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99500-000, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Renato Süss, inscrito no CPF nO006,564,610.
04,

LOCADORA: MARIA LEOA GLASENAPp' brasiteira, casada, portadora do RG nO 2002580039
SSPIRS e inscrita no CPF sob n° 008,291,530-04, residente e domiciliada nesta cidade, neste ato
representada por seu procurador, Sr. Jairo Antônio Schmitt Graeff, brasileiro, casado, corretor de
Iff)ÓVelS, Ir1scríto no CRECI nO 14,649, portador do RG na 8007639951 SSP/RS. inscrito no CPF nO
090.416,800.04, restdente na Rua Félix da Cunlla, número 121, Apartamento 24, Centro. na cidade de
Carazmno/RS, telefone (54) 3330-2027,

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nO 130/2016, tem por objeto a prorrogação de prazo,
com fulcro no artigo 57. inciso H, da Lei n° 8.666/93, nos termos do MEMO 19112016. emitido pela
Secretaria Municipal de AssistênCia e Promoção SacIa; e conforme Memo n" 139/2016 do Setor de
Contabilidade e Orçamento

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO

Fica estabeieckji3emre as partes a prorrogação de prazo por 12 (doze) meses, a
contar de seu vencimento, iniciando em 0110112017 e finalizando em 31/12/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas correrão a cõntada seguinte dotação orçamerliéria

12 - Secretaria de Assistência e Promoção Social
12.01 - Gabinete da Secretaria
12.01.08 - Assistência Social
12.01.08.243 - Assistência a Criança e ao Adolescente
12.01.08.243.0123 - Servo De Proteção a Criança/Adolescente
12.01.08.243.0123.2859 - Manutenção Atividades COMDICACAR
32100/3.3.3,9.0.36.00.00.00 - Locação de Imóveis
0001 - Livre

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma

Carazinho (RS), 23 de dezembro de 2016,

~
- --""~' //'

, "'" "A'::5-~~c'YU,E! I
(Av '-.5"'("

LOCADORA

MARIA LEOA GLASENAPP

A.ditivo 1'1' 212/2016
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
seTOR DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 185/2017

Origem: Processo Licitat6rio nO120/2016. Dispensa de Licitação nO029/2016. Contrato nO130/2016.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ n° 87,613,535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro. CEP 99,500-
000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob n° 584,588,168-49.

LOCADORES: ORLANDO GLASENAPP, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do RG n°
5045536546. SSP/RS e inscrito no CPF n° 766.195,080-49 e sua irmã DANUSA GLASENAPP KIRINUS,
brasileira, casada. dentista, portadora do RG nO 404,553.6762 e inscrita no CPF n° 758.362.030-91.
residentes nesta cidade. na qualidade de herdeiros legítimos e únicos dos Srs. ORLANDO CARLOS
GLASENAPP. falecido em 17/08/2017, portador da Carteira de Identidade n° 5000526268, SSP1RS e
inscrito no CPF sob nO 006.568,010-34 e MARIA LEOA GLASENAPP, falecida em 21/10/2017, funcionária
pública aposentada, portadora do RG nO 2002580039, SSP/RS e inscrita no CPF nO 00B,291.530-04.
brasileiros, casados. residiam na Rua 21 de Abril, número 40, Centro, nesta cidade, neste ato nomeiam
seus procuradores, Sr. Jairo Antõnio Schmitt Graeff, brasileiro, divorciado, corretor de imóveis. inscrito no
CRECI sob nO 14.649 F, portador do RG n° 8007639951, SSPIRS e CPF nO090.416800-04 e Sr. Percio
Jardel Ribas. brasileiro, solteiro. corretor de imóveis, inscrito no CRECI n° 42.513 F, portador do RG n°
6074187946, SSP/RS e inscrito no CPF n° 993046,940-00, estabelecidos na Avenida Flores da Cunha,
número 1184, Sala 110, Centro, nesta cidade.

,OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nO130/2016 tem por objeto a prorrogação de prazo com
fulcro no artigo 57, 11, da Lei Federal nO 8.666/93, conforme Memo nO 283/17, emitido pela Secretaria'
Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO

Fica estabejecida entre as partes a prorrogação de prazõilOr1i(doze)l1'leses~ a-contarcte
seu vencimento, iniciando em 01/01/2018, finalizando em 31f12/2018,

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
-ASdespesas'cõrrerãoacontada' segl.lintedotação orçamentária.'"

12.07.04.125.2002.2644.3.3.3.9.0.36.15.00.00.0001

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para lodos os fins e efeitos de
direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas} vias de igual teor e forma,

Carazinho (RS), 26 de dezembro de 2017

LOCADORES

HERDEIROS. ORLANDO GLASENAPP e

DANUSA GLASENAPP KIRINUS

Aditivo n° 185/2017



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 066/2017

Processo Licitatório nO 080/2017. Dispensa de Licitação nO030/2017.

o MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS. Pessoa Jurídica de Direito Público Interno. inscrito

no CNPJ nO87.613.535/0001-16. com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro. CEP

99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Mílton Schmitz, inscrito no CPF sob nO

584.588.168-49, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO e, de outro lado, MARIA LEOA

GLASENAPP, portadora da Carteira de Identidade nO2002580039 expedida pela SSP/RS e inscrita no

CPF nO 008291530104, residenle e domiciliada na Rua Marcílio Dias, nO206, Cenlro, nesta cidade.

nesle ato representada por seu procurador, Sr. Jairo Antônio Schmitt Graeff, brasileiro, casado,

corretor de imóveis, inscrito no CRECI n° 14.649, portador do RG n° 8007639951 SSP1RS, inscrito no

CPF nO090.416.800-04, residente na Rua Félix da Cunha, número 121, Apartamento 24, Centro, na

cidade de Carazinho/RS, telefone (54) 3330-2027. doravante denominada simplesmente LOCADORA,

é celebrado o presente contrato de locação, nos termos do art. 24, inciso X. da Lei Federal nO

8.666/93, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E FINALIDADE

i i' Constitui objeto' do presente contrato a locação de 01'(umjimÓvelsituadonaAvenida Flores da

Cunha, número 1184, Sala 105, Edificio Avenida, Centro, nesta cidade, para o funcionamento das

atividades do Conselho Tutelar.

1,2 O imóvel objeto de locação. destina-se exclusivamente para os fins de interesse do Município, não

podendo ser mudada a sua destinação e, em nenhuma hipótese, comprometer a moralidade, os bons

costumes ou infringir o direito de vizinhança.

1.3 A Lei Federa! n° 8.666/93 autoriza a contratação direta no art. 24, inciso X. quando se tratar de

locação de imóvel.

1.4 Justifica-se a locação para ampliação das atividades do Conselho Tutelar, tendo em vista a

necessidade de mais um banheiro e também mais uma sala para atendimento dos Conselheiros.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO IMÓVEL

2,1 A LÓCÀDORA se obrígaaceder ao LOCATÁRió-:-õ'üSõ'e'gozodeim6velcom área realpnvativa

de 46.02 m
2
, área de uso comum de 13,66 m2 totalizando uma área global de 59,68 m2, situada nesta

cidade. na Avenida Flores da Cunha, número 1184, Setor 002, Quadra 100, Lote 005. Bairro Centro.

I Carazinho, matrícula n" 21 839 do Registro de Imóveis da Comarca de Carazlnho/RS com as

gurntes confrontações ao Norte medindo 17 metros com a Avenida Flores da Cunha e 2.50 metros,
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com o lote 04 de Mário Miguel Penacchia: ao Sul, medindo 21 metros, com o lote 27 de Bayard de

Azevedo Sanches e Maria Fernandes Sanches Cesa: a Leste, medindo 83,70 metros com o lote 06 de

Ary Sampaio da Silveira, lote 07 de Vali Albrecht, lote 08 de Otomar 80th e lote 15 de Sandra Kraemer;

e a Oeste medindo 62,50 metros com o lote 04 de Mário Miguel Penacchia e 20 metros com uma rua

sem denominação.

cLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO E VIGÊNCIA
3~f ..o' .....presente .....conirato terá .v'iQênc'ia' ,.a ,....contãf- ...de sua .â's~smatlirã:' finaliza'rido é"m--"à1i12/2017,

coincidindo assim com o exercício financeiro, podendo ser prorrogado respeitado o limite temporal e as

condições impostas no art. 57, 11da Lei Federal nO8.666/93,

3.2 Estabelecem as partes contratantes que, para renovação deste contrato, as partes interessadas se

notificarão mutuamente, com antecedência nunca interior a (30) trinta dias, Findo este prazo,

considera-se como desinteresse do LOCATÁRIO a sua continuidade no imóvel ora locado, devendo o

mesmo entregar as suas chaves a LOCADORA. impreterivelmente no dia do vencimento deste

contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DA RENDA PELA LOCAÇÃO
4.1 OL.OCATARIO pagará á LócADoRA o vaior de Rlf380,ÓO(irezentose oitenta) mensals,a
titulo de aluguel, a ser pago até o dia 5° (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao vencido.

~ 1° - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE

do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e o LOCATÁRIO compensará a LOCADORA com

juros de 0,5% ao mês, pro rata.
~ 2" - Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado

anualmente de acordo com o índice do IPCAlIBGE. válido para o período. O LOCATÁRIO concorda,

desde já. com este sistema de reajustamento de aluguel.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES -
5.fA.LotADORAftca obrigadã"a:
a) entregar o imóvel ao LOCATÁRIO em estado de servir ao uso a que se destina;

b) garantir ao LOCATÁRIO ° uso pacífico do imóvel locado:

c) responder pelos vicias ou defeitos anteriores à locação;

d) executar as reparações de que venha o imóvel necessitar, que não constituem encargos do

LOCATÁRIO na alínea "f' do item 5.2.

5.2 O LOCATÁRIO fica obrigado a:

a) o LOCATÁRIO se obriga a pagar as despesas ligadas à efetiva utilização do imóvel. tais como,

consumo de água, luz, condomínio, bem como os impostos e taxas (Imposto Predial Territorial Urbano

- IPTU. taxa de lixo). referente ao imóvel ora locado.

)

restitUir o Imóvel findo o periodo de locação no estado em que o recebeu, salvo detenorações
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decorrentes do seu uso normal;

c) levar imediatamente ao conhecimento da LOCADORA eventuais turbações de terceiros;

d) permitir a vistoria do imóvel locado pela LOCADORA ou por seu mandatário, mediante combinação

prévia de dia e hora, podendo exigir os reparos necessários a conservação, o que se fará a custa do

LOCATÁRIO;

e) salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras. devendo trazer

o imóvel locado nas mesmas condições em que o recebeu;

f) conservar o imóvel e realizar nele por sua conta, as obras de reparação dos estragos a que der

causa, desde que não provenientes do uso normal.

~ 1" • Ficarão a cargo do LOCATÁRIO as obras que forem exigidas pelas autoridades municipais

quanto à conservação e higiene do prédio, não lhe cabendo direito algum a indenização de benfeitorias

neste sentido.

~2". O LOCATÁRIO poderá realizar benfeitorias no imóvel locado, com vistas à sua melhor utilização,

sendo-lhe facultado levantar, a qualquer tempo, aquelas cujas a retirada se possa fazer sem

detrimento do imóvel.

~3". O lOCATÁRIO poderá exercer o direito da retenção do imóvel locado até que seja devidamente

indenizado pela execução de benfeitorias necessárias, quando a LOCADORA. previamente notificada,

houver se recusado a realizá-Ias.

~ 4" • O descumprimento das obrigações será objeto de comunicação escrita, tendo a parte

inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do conhecimento do fato, para alegar o que
entender de direito.

:CLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO, MANUTENÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL
6.1ij'ioc'ÃTÃRIÓ declara que recebeu oim6velno estãdoecondições constantes dorelatÓdo de

vistoria de entrada em anexo, o qual passa a fazer parte integrante deste contrato, constando do

mesmo os defeitos existentes, porém mesmo assim aceita a locação, ficando obrigado a partir deste

momento a zelar pelo imóvel e o que nele contiver e a fazer de imediato, e por sua conta. todos os

reparos provenientes do uso normal no curso da locação, procedendo a revisão, manutenção de ralos,

torneiras e registros, restituindo-o no estado que o recebeu conforme laudo de vistoria, com direito a

retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ou acessões, assumindo a responsabilidade de

devolver o imóvel, objeto deste contrato, tal qual consignado no aludido termo de entrada.

6.2 Eventual divergência que. por falha. não tenha constado do relatório de vistoria de entrada deverá

ser comUnicado por escrito. no prazo de 05 (cinco) dias contados a assinatura deste instrumento. sob

pena de aceitação do relatório inicial, permitindo ainda a sua confirmação pela LOCADORA.

6.3 Tendo recebido o imóvel com pintura nova, assim compromete-se a devolvê-lo. com as mesmas

cores e qualidade quando da entrega das chaves. mesmo que os desgastes sejam decorrentes do seu
uso normal.

j}4 Antes ~e devolver o imovel, o LOCATÁRIO deverá fazer os reparos que forem necessários para

r por o rmovel em condições de uso, somente cessando a fluência dos aluguels e encargos quando o
I
I
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imóvel se encontrar nas condições devidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO

"Será resClndidõ o presente contrato, nos seguintes casos:

a) por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, nos casos previstos nos incIsos I a Xli e XVIII do art. 78

da Lei Federal nO8.666/93, de 21 de junho de 1993;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso-prévio, com

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, desde

que haja conveniéncia para o LOCATÁRIO;

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

~ 1" - No caso de rescisão o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado.

no estado em que o recebeu, independente de Notificação ou Interpelação Judicial ou Extra Judicial.

ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por escrito.

~ 2" - Caso o LOCATÁRIO não restitua o imóvel no fim do prazo contratual. pagará enquanto estiver

na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Quarta. até a efetiva

desocupação do imóvel objeto neste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
-_ Às despesas decorrentesctesta'contrâtaçãc)serâosúportadas'peÚ:l seguinte dotaçãü:- ..0

12 SECRETARJA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

12.01 GABINETE DA SECRETARIA

12.01.08 ASSITÊNCIA SOCIAL

12.01.08.243 ASSISTÊNCIAA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

12.0108.243.0123 SERViÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA/ADOLESCENTE

1201.08.243.0123.2160 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR

31763/33.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF

0001 LIVRE

Parágrafo Único. As despesas relativas aos ex~rcícíos subsequentes correrão por conta da dotação

orçamentária respectiva, devendo ser empenhada '10 início de cada exercício.

CLÁUSULA NONA: DAS ALTERAÇÕES

j"loE,entU'l ahe"cãoserfob,lgâicii.menldorrr,.llz.da ""rme;o de Termo'Ãditi"",oP""'''''''
/,
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CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSiÇÕES GERAIS

10.10 LOCATÁRIO não poderé sublocar nem emprestãr o imóvel no todo ou em parte, sem preceder

consentimento por escrito da LOCADORA, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente

junto aos ocupantes. a fim de que o imóvel esteja desimpedido no término do presente contrato.

10.2 O presente contrato obriga os contratantes e todos os seus sucessores a título singular ou

universal, continuando em vigor ainda que o imóvel seja transferido a terceiros Com vistas ao

exercicio pelo LOCATÁRIO. desse seu direito, obriga-se a LOCADORA a fazer constar a existênCia

do presente contrato em qualquer instrumento que venha a firmar, tendo por objeto o imóvel locado,

com expressa manifestação do conhecimento e concordância com suas cláusulas, pela outra parte.

10.3 Caberá a LOCADORA manter segurado o imóvel pelo valor que entender adequado, correndo

por sua conta o pagamento dos prêmios correspondentes, inclusive os relativos aos seguros contra

fogo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
fi1'Túdo'quantoforde\lidoemrazãodestecontratoe qúenâo comporte o piocessoexecúÜ\io,

cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do

advogado que o credor constituir para a ressalva dos seus direitos.

11.2 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho/RS, para dirimir

quaisquer litigíos oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais

privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento que, lido e achado

conforme, vai assinado pelas partes em duas vias, de igual teor e forma

Carazinho (RS), 28 de junho de 2017.

:'I'1/#
L<btA

,J ,
MUNICIPIO DE OARAZINHO

I

Este CONTRATO se encontra examinado
•e aprovado por esta A~sessoria Jurídica,

Contrato nO 066i2017

LOCADORA

MARIA LEDA GLASENAPP

Pág, 5
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 18612017

..
"•

Origem: Processo Licitatório nO08012017. Dispensa de Licitação nO030/2017. Contrato nO066/2017 .

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS. Pessoa Jurídica de Direíto Público Interno, inscrito no
CNPJ nO87613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro. CEP 99.500-
000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob nO584.588.168-49,

LOCADORES; ORLANDO GLASENAPP, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do RG n°
5045536546, SSP/RS e inscnto no CPF n° 766,195080-49 e sua irmã DANUSA GLASENAPP KIRINUS
brasileira. casada, dentista, portadora do RG nO 4045536762 e inscrita no CPF nO 758.362,030-91,
residentes nesta cidade, na qualidade de herdeiros legitimos e únicos dos Srs. ORLANDO CARLOS
GLASENAPP, falecido em 17/08/2017, portador da Carteira de Identidade n° 5000526268, SSP/RS e
inscrito no CPF sob n° 006,568-010-34 e MARIA LEOA GLASENAPP. falecida em 21/10/2017, funcionária
pública aposentada, portadora do RG nO 2002580039, SSPIRS e inscrita no CPF nO 008291,530-04,
brasileiros, casados, residiam na Rua 21 de Abril, número 40, Centro, nesta Cidade, neste ato f\Orneiam
seus procuradores, Sr. Jairo Antônio Schmitt Graeff, brasileiro, divorciado, corretor de imóveis, inscrito no
CRECI sob n° 14.649 F, portador do RG nO8007639951. SSP/RS e CPF n° 090416.800-04 e Sr. Percio
Jardel Ribas, brasileiro, solteiro, corretor de imóveis, inscrito no CRECI nO42,513 F, portador do RG n0
6074187946. SSP/RS e inscrito no CPF nO 993.046.940-00, estabelecidos na Avenida Flores da Cunha,
número 1184, Sala 110, Centro, nesta cidade .

•• o.. •••••• o ••• " •••• o •••••••••• - __ o •••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••• __ ••• • ••••••••••••••••••••••••••••• _~ •••••••• __ • __ ~_._ •• .~ __ ._A~ _ ,_.. ~

OBJETO; O presente Termo Aditivo ao Contrato n" 066/2017 tem por objeto a prorrogação de prazo com
fulcro no artigo 57, 11, da Lei Federal nO8.666/93, conforme Memo nO 283/17, emitido pela Secretaria,
Municipal de ASSistência Social..

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO

Fica eStabeleclda-irllreaspã-rtesaprorrogaçao de prazo, a contar de seu vencimento,
miciando em 01101/2018, finalizando em 10/06/2018

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

'AS despesas correrao a conla da seguinte doiaçâo orçamentaria:

12.07.08.243.1006.2160.3.3,3.9.0.36.15.00.00.0001

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para lodos os fins e efeitos de
direilo. os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazinho (RS), 26 de dezembro de 2017

LOCADORES

HERDEIROS - ORLANDO GLASENAPP e

DANUSA GLASENAPP KIRINUS

Aditivo nO 186í2017



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 058/2017
Processo Licitatório nO053/2017 Dispensa de Lieítação n. 023/2017

O MUNiCíPIO DE CARAZINH01RS, Pessoa Jurfdica de Direito Público Interno, inscrito

no CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP

99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob nO

584.588.168-49, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO e, de outro fado, a NELSON
GREGORY GIARETTA portador da Carteira de Identidade nO8003634493 expedida pela SSP/RS e

inscrito no CPF n" 213.404.390-34, e SONIA TERÊZINHA ALVES NETO GIARETTA, portador da

Carteira de Identidade nO 7032450971 expedida pela SSP/RS e mscrita no CPF nO484.177.000-30

residentes e domiciliados na Rua Pedro Vargas, número 703. apartamento 1201, Bairro Centro. nesta

cidade, doravante denominados simplesmente LOCADORES, é celebrado o presente contrato de

locação, nos termos do art. 24, inciso X, da Lei Federal nO 8.&66/93, que se regerá pelas seguintes

cláusulas e condições:

,CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E FINALIDADE
ifConstitui objetodopresente~contratoalocaÇão~ de'ó1il1rn) imÓvel, p'araofúncíonarnento da Casa

de Acolhimento Professora Odila, localízado na Avenida Flores da Cunha,4450, Bairro Laranjal, nesta

cidade, matrícula n° 11973 do Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho/RS Setor 004, Quadra

073, Lote 62, com área global de 1,974,37 01'.

1.2 O imóvel objeto de locação, destina-se exclusivamente para os fins de Interesse do MunicípIO. não

podendo ser mudada a sua destinação e, em nenhuma hipótese, comprometer a moralidade, os bons

costumes ou infringir o direito de Vizinhança.

1.3 A Lei Federal nO 8666/93 autoriza a contratação direta no art. 24, inciso X, quando se tratar de

locação de imóvel.

1.4 Justifica-se a troca de localização da Casa de Acolhimento Professora Odila em virtude que o atual

endereço servirá para as instalações do CRAS Floresta. Diante disto. o novo local será mais amplo e

proporcionará um melhor atendimento aos acolhidos.

,CLÁÚSÚLA SEGUNDA: DO'IMÓVEL-' .__ _.... ._-_ ,._'........ .

2::Co[ocA:DóRse'obriga a êeder'aolócATÃfiIÓ:o'úsoegczõ'ae ImóveF1.974,37m' de ~rea-
global. situada nesta cidade, na Avenida Flores da Cunha, número 4450, Setor 004, Quadra 073, Lote

062. Bairro Laranjal, em Carazinho. matricula n" 11.973 do Registro de Imóveis da Comarca de

Carazml10/RS com as seguintes confrontações ao Norte com 59 metros, com o lote n05 de Alfredo

OMIChelm. ao Sul. medindo 58 01 com o lote nO4 de AI1tónlo Lemas' ao Leste. com 31,50, com o lote nO

/'\ ,,",,'b."""'H Efv "" 'IJ
cJ4!
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6 de Anisio Klein; e o Oeste, com 36 m com a Avenida Flores da Cunha,

,CLÁUSULA TERCEIRA: 00 PRAZO E VIGÊNCIA
'3TÓpresente cOritratõferá vigênCia'a' partir de :20/05/2017-e'finaiízando-em3-1/12i:Z017, cOin-cic:iinClo

assim com o exercício financeiro, podendo ser prorrogado respeitado o limite temporal e as condições

impostas no art, 57, 11da Lei Federal n° 8,656/93
3.2 Estabelecem as partes contratantes oue, para renovação deste contrato, as partes interessadas se

notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a (30) trinta dias, Findo este prazo,

considera-se como desinteresse do LOCATÁRIO a sua continuidade no imóvel ora locado, devendo o

mesmo entregar as suas chaves ao LOCADOR, impreterivelmente no dia do vencimento deste

contrato,

"._ •• nn •••••••••••••••• _••••••• , •••.. _,,_ ••• _ ••••••••••••••.•••••• ."0 •••••••••••••• _._. __ • __ ••• " •••••

,CLÁUSULA QUARTA: DA RENDA PELA LOCAÇÃO
4.1ÓLóCATARIÓ'pagaréaô LOCADORovaiôr'deR$ ,üiõO;6Ó ,(qiúitro mifrealsrmensais, aÚiúlo

de aluguel. a ser pago até o dia 5° (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao vencido,

S 1° - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pejo IPCNi8GE
do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e o LOCATÁRIO compensará ao LOCADOR com

juros de 0,5% ao mês, pro rats.

S 2° - Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, ° aiuguel mensal será reajustado

anualmente de acordo com o indice do IPCAJIBGE, válido para o período, O LOCATÁRIO concorda,

desde já, com este sistema de reajustamento de aluguel.

QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES
'5:1'0 LOCAODRflcàobrigada 'a:-'"

a) entregar o Imóvel ao LOCATÁRIO em estado de servir '!lO uso a que se destina;

b) garantir ao LOCATÁRIO o uso pacifico do imóvel locado.

c) responder pelos vícios ou defeitos anteriores á locação:

d) executar as reparações de que venha o imóvel necessitar. que não constituem encargos do

LOCATÁRIO na alínea "f' do item 5.2.

5.2 O LOCATÁRIO fica obrigado a:

a) o LOCATÁRIO se obnga a pagar as despesas ligadas à efetiva utiltzação do imóvel, tais como,

consumo de água, luz, bem como os impostos e taxas (Imposto Predial Territorial Urbano -IPTU. taxa

de lixo), referente ao imóvel ora locado;

b) restituir o imóvel findo o período de locação no estado em que o recebeu, salvo deteriorações

decorrentes do seu uso normal:

c) levar imediatamente ao conheCÍmento do LOCADOR eventuais turbações de terceiros:

J)permitir a vistona do imóvel locado pelo LOCADOR 0, LI por seu mandatà,no, mediante combinaçao

revia de dia e hora, podendo eXigir os reparos necessários a conservação, o que se fará a custa do

J \ '"",,"-"~,wn bLv , :,,'" !f~ UJ'
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LOCATÁRIO

e) salvo as obras que importem na segurança do :movel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer

o Imóvel locado nas mesmas condições em que o recebeu;

fI conservar o imóvel e realizar nele por sua conta, as obras de reparação dos estragos a que der

causa, desde que não provenientes do uso normal.

~ 1° - Ficarão a cargo do LOCATÁRIO as obras que forem exigidas pelas autoridades municipais

quanto â conservação e higiene do prédio, não lhe cabendo direito algum a indenização de benfeitorias

neste sentido,

S 2° - O LOCATÁRIO poderâ realizar benfeitorias no ímóvellocado com vistas à sua melhor utilização,

desde que não comprometa a segurança e a estrutura do imóvel.

S 3° - O LOCATÁRIO poderá exercer o direito da retenção do imóvel locado até que seja devidamente

indenizado pela execução de benfeitonas necessarias, quando o LOCADOR. previamente notificada,

houver se recusado a realizá-Ias.

S 4° - O descumprimento das obrigações será objeto de comunicação escrita, tendo a parte

inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias úteis. contados do conhecimento do fato, para alegar o que

entender de direito .

.. ,--_ _._._.~ _..... _._----_._.. . ~~_._~--_..- ~---_._--~-
!CLÁUSULA SEXTA: 00 RECEBIMENTO, MANUTENÇÃO E ENTREGA 00 IMÓVEL
'6::CÕ LÓCATÃR:iódedara' que recebe'Uolm6vefno estado'econdiç6esconstantesdorelat6rio de'

Vistoria de entrada em anexo, o qual passa a fazer parte integrante deste contrato, constando do

mesmo os defeitos existentes, porém mesmo assim aceita a locação, ficando obrigado a partir deste

momento a zelar pejo imóvel e o que nele contiver e a fazer de imediato, e por sua conta, todos os

reparos provenientes do uso normal no curso da locação. procedendo a revisão, manutenção e

limpeza de calhas, ralos, torneiras e registros, restituindo-o no estado que o recebeu conforme laudo

de vistoria, com direito a retenção ou indenização por quaisquer bel1feltorías ou acessões, assumlr1do
a responsabilidade de devolver o imóvel, objeto deste contrato. tal qual consignado no aludido termo

de entrada

6.2 Eventual divergência que, por falha. não tenha constado do relatório de Vistoria de entrada deverá

ser comunicado por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias contados a assinatura deste instrumento. sob

pena de aceitação do relatório inicial, permitindo ainda a sua confirmação pelo LOCADOR.

6.3 Tendo recebido o imóvel com pintura nova, assim compromete-se a devolvê-Io, com as mesmas

cores e qualidade quando da entrega das chaves. mesmo que os desgastes sejam decorrentes do seu
uso normal.

6.4 Antes de devolver o imóvel, o LOCATÁRIO deverá fazer os reparos que forem necessários para

repor ° imóvel em condições de uso, somente cessando a fluência dos aluguéis e encargos quando o

imóvel se encontrar nas condições deVidas.

JLÁUS'¥Jt::.~~:::~£'~ootiiío~o,","'.""""Oi: ---- .
1,/ ' Contrate n' 051li20H
I
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a) por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO. nos casos previstos nos incisos I a XII e XVIH do art. 78

da Lei Federal nO8.666/93, de 21 de junho de 1993;

b) amigavelmente. por acordo entre as partes. mediante formalização através de aviso-prévio. com

antecedência mínima de 30 itrinta} dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, desde
que haja conveníência para o LOCATÁRIO;

cj judicialmente, nos termos da legislação vigente.

~ 1
U

- No caso de rescisão o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado,

no estado em que o recebeu, independente de Notificação ou Interpelação Judicial ou Extra Judicial,

ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o Que somente se fará por escrito.

~ 2° - Caso o LOCATÁRIO não restitua o imóvel no fim do prazo contratual. pagará enquanto estiver

na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Quarta, até a efetiva
desocupação do imóvel objeto neste instrumento

••••••••••• _-- •••••• _-- •••••••••••••••••• ~- .~_..... o •••• ,,_ •••

r cLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

. " "As despesas decorrentes destãcorítralaçãoserflosuportadaspeiãsegÜintedotação. .

12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

1202 FUNDO MUNICiPAL DA ASSISTÊNCIA

12.02,08 ASSiSTÊNCIA SOCIAL

1202.08.243 ASSISTÊNCIA, A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

12,02.08243,0123 SERV DE PROTEÇÃO A CRiANÇA AO ADOLESCENTE

12.02.08.243.0123.2181 MANUT. CASA DE ACOLHIMENTO PROF. OO/LA

31678í3,3.39.036.150000,QQ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

1450 FMAS - FUNDO MIN ASS SOCiAL

Parágrafo Único. As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrão por conla das dolações

orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercieío,

'CLÁUSULA NONA:DAS'ÃL TERAÇÕES

Evei1tuaTãÜeração seráobrigatofÍamenteformaüzadapor meiO'de TernloÁditivo ao presente
contrato.

'CLAUiUlÃOÉCIlViÃ;OISPOSlçOesGERAIS

'{llToLóCATARIÓnãoPoderi3su'tlocar rien1emprestãroim6vel rÍotodoou'emparte: sem preceder

{

'Consentimento por esento do LOCADOR, devendo, no -:;asadeste ser dado, agir oportunamente Junto

los ocupantes a fim de que o Imóvel esteja de~lInpedlao no términO do present~ contraIO@i

f

'/
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10.2 O presente contrato obnga os contratantes e todos os seus sucessores a titulo singular ou

universal, continuando em vigor ainda que o imóvel seja transferido a terceiros. Com vistas ao

exercicio pelo LOCATÁRIO. desse seu direito. obriga-se o LOCADOR a fazer constar a existência do

presente contrato em qualquer instrumento que venha a firmar, tendo por objeto o imóvel locado, com

expressa manifestação do conhecimento e concordância com suas cláusulas. pela outra parte.

10.3 Caberá ao LOCADOR manter segurado o imóvel pelo valo' que entender adequado, correndo por

sua conta o pagamento dos prêmios correspondentes. inclUSive os relativos aos seguros contra fogo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
'1if'Tudo quanTõrõ':devidoemiãz'ã'ôdestecontrãto eqúen~ocomporte o processoexeculivo:seáj'

cobraào em ação competente, ficando a cargo do devedor. em qualquer caso os honorários do

advogado que o credor constituir para a ressalva dos seus direitos.

11.2 Fica eleito, de comum acordo entre as partes o Foro da Comarca de Carazinho/RS. para dirimir

quaisquer litígios oriundos do presente contrato, com renúnCia expressa a qualquer outro por maIS

privilegiado que seja.

E. por estarem justos e contratados firmam o presente instrumento que, lido e achado

conforme. vai assinado pelas partes em duas vias, de igual teor e forma,

~
., AíFI ! i\,'" 'C/v"" r:v ' 1~ • i)í...'> ) I "', ''', ,

LOCADOR

SONIA TERÊZINHA ALVES NETO

GIARETTA

Á 10

MUNldíplO DE C~RAZINHO
I

lEste CONTRATO se oncontra examinado e
aprovado por esta As',esscria Jurídica.

"i i~,
/ ! l
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Ássessor JU.rídICO I,' Contr.ato nóC5SJ2017
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

seTOR DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 171/2017

Origem; Processo Licitatório n° 053/2017. Dispensa de Licitação 023/2017. Contrato n0 05812017.

LOCATÁRIO: MUNICípIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público interno. inscrito no
CNPJ n" 87.613.535/0001_16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264 Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito. Sr, Milton SChmítz inscrito no CPF sob n"584 588.168-49,

LOCADORES: NELSON GREGORY GIARETTA. portador da Carteira de Identidade nO8003634493.
expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF nO213.404,390-34 e. SONIA TERÊZINHA ALVES NETO
GIARETTA, portadora da Carteira de Identidade nO 7032450971 expedida pela SSP!RS e Inscrita no
CPF nO 484.177.000-30, residentes e domiciliados na Rua Pedro Vargas número 703, apartamento1201, Bairro Centro. nesta cidade.

OBJETO: O presente TermoAditivo ao Contrato ne 05812017,tem por objeto a prorrogação de prazo,
com fulcro no artigo 57, 11,da Lei Federal n° 8.666/93. nos termos do Memo na 283/17. emitido pelaSecretaria Municipal de Assistência Social,

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO

Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo par 12 (doze) meses. a
contar de seu vencimento, iniciando em 01101/2018, finalizando em 31112/2018

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

"""As despesas cOrrerãoa conta da segUinte dotação orç;amentána

12.02.08.243.1006.2181.3.3.3.9.0.36.15,00.00.1450

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato oara todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente TermoAditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma

Carazinho

LOCADORES
NELSON GREGORY GIARETTA

SONIA TERÊ21NHAALVES NETO GIARETTA

" ~, "'o(, f\ .;J-1f~



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

CONTRATO N° 113/2013

Processo Licitatório 080/2013.
Dispensa 021/2013.

o MUNiCíPIO DE CARAZINHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no

CNPJ sob o nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha nO1264, em Carazinho _

RS, neste ato representado pelo Prefeito RENATO SÜSS, doravante denominado simplesmente

LOCATÁRIO e, de outro lado, ORLANDO CARLOS GLASENAPP, proprietário doravante denominado

simplesmente LOCADOR, representado neste ato pelo Sr. JAIRO ANTÔNIO SCHMITT GRAEFF,

brasileiro, casado, corretor de imóveis, inscrito no CRECI sob o nO 14.649, inscrito no CPF sob nO

090.416.800-04, residente e domiciliado nesta cidade, na Avenida Pátria, 93/302, é celebrado o

presente contrato de locação, nos termos do art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, que se regerá pelas
seguintes cláusulas e condições:

ICLÁUSULA PRIMEIRA:DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente CONTRATO, a LOCAÇÃO de um imóvel, localizado na Av. Flores da

Cunha, 1184, salas 104 e 116, no Edifício Avenida, em Carazinho/RS, para funcionamento do

Conselho Tutelar e CONDICACAR, conforme solicitação da Secretaria de Assistência Social.

1.2 O imóvel objeto de locação, destina-se exclusivamente para os fins de interesse do Município, não

podendo ser mudada a sua destinação e, em nenhuma hipótese, comprometer a moralidade, os bons
costumes ou infringir o direito de vizinhança.

ICLÁUSULA SEGUNDA: DO IMÓVEL

O LOCADOR se obriga a ceder ao LOCATÁRIO, o uso e gozo dos imóveis

matriculados sob o nOR 21.838 (loja 104) e R.1-21.850 (loja 116) - Registro Geral, no Registro de

Imóveis de Carazinho/RS, com as características, localização que assim indicam: Sala 104, com área

útil de 71,38m2 úteis, com um banheiro, luminárias e frente toda em vidro, com 02 portas de correr;

sala 116, somente uma parte, com 39,87m2 úteis, com um banheiro, luminárias e frente toda em vidro,
com porta de correr.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO E VIGÊNCIA

3.1 O presente contrato terá vigência de 01 (um) ano, iniciando em 10/06/2013, podendo ser
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I.
I prorrogado respeitado o limite temporal e as condições impostas no art. 57, 11da Lei nO.8.666/93.

3.2 Estabelecem as partes contratantes que, para renovação deste contrato, as partes interessadas se

notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a (30) trinta dias. Findo este prazo,

considera-se como desinteresse do locatário a sua continuidade no imóvel ora locado, devendo o

mesmo entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato.

3.2 O pagamento a contratada será efetuado em até 30 dias a contar da apresentação de nota fiscal

conferida e vistada pela Secretaria correspondente na Tesouraria do Município, relativos ao período e
valores que serão pagos pela prestação dos serviços.

3.3 O pagamento estará condicionado ao encaminhamento de Nota Fiscal/fatura, devidamente
assinado e carimbada pela respectiva Secretaria.

3.4 Ocorrendo atraso no pagamento, ,os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do

período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros
de 0,5% ao mês, pro rata.

3.5 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.

3.6 Correrão por conta exclusivos da CONTRATADA, todos os impostos e taxas que forem devidos em

decorrência do objeto desta contratação, ou vierem a ser criados.

ICLÁUSULA QUARTA: DA RENDA PELA LOCAÇÃO

O locatário pagará ao locador o valor de R$ 1.050,00 (Hum mil e cinquenta reais),

sendo R$ 700,00 (setecentos reais) para a sala 104 e R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais) para a

sala 116, a título de aluguel, mais despesas de taxa de lixo, IPTU e ordinárias de condomínio.

S 1° - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV

do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e o locatário compensará o locador com juros de
0,5% ao mês, pro rata.

S 2° - O locatário se compromete a pagar pontualmente, até o dia 10 de cada mês subsequente ao
período a que se refere;

S 3° - Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado

anualmente de acordo com o !c~~icedo!~~, válido para o período. O locatário concorda, desde já, com
este sistema de reajustamento de aluguel.

ICLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES

5.1 O LOCADOR fica obrigado a:

a) entregar o imóvel ao LOCATÁRIO em estado de servir ao uso a que se destina;

b) garantir ao LOCATÁRIO o uso pacífico do imóvel locado;

c) responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;

d) Executar as reparações de que venha o imóvel necessitar, que não constituem encargos do
LOCATÁRIO na alínea "f' do item 5.2.
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5.2 O LOCATÁRIO fica obrigado a:

a) servir-se do imóvel para o uso convencionado;

b) restituir o imóvel findo o período de locação no estado em que o recebeu, salvo deteriorações
decorrentes do seu uso normal;

c) levar imediatamente ao conhecimento do LOCADOR eventuais turbações de terceiros;

d) permitir a vistoria do imóvel locado pelo LOCADOR ou por seu mandatário, mediante combinação

prévia de dia e hora, podendo exigir os reparos necessários a conservação, o que se fará a custa do
LOCATÁRIO;

e) salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer
o imóvel locado nas mesmas condições em que o recebeu.

f) Conservar o imóvel e realizar nele por sua conta, as obras de reparação dos estragos a que der
causa, desde que não provenientes do uso normal.

~ 1° : Ficarão a cargo da LOCATÁRIA as obras que forem exigidas pelas autoridades municipais

quanto à conservação e higiene do prédio, não lhe cabendo direito algum a indenização de benfeitorias
neste sentido.

~ 2° : A LOCATÁRIA poderá realizar benfeitorias no imóvel locado, com vistas á sua melhor utilização,

sendo-lhe facultado levantar, a qualquer tempo, aquelas cujas a retirada se possa fazer sem
detrimento do imóvel.

~ 3° : A LOCATÁRIA poderá exercer o direito da retenção do imóvel locado até que seja devidamente

indenizada pela execução de benfeitorias necessárias, quando o LOCADOR, previamente notificado,
houver se recusado a realizá-Ias ele próprio.

~ 4°: O descumprimento das obrigações será objeto de comunicação escrita, tendo a parte

inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do conhecimento do fato, para alegar o que
entender de direito.

'---, ------------------------------,----- ----,
CLAUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO, MANUTENÇAO E ENTREGA DO IMOVEL --.-J
6.1 O locatário declara que recebeu o imóvel no estado e condições constantes do relatório de vistoria

de entrada em anexo, o qual passa a fazer parte integrante deste contrato, constando do mesmo os

defeitos existentes, porém mesmo assim aceita a locação, ficando obrigado a partir deste momento a

zelar pelo imóvel e o que nele contiver e a fazer de imediato, e por sua conta, todos os reparos

provenientes do uso normal no curso da locação, procedendo a revisão, manutenção e limpeza de

calhas, ralos, torneiras e registros, restituindo-o no estado que o recebeu conforme laudo de vistoria,

com direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ou acessões, assumindo a

responsabilidade de devolver o imóvel objeto deste contrato tal qual consignado no aludido termo de
entrada.

6.1.1 Eventual divergência que, por falha, não tenha constado do relatório de vistoria de entrada

deverá ser comunicado por escrito, no prazo de cinco dias contados a assinatura deste instrumento,

sob pena de aceitação do relatório inicial, permitindo ainda a sua confirmação pela
administradora/locador.

6.1.2 Tendo recebido o imóvel com pintura nova, assim compromete- se a devolvê-lo, com as mesmas

Contrato nO 113/2013 Pág.3



cores e qualidade quando da entrega das chaves, mesmo que os desgastes sejam decorrentes do seu

uso normal.

ICLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO l
I

Será rescindido o presente contrato, nos seguintes casos:

a) por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVIII do art. 78

da Lei Federal nO8.666/93, de 21 de junho de 1993;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso-prévio, com

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, desde que

haja conveniência para o LOCATÁRIO;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

S 1° - No caso de rescisão o locatário se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no

estado em que o recebeu, independente de Notificação ou Interpelação Judicial ou Extra Judicial,

ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por escrito;

S20 - Caso o LOCATÁRIO não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver na

posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Terceira, até a efetiva

desocupação do imóvel objeto neste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pela seguinte dotação:

1271/12.02.08.243.0123.2160.3339036000000.0001

Parágrafo Único. As despesas relativas aos exercícios subseqüentes correrão por conta das dotações

orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

rcLÁUSULA NONA: DISPOSiÇÕES GERAIS "I
9.1 O locatário não poderá sublocar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem preceder

consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos

ocupantes, a fim de que o imóvel esteja desimpedido no término do presente contrato.

9.2 O presente contrato obriga os contratantes e todos os seus sucessores a título singular ou

universal, continuando em vigor ainda que o imóvel seja transferido a terceiros. Com vistas ao

exercício pela LOCATÁRIA, desse seu direito, obriga-se o LOCADOR a fazer constar a existência do

presente contrato em qualquer instrumento que venha a firmar, tendo por objeto o imóvel locado, com

expressa manifestação do conhecimento e concordância com suas cláusulas, pela outra parte.

9.3 No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as cláusulas
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deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a
indenização a que, por ventura, tiver direito.

9.4 Caberá ao LOCADOR manter segurado o imóvel pelo valor que entender adequado, correndo por

sua conta o pagamento dos prêmios correspondentes, inclusive os relativos aos seguros contra fogo.

ICLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO I
10.1 Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo, será

cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do

advogado que o credor constituir para a ressalva dos seus direitos.

10.2 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho/RS, para dirimir
quaisquer litígios oriundos do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento que, lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes em duas vias, de igual teor e forma.

Carazinho/RS, 10 de junho de 2013.

Município de Carazinho

:)
\ !t
\, Y
,\.../J

CONTRATADA

ORLANDO CARLOS GLASENAPP

p.p JAIRO ANTÔNIO SCHMrr:T GRAEFF
'i /' --- - 11"----.JI /~ ,- ~ >:7~>...k-~ t/vil/ ..::J ~, '.' /
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 114/2014

Origem: Processo Licitatório nO080/2013. Dispensa de Licitações nO021/2013. Contrato nO113/2013.

LOCATÁRIO: MUNicíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ sob o nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha nO1264, em Carazinho-
RS, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Renato Süss.

LOCADOR: ORLANDO CARLOS GLASENAPP, proprietário doravante denominado simplesmente
LOCADOR, representado neste ato pelo Sr. JAIRO ANTÔNIO SCHMITT GRAEFF, brasileiro, casado,
corretor de imóveis, inscrito no CRECI sob o nO '14.649, inscrito no CPF sob nO090.416.800-04,
residente e domk::iliado nesta cidade, na Avenida Pátria, 93/302, fone (54) 3330-2881.

,. I
IOBJETO: O presente Termo Aditivo ao contrato nO113/2013, tem por objeto a prorrogação do prazo,
I nos termos do Memo 069/2014, proveniente da Secretaria Municipal de Assistência Social, devido a
Icontinuação das atividades no local do Conselho Tutelar e COMDICACAR.

ICLÁUSULA PRHV!EIRA- DO pRAzo ------~

Fica estabelecido entre as partes a prorrogação do prazo de vigência contratual em
12 meses, a contar de 10/06/2014, finalizando em 09/06/2015.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente termo aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazinho/RS, 06 de junho de 2014.

MUNICíp10 DE CARAZINHO

CONTRATADA

ORLANDO CARLOS GLASENAPP

p.p JA!RO ANTÔNIO SCHMITT GRAEFF

Aditivo nO -:14/2014
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES
__ ~_.J

TERMO ADITIVO N° 108/2015

Origem: Processo Licitatório nO080/2013. Dispensa de Licitações nO021/2013. Contrato nO113/2013.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha n° 1264, em Carazinho/RS, neste
ato representado pelo Prefeito Sr. Renato Süss.

LOCADOR: ORLANDO CARLOS GLASENAPP, proprietário doravante denominado simplesmente
LOCADOR, representado neste ato pelo Sr. Jairo Antônio Sehmitt Graeff, brasileiro, casado, corretor
de imóveis, inscrito no CRECI nO14.649, CPF sob nO090.416.800-04, residente e domiciliado nesta
cidade, na Avenida Pátria, 93/302, telefone (54) 3330-2881.

",,",,':;' OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato n° 113/2013, tem por objeto a prorrogação do prazo, i
nos termos do Memo 095/2015, proveniente da Secretaria Municipal de Assistência Social, devido a.
continuação das atividades no local do Conselho Tutelar e COMDICACAR.

:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO

Fica estabelecido entre as partes a prorrogação do prazo de vigência contratual em 12
(doze) meses, a contar de 10/06/2015, finalizando em 09/06/2016.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente termo aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazinho/RS, 09 de junho de 2015.

CONTRATADA

ORLANDO CARLOS GLASENAPP

p.p JAIRO ANTÔNIO SCHMITT GRAEFF

-~;z~;;~;r!fi~;,~
Assessor Jurídico MUl'ilcipal

OAB/RS 86366
(De Acordo Quanto à Forma do Instrumento) Aditivo nO 108/2015



LOCADOR

ORLANDO CARLOS GLASENAPP

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

, DIRETORIA DE LICITAÇÕES
1---_. . . _

TERMO ADITIVO N° 069/2016

Origem: Processo Licitatório nO080/2013. Dispensa de Licitação 021/2013. Contrato nO113/2013.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP 99.500-
000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Renato Süss.

LOCADOR: ORLANDO CARLOS GLASENAPP, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG
5000526268 SSP/RS e inscrito no CPF sob nO006.568.010-34, residente e domiciliado nesta cidade, neste
ato representado por seu procurador,' Sr. Jairo Antônio Schmitt Graeff, brasileiro, casado, corretor de
imóveis inscrito no CRECI sob nO 14.649, portador do RG n° 8007639951 e CPF n° 090.416.800-04,
residente e domiciliado na Rua Félix da Cunha, número 121, Apartamento 24, Centro, nesta cidade.

-OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nO113/2013, tem por objeto a prorrogação de prazo, com
.fulcro no artigo 57, 11, da Lei nO 8.666/93, nos termos do MEMO 070/2016, emitido pela Secretaria
:Municipal de Assistência Social e Impacto Orçamentário nO123/2016.
'-----~ -~.~ - - o. ~ _

iCLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO
t

Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo, a contar de seu vencimento,
iniciando em 10/06/2016 e finalizando em 31/12/2016.

I CLÁUSULA S_E_G_U_N_DA_:D_O_S_R_E_C_U_R_S_O_S_O_R_Ç_A_M_E_N_T_Á_R_IO_S ~
As despesas correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias:

12 - Secretaria de Assistência e Promoção Social
12.01 - Gabinete da Secretaria
12.01.08 - Assistência Social
12.01.08.243 - Assistência a Criança e ao Adolescente
12.01.08.243.0123 - Serviço de Proteção a Criança e ao Adolescente
12.01.08.243.0123.2160 - Manutenção do Conselho Tuteiar
31763/3.3.3.9.0.36.15.00.00 - Locação de Imóveis
0001 - Livre

12 - Secretaria de Assistência e Promoção Social
12.01 - Gabinete da Secretaria
12.01.08 - Assistência Social
12.01.08.243 - Assistência a Criança e ao Adolescente
12.01.08.243.0123 - Serviço de Proteção a Criança e ao Adolescente
12.01.08.243.0123.2859 - Manutenção Atividades Comdicacar
321 00/3.3.3.9.0.36.15.00JOO - Locação de Imóveis
0001 ~ Livre

Perma m inalteradas as demais ~Iáusulas do contrato, para todos os fins e efeitos de
direito, os contratant s firm m . P,resente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

_ i..j? ' " _1..') Carazinho (RS), 30 de maio de 2016.~ jI1, ..•.-1) ".'r
I

LOC RIO
, .

MUNICIPIO DE CARAZINHO

ç-.~ ._~=---
~José A --. .' aVier

.I\ssessor Juríd" o M' lclpal
OAB/RS 86366

(De Acordo Quanto à Forma do Instrumento)

Aditivo nO 069/2016

!
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 152/2016

Origem: Processo Licitatório na 080/2013. Dispensa de Licitação 021/2013. Contrato na 113/2013.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Renato Süss, inscrito no CPF nO006.564.610-
04.

LOCADOR: ORLANDO CARLOS GLASENAPP, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nO
5000526268 SSP/RS e inscrito no CPF nO006.568.010-34, residente e domiciliado nesta cidade, neste
ato representado por seu procurador, Sr. Jairo Antônio Schmitt Graeff, brasileiro, casado, corretor de
imóveis, inscrito no CRECI sob nO14.649, portador do RG nO8007639951 e CPF nO090.416.800-04,
residente e domiciliado na Rua Félix da Cunha, número 121, Apartamento 24, Centro, nesta cidade.

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nO113/2013 tem por objeto a supressão da Sala 116, i
:nos temos do MEMO na 126/201~~~t~? pela ~~~~~ar~~_~~~~cipald~~~~i~!ê!1_~i_~Soci~~__ !

,CLÁUSULA PRIMEIRA: DA SUPRESSÃO

Fica estabelecido entre as partes a supressão da locação da Sala 116, sito à Avenida
Flores da Cunha, número 1184, no Edifício Avenida, na cidade de Carazinho/RS, a contar de
03/10/2016.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

\
~ "(j/})ff~;j;t)'''~~¥J~;o

MUNicíPIO DE'~CARAZINHO

~~~~_.-~===~~~~=~~3.~r:;::/,
JOSe i4ugustó ~. Xavier ~

Assessor Jurídico'Municipal
OAB/RS 86366

(De Acordo Quanto à Forma do Instrumento)

Carazinho (RS), 21 de setembro de 2016.

LOCADOR

ORLANDO CARLOS GLASENAPP

Aditivo nO 152/2016



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES____________ ._. ~ . . . 1

TERMO ADITIVO N° 213/2016

Origem: Processo Licitatário nO080/2013. Dispensa de Licitação 021/2013. Contrato nO113/2013.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Renato Süss, inscrito no CPF nO006.564.610-
04.

LOGADOR: ORLANDO CARLOS GLASENAPP, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nO
5000526268 SSP/RS e inscrito no CPF nO006.568.010-34, residente e domiciliado nesta cidade, neste
ato representado por seu procurador, Sr. Jairo Antônio Schmitt Graeff, brasileiro, casado, corretor de
imóveis, inscrito no CRECI nO14.649, portador do RG nO8007639951 SSP/RS, inscrito no CPF nO
090.416.800-04, residente na Rua Félix da Cunha, número 121, Apartamento 24, Centro, na cidade de
Carazinho/RS, telefone (54) 3330-2027.

"'--- ,OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nO113/2013, tem por objeto a prorrogação de prazo, ~
! com fulcro no artigo 57, inciso 11, da Lei n° 8.666/93, nos termos do MEMO 191/2016, emitido pela.
iSecretaria Municipal de Assistência e Promoção Social e conforme Memo nO139/2016 do Setor de,
L~o~!ab_ilid~dee Orçament~ ._. . . . . . .. ._

•CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO
--- - _. --_._--_. __ .- ~ _.--_ ... -_._--- ._-----_._~------_ ..__ ._--_ .. ---------_._-- ._-_._- --- .------- -"-_._-- ----- --~-

Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo por 12 (doze) meses, a
contar de seu vencimento, iniciando em 01/01/2017 e finalizando em 31/12/2017 .

.CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
- - ._ '_0 _ .• _.~ • • • ..• • ••. __ • _

As despesas correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:
12 -- Secretaria de Assistência e Promoção Social
12.01 - Gabinete da Secretaria
12.01.08 - Assistência Social
12.01.08.243 - Assistência a Criança e ao Adolescente
12.01.08.243.0123 - Serviço de Proteção a Criança e ao Adolescente
12.01.08.243.0123.2160 - Manutenção do Conselho Tutelar
31763/3.3.3.9.0.36.00.00.00 - Locação de Imóveis
0001 - Livre

- .. __ . __ . . -- 1

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratan~s firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

\,~iI'},1 Carazinho (RS), 23 de dezembro de 2016.

".!Y1i1filf.! :fm1/íl .~1:zt1~l
J/

LOCAr ARIO LOCADOR

MUNiCíPIO DE CARAZINHO ORLANDO CARLOS GLASENAPP
-'~ '

Aditivo nO 213/2016



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 187/2017

Origem: Processo Licitatório nO080/2013. Dispensa de Licitação nO021/2013. Contrato nO113/2013.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ n° 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP 99.500-
000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob nO584.588.168-49.

LOCADORES: ORLANDO GLASENAPP, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do RG n°
5045536546, SSP/RS e inscrito no CPF nO766.195.080-49 e sua irmã DANUSA GLASENAPP KIRINUS,
brasileira, casada, dentista, portadora do RG n° 404.553.6762 e inscrita no CPF nO758.362.030-91,
residentes nesta cidade, na qualidade de herdeiros legítimos e únicos dos Srs. ORLANDO CARLOS
GLASENAPP, falecido em 17/08/2017, portador da Carteira de Identidade n° 5000526268, SSP/RS e
inscrito no CPF sob n° 006.568.010-34 e MARIA LEOA GLASENAPP, falecida em 21/10/2017, funcionária
pública aposentada, portadora do RG. nO2002580039, SSP/RS e inscrita no CPF nO008.291.530-04,
brasileiros, casados, residiam na Rua 21 de Abril, número 40, Centro, nesta cidade, neste ato nomeiam

, . seus procuradores, Sr. Jairo Antônio Schmitt Graeff, brasileiro, divorciado, corretor de imóveis, inscrito no
_. CRECI sob n° 14.649 F, portador do RG nO8007639951, SSP/RS e CPF n° 090.416.800-04 e Sr. Percio

Jardel Ribas, brasileiro, solteiro, corretor de imóveis, inscrito no CRECI nO42.513 F, portador do RG nO
6074187946, SSP/RS e inscrito no CPF n° 993.046.940-00, estabelecidos na Avenida Flores da Cunha,
número 1184,Sala 110,Centro, nesta cidade.

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato n° 113/2013 tem por objeto a prorrogação de prazo com
fulcro no artigo 57, 11, da Lei Federal n° 8.666/93, conforme Memo nO283/17, emitido pela Secretaria
Municipal de Assistência Social.

ICLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO I
Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo, a contar de seu vencimento,

iniciando em 01/01/2018, finalizando em 10/06/2018.

ICLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
As despesas correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

12.07.08.243.1006.2160.3.3.3.9.0.36.15.00.00.0001

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos de
direito, os contratantes firmam o presente TermoAditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

M~~tt~~~t~l'1
I l" ,~: . ,v
iL 'A ÁR

J
MUNICIIPIODE C AZINHO(/r:-----\

r< (-, i O
\... __ "7)« ~Aj\-e.:rl'O .
Gilvan~ G. Pe~Q

OABIRS 68.936/ I
Assessor Jurídico I

Prefeitura YuniCiPal de Cara~inho

Carazinho (RS), 26 de dezembro de 2017.

LOCADORES

HERDEIROS - ORLANDO GLASENAPP e

DANUSA GLASENAPP KIRINUS

'J-~'\.i:(/ !:~-:. '(

Aditivo n° 187/2017
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~ 01..(., I RIO GRANDE DO SUL

~NICIPAL DE CARAZINHO
tiA DE LICITAÇÕES

';~;ti-
.I I

I

Processo Licitatório nO064/2015
;AÇÃO DE IMÓVEL N° 070/2015

Dispensa de Licitação nO014/2015

o MUNiCípIO DE CARAZINHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ sob o nO 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha nO 1264, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. RENATO SÜSS, CPF sob nO 006.564.610-04, doravante
denominado simplesmente LOCATÁRIO e, de outro lado, BORDIGNON INSUMOS
AGROPECUÁRIOS LTDA. EPP, inscrita no CNPJ 88.909.254/0001-78, com sede na Av. Pátria, 1080,
Fundos, Centro, em Carazinho/RS, telefone (54) 3331-4347, neste ato representada por seu
Administrador, Sr. MÁRIO AGOSTINHO BORDIGNON, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no
CPF sob nO 371.940.890-68 e RG 9023755177 SSP/RS, residente e domiciliado nesta cidade,
doravante denominado simplesmente LOCADOR, é celebrado o presente contrato de locação, nos
termos do art. 24, inciso X, da Lei Federal nO8.666/93, que se regerá pelas seguintes cláusulas econdições:

:CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO e FINALIDADE

1:n:onstrtúi objeto -do presente-CONTRÃ tó: a iOCAÇÃO- do Imóvel localizado na Av. Flores daCunha, 3850, em Carazinho/RS.

1.2 O imóvel objeto de locação, destina-se exclusivamente para os fins de interesse do Município, não
pOdendo ser mudada a sua destinação e, em nenhuma hipótese, comprometer a moralidade, os bonscostumes ou infringir o direito de vizinhança.

1.3 A lei 8.666/93 autoriza a contratação direta no art. 24, inciso X, quando se tratar de locação deimóvel.

1.4 O interesse pelo referido imóvel justifica-se pela sua localização e características das instalações
do mesmo que Possibilitam a destinação de local adequado para a o SENAI.

·CLÁUSULA SEGUNDA: DO IMÓVEL

.- - -OLOCADOR-se-obiigaaceder ao-LOCATÁRIO,o uso e gozo de imóvel - prédio comercial de
alvenaria com a área de 727,35m2

, um terreno urbano com 937,50m2, sito no lado par da Avenida
Flores da Cunha, distante 90m da esquina com a Rua Aparecida, na Vila Operária, nesta cidade, lote
042 da quadra 027 do setor 003, com as seguintes medidas e confrontações: ao NOROESTE, em
65,40m com o lote 041; ao SUDESTE, em 67,50m com o lote 003; ao NOROESTE, em 12,40m com o
lote 033 e em 2,40m com o lote 041; e, ao SUDOESTE, em 15m com a Avenida Flores da Cunha.
Conforme matrícula número 31.941 do Registro de Imóveis de Carazinho, Fls. 001, do Livro nO2 no
Registro Geral. no Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho .

1
!

Contrato nO070/2015

.CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO E VIGÊNCIA

3.1 .0 presente <ontretotefá dura~o- de-T2 (doze) -meses, inicia ndo em 05/06/2015 e fina Iizando em
04/06/2016, podendo ser prorrogado respeitado o limite temporal e as condições impostas no art. 57, /Ida Lei n°. 8.666/93.

3.2 Estabelecem as partes contratantes que, para renovação deste contrato. as partes interessadas se
notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a (30) trinta dias. Findo este prazo,
considera-se como desinteresse do locatário a sua continuidade no imóvel ora locado, devendo o
mesmo entregar as suas chaves ao locador. impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DA RENDA PELA LOCAÇÃO

- O LOCATARIOllagar;Lio-CÓCA-ÓOR o valor de R$-1.000,00 (Sete mil reais) mensais, a
título de aluguel, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês subsequente ao vencido.
~ 1° - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE
do período, ou outro índice que vier a substituí-Ia, e o locatário compensará o locador com juros de

~.<I



0,5% ao mês, pro rata. .
S 2° - O LOCATÁRIO se compromete a pagar pontualmente, até o dia 10 (dez) de cada mes
subsequente ao período a que se refere;
S 3° - Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal ~erá reajustado
anualmente de acordo com o índice do IPCA/IBGE, válido para o período. O LOCATARIO concorda,
desde já, com este sistema de reajustamento de aluguel.

I CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES
,------- --~._-._---- ----_ •• ----- _ •• - o _. -

5.1 O LOCADOR fica obrigado a:
a) entregar o imóvel ao LOCATÁRIO em estado de servir ao uso a que se destina;
b) garantir ao LOCATÁRIO o uso pacífico do imóvel locado;
c) responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;
d) executar as reparações de que venha o imóvel necessitar, que não constituem encargos do
LOCATÁRIO na alínea "f' do item 5.2.

5.2 O LOCATÁRIO fica obrigado a:
a) o LOCATÁRIO se obriga a pagar as despesas ligadas à efetiva utilização do imóvel, tais como,
consumo de água, luz, imposto predial urbano (IPTU), bem como as despesas ordinárias de
condomínio, referente ao imóvel ora locado;
b) restituir o imóvel findo o período de locação no estado em que o recebeu , salvo deteriorações
decorrentes do seu uso normal;
c) levar imediatamente ao conhecimento do LOCADOR eventuais turbações de terceiros;
d) permitir a vistoria do imóvel locado pelo LOCADOR ou por seu mandatário, mediante combinação
prévia de dia e hora, pOdendo exigir os reparos necessários a conservação, o que se fará a custa do
LOCATÁRIO;

e) salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer
o imóvel locado nas mesmas condições em que o recebeu.
f) conservar o imóvel e realizar nele por sua conta, as obras de reparação dos estragos a que der
causa, desde que não provenientes do uso normal.
~ 1° : Ficarão a cargo do LOCATÁRIO as obras que forem exigidas pelas autoridades municipais
quanto à conservação e higiene do prédio, não lhe cabendo direito algum a indenização de benfeitorias
neste sentido.

~ 2° : O LOCATÁRIO pOderá realizar benfeitorias no imóvel locado, com vistas á sua melhor utilização,
sendo-lhe facultado levantar, a qualquer tempo, aquelas cujas a retirada se possa fazer sem
detrimento do imóvel.

~ 3° : O LOCATÁRIO pOderá exercer o direito da retenção do imóvel locado até que seja devidamente
indenizado pela execução de benfeitorias necessárias, quando o LOCADOR. previamente notificado,
houver se recusado a realizá-Ias ele próprio.
~ 4°: O descumprimento das obrigações será objeto de comunicação escrita, tendo a parte
inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do conhecimento do fato, para alegar o que
entender de direito.

,- -----------------_ •.• _-- -_.- __ ,_o ---

iCLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO, MANUTENÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL
6:1-6 LOCÃT:ARIOdecla-rã- querecebeu oImóvel no estado econefições constantes do relatório de
vistoria de entrada em anexo, o qual passa a fazer parte integrante deste contrato, constando do
mesmo os defeitos existentes, porém mesmo assim aceita a locação, ficando obrigado a partir deste
momento a zelar pelo imóvel e o que nele contiver e a fazer de imediato, e por sua conta, todos os
reparos provenientes do uso normal no curso da locação. procedendo a revisão, manutenção e
limpeza de calhas, ralos, torneiras e registros, restituindo-o no estado que o recebeu conforme laudo
de vistoria, com direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ou acessões, assumindo
a responsabilidade de devolver o imóvel objeto deste contrato tal qual consignado no aludido termo de
entrada.

6.1.1 Eventual divergência que, por falha, não tenha constado do relatório de vistoria de entrada
deverá ser comunicado por escrito, no prazo de cinco dias contados a assinatura deste instrumento,
sob pena de aceitação do relatório inicial, permitindo ainda a sua confirmação pela
administradora/locador.
6.1.2 Tendo recebido o imóvel com pintura nova, assim compromete- se a devolvê-Ia, com as mesmas

Contrato n° 070/2015
Pág 2



cores e qualidade quando da entrega das chaves, mesmo que os desgastes sejam decorrentes do seu
uso normal.

:CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO
l_ __ . _

Será rescindido o presente contrato, nos seguintes casos:
a) por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVIII do art. 78
da Lei Federal nO8.666/93, de 21 de junho de 1993;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso-prévio, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, desde que
haja conveniência para o LOCATÁRIO;
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.
~ 1° - No caso de rescisão o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado,
no estado em que o recebeu, independente de Notificação ou Interpelação Judicial ou Extra Judicial,
ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por escrito;
~2° - Caso o LOCATÁRIO não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver na
posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Terceira, até a efetiva
desocupação do imóvel objeto neste instrumento.
-- --------- --- --- _. - __ ~ __ '0 __ •. o • _ __

j CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
'_._- ----------~_._--_._._-_ ...._- -- ---._-"- ---------. -~ -- -

As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pela seguinte dotação:

11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana
03 - Setor de Indústria e Comércio
11.03.22.661.0451.2287 - Manutenção do Convênio do SENAI
30421/3.3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - pJ

Parágrafo Único. As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações
orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício .

.CLÁUSULA NONA: DAS ALTERAÇÕES
. ---- ---'- ---_._- -- - -- ~ -- -." -'_0 __ . o_o __ • . .• ~_ _. _

Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presenteContrato.

,----- ------ - -._-- - -.---.--- _ •• -' -_.. __ o -

~CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSiÇÕES GERAIS

10.1 O LOCATÁRIO n~o-poderá sublocar-nem-emprestar 0- imÓvel no todo ou em pa-rte,se-rnpreceder
consentimento por escrito do LOCADOR, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto
aos ocupantes, a fim de que o imóvel esteja desimpedido no término do presente contrato.
10.2 O presente contrato obriga os contratantes e todos os seus sucessores a título singular ou
universal, continuando em vigor ainda que o imóvel seja transferido a terceiros. Com vistas ao
exercício pelo LOCATÁRIO, desse seu direito, obriga-se o LOCADOR a fazer constara existência do
presente contrato em qualquer instrumento que venha a firmar, tendo por objeto o imóvel locado, com
expressa manifestação do conhecimento e concordânCia com suas cláusulas, pela outra parte.
10.3 No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o LOCADOR desobrigado por todas as
cláusulas deste contrato, ressalvada ao LOCATÁRIO, tão somente, a faculdade de haver do poder
desapropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito.
10.4 Caberá ao LOCADOR manter segurado o imóvel pelo valor que entender adequado, correndo por
sua conta o pagamento dos prêmios correspondentes, inclusive os relativos aos seguros contra fogo.

j,
I

",Pág ~
Contrato nO070/2015

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO

11~1Tüdc)quantã- for -devido errl razão deste contra-to e que não comporte o processo executivo, será
cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do
advogado que o credor constituir para a ressalva dos seus direitos.
11.2 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho/RS, para dirimir

L _
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quaisquer litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento que, lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes em duas vias, de igual teor e forma.

Carazinho/RS, 05 de junho de 2015 .

. ( ."~i~(\. I .••. ,/-'. .•• \

, '--_ I 'Vi.<;' ~ ".'

LOCATARIO

Município de Carazinho
RENATO SÜSS

'" ---./\ .:k- Z ~.7I./"'" -"""",,,"~(
/ LOCADO",

DIGNON INSUMOS AGROPECUÁRIOS
LTDA - EPP

2.
NOME:
CPF:
RG:

Este CONTRATO se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria
Jurídica.

----::.... _:C. -_o -J' ;/"":.", --~7-L--~-
-.===-------.:- ~.. . .' • /- - ---,-'--.<--

. Jo~éA:;;;;t--~~Xavi~;--- r
Assessor Jurídico Municipal

OAB/RS 86366
(DeAcordo Quanto à Forma do Instrumento I

Contrato nO070/2015
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
iPREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO I

I DIRETORIA DE LICITAÇÕES IL .. .. - ..J

TERMO ADITIVO N° 066/2016

Origem: Processo Licitatório nO064/2015. Dispensa de Licitação 014/2015. Contrato nO070/2015.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Renato Süss.

LOCADOR: BORDIGNON INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nO
88.909.254/0001-78, com sede na Avenida Pátria, número 1080, Fundos, Centro, em Carazinho/RS,
CEP 99.500-000, telefone (54) 3331-4347, neste ato representado por seu Administrador, Sr. Mário
Agostinho Bordignon, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG 9023755177 SSP/RS e
inscrito no CPF sob n° 371.940.890-68, residente e domiciliado nesta cidade

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nO070/2015, tem por objeto a prorrogação de prazo, I
com fulcro no artigo 57, 11,da Lei nO 8.666/93, nos termos do Ofício nO 058/2016, emitido pela i

L~ecre!a_~ia__~u_ni~~~~L~eDesenvolvimento e Mobilidade Urbana. .--------------- __ J
I • IlCLAUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO I

Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo, a contar de seu vencimento,
iniciando em 05/06/2016 e finalizando em 31/12/2016.

iCLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
L ",..~_.__ _. . :

As despesas correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

11 - Secretaria de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana
11.03 - Setor de Indústria e Comércio
11.03.22 -Indústria
11.03.22.661 - Promoção Industrial
11.03.22.661.0451 - Manutenção Geral do Distrito Industrial
11.03.22.661.0451.2287 - Manutenção do Convênio SENAI
30421/3.3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - pJ
0001 - Livre

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Aditivo nO 066/2016

\
!
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..._~::.~:.::.~-~-~~~

José Aug~~'- • Xavier 7'
Assessor :Zurídlcc. unlelpal

OA8/RS 86366
(De Acordo Quanto à Forma do /nstrullltlltc)

Carazinho (RS), 16 de maio de 2016.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 217/2016

Origem: Processo Licitatério na 064/2015. Dispensa de Licitação 014/2015. Contrato na 070/2015.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99500-000. neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Renato Süss, inscrito no CPF na 006.564.610-
04.

LOCADOR: BORDIGNON INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP, inscrito no CNPJ na
88.909.254/0001-78, com sede na Avenida Pátria, número 1080, Fundos, Centro, em Carazinho/RS,
CEP 99.500-000, telefone (54) 3331-4347, neste ato representado por seu Administrador, Sr. Mário
Agostinho Bordignon, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG 9023755177 SSP/RS e
inscrito no CPF sob na371.940.890-68, residente e domiciliado nesta cidade

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato na070/2015, tem por objeto a prorrogação de prazo,
com fulcro no artigo 57, 11, da Lei na 8.666/93, nos termos do Mem. 216/2016 - DEMA, emitido pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana e conforme Memo na 139/2016 do
Setor de Contabilidade e Orçamento.

-- ... -.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO
- --- ---- - - --

Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo por 06 (seis) meses, a contar
de seu vencimento, iniciando em 01/01/2017 e finalizando em 30/06/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
--_." -_.- ---._~---_ .... _--_._----_._-

As despesas correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

32488/11.03.11.334.0451.2287.3.3.3.9.0.39.00.00.00.0001

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeítos
de direito. os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

r~\,
(i)f~' 'l'", •• ---::- • ",1'.1

., \ ..IIF'.>I/.\J.;~' <-Ht'\-./ l4/>j" ,.

LOC ',;RIO

MUNiCíPIO DE CARAZINHO

6_-- /
li: " o"' 'n~ . /"rUUCI .lVelra UfI ' <ê
Assessor J unlcfplo

OA3lRS: 71.934

Carazinho (RS), 28 de dezembro de 2016.
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I ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1
, P_R_E_F_E_IT_U_R_A_M_U_N__ICIPAL DE CARAZINHO
L---- DIRETORIA DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 085/2017

Origem: Processo Licitatório nO064/2015. Dispensa de Licitação 014/2015. Contrato nO070/2015.

LOCATÁRIO: MUNICíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob nO
584.588.168-49.

LOCADOR: BORDIGNON INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nO
88.909.254/0001-78, com sede na Avenida Pátria, número 1080, Fundos, Centro, em Carazinho/RS,
CEP 99.500-000, telefone (54) 9 9954-5459, neste ato representado por seu Administrador, Sr. Mário
Agostinho Bordignon, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG 9023755177, expedida pela
SSP/RS e inscrito no CPF sob nO371.940.890-68, residente e domiciliado nesta cidade.

I

I
OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nO070/2015, tem por objeto a prorrogação de prazo,
com fulcro no artigo 57, li, da Lei Federal nO8.666/93, nos termos do Of. 073/2017, emitido pela

I Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana. . _

ICLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO ._ I
Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazô, a contar de seu vencimento,

iniciando em 01/07/2017 e finalizando em 31/12/2017, coincidindo assim com o exercício financeiro.

i CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE
11.03 SETOR DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

11.03.11 TRABALHO
11.03.11.334 FOMENTO AO TRABALHO

11.03.11.334.0451 MANUT. GERAL DO DISTRITO IND.
11.03.11.334.0451.2287 MANUTENÇÃO DO CONVENIO SENAI

32833/3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - pJ
0001 LIVRE

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
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= ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 182/2017

j..

Origem: Processo Licitatório nO064/2015. Dispensa de Licitação 014/2015. Contrato nO070/2015.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob n0
584.588.168-49.

LOCADOR: BORDIGNON INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nO
88.909.254/0001-78, com sede na Avenida Pátria, número 1080, Fundos, Centro, em Carazinho/RS,
CEP 99.500-000, telefone (54) 9 9954-5459, neste ato representado por seu Administrador, Sr. Mário
Agostinho Bordignon, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG 9023755177, expedida pela
SSP/RS e inscrito no CPF sob nO371.940.890-68, residente e domiciliado nesta cidade.

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nO070/2015, tem por objeto a prorrogação de prazo,
com fulcro no artigo 57, fi, da Lei Federal nO8.666/93, nos termos do Of. 142/2017, emitido pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente.

ICLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO

Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo por 12 (doze) meses, a
contar de seu vencimento, iniciando em 01/01/2018 e finalizando em 31/12/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

11.03.11.334.1001.2601.3.3.3.9.0.39.10.00.00.0001

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
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Carazinho (RS), 22 de dezembro de 2017.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 070/2017

Processo Ucitatório 1'10 094/2017 Dispensa de Licitação 1'10 033/2017

O MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito

no CNPJ na 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP

99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito. Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob na

584.588.168-49, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO e, de outro lado, o CENTRO DE

ASSISTÊNCIA E PRESTAÇÃO A SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAPSEM, inscrito no

CNPJ 1'1°87.620.415/0001-46. localizado na Avenida Mauá, número 221, Centro, nesta cidade, neste

ato ato representada por sua Diretora, Sra. Anair Colpo Pires, inscrita no CPF 1'10 947.430.880-20,

doravante denominado simplesmente LOCADOR, é celebrado o presente contrato de locação, nos

termos do art. 24, inciso X, da Lei Federal na 8.666/93, que se regerá pelas seguintes cláusulas e

condições:

.CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E FINALIDADE

1.1 ConstitUI objeto do presente conlr'atoalocação de 01 (um) imóvel, para o funcionamento das

atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Mobífídade Urbana, localizado na AVenida

Mauá, número 221, 2
0
andar. Centro, nesta cidade, matrícula n° 3.288 do Registro de Imóveis da

Comarca de Carazinho/RS, com área global de 1.458 m'.

1.2 O imóvel objeto de locação. destina-se exclusivamente para os fins de interesse do Município, não

podendo ser mudada a sua destinação e, em nenhuma hipótese, comprometer a moralidade, os bons

costumes ou infringir o direito de vizinhança.

1.3 A lei Federal na 8666/93 autoriza a contratação direta no art. 24, inciso X, quando se tratar de
locação de imóvel.

1.4 Justifica-se a troca de localização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Mobilidade

Urbana em virtude que o atual endereço servirá para as instalações de todos os setores da Secretaria

e do Balcão do Empreeendedor. Diante disto, o novo local será mais amplo e proporcionará um melhor

atendimento aos contribuintes.

CLÁUSULASEGUNDA:OOIM6vEL

i>fÔ[OCÁbORseobriga a ceder ao LOCAfARíõ~o-uso e gozo de imóvel: os (cinc()salascom

uma área aproximada de 200,60 m'. de um prédio de alvenaria, com área de 1.071,75 m' de área

construida, 1.458 m
2
dE',área global. situado nesta cidade, na Avenida Mauá, número 221, Quadra 77,

Centro, matrícula 1'10 3.288 do Registro de Imóveis da Comarca de CarazinhO/RS, tendo 29,80 metros

~ente, por 49 metros de frente a fundos. confrotando Sul, pela frente com a Avenida Mauá, Norte,/-11 terreno de sucessores de Theodoro Dtefenthaler. Leste, com terreno de sucessores de Augusto

,
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Vargas: e ao Oeste, com terrenos de Jorge Erbert, Ostalrio Tubino, Antonio Ferreira e Frederico Bebba.

CLAúSULA TERCEIRA: DO PRAZO E VIGÊNCIA
i1Ôpresente contrato tert.vigência por 61 (úm) a-no:a partir de 151()'fíí01i,poCÍendoser prorrogado

respeitado o limite temporal e as condições impostas no art. 57, 11da Lei Federal nO8.666/93.

3.2 Estabelecem as partes contratantes que, para renovação deste contrato, as partes interessadas se

notificarão mutuamente. com antecedência nunca inferior a (30) trinta dias. Findo este prazo,

considera-se como desinteresse do LOCATÁRIO a sua continuidade no imóvel ora locado. devendo o

mesmo entregar as suas chaves ao LOCADOR, impreterivelmente no dia do vencimento deste
contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DA RENDA PELA LOCAÇÃO
4>1 c5 CocÀTÁRi6pagaráaoTOCAOÓRovalor deRST105,10 iÚmm-U;-setecel'ltos e-Cillco reais:

dez centavos) mensais, a título de aluguel. a ser pago até o dia 5° (quinto) dia útil de cada mês
subsequente ao vencido.

~ 1° - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCNIBGE

do período, ou outro Indice que vier a substitui-lo, e o LOCATÁRIO compensará ao LOCADOR com
juros de 0,5% ao mês, pro rata ..

9 20 - Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação. o aluguel mensal será reajustado

anualmente de acordo com O índice do IPCAlIBGE, válido para o período. O LOCATÁRIO concorda,
desde já, com este sistema de reajustamento de aluguel.

,CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAçÕeS
5~iOlOCADOR fica obrigado a:
a) entregar o ímóvel ao lOCATÁRIO em estado de servir ao uso a que se destina:

b) garantir ao LOCATÁRIO o uso pacífico do imóvel locado;

c) responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;

d) executar as reparações de que venha o imóvel necessitar, que não constituem encargos do
LOCATÁRIO na alinea ''f' do item 5.2

5.2 O LOCATÁRIO fica obrigado a:

a) o lOCATÁRIO se obriga a pagar as despesas ligadas à efetiva utilização do imóvel, tais como.

consumo de água, luz, bem como os impostos e taxas (Imposto Predial Territorial Urbano _ IPTU, taxa
de lixo). referente ao imóvel ora locado:

b) restituir o imóvel findo o periodo de locação no estado em que o recebeu. salvo deteriorações
decorrentes do seu uso normal;

c) levar imediatamente ao conhecimento do LOCADOR eventuais turbações de terceiros;

d) permitir a vistoria do imóvel locado pelo LOCADOR ou por seu mandatário. mediante combinação

I)via de dia e hora, pOdendo exigir os reparos necessários a conservação, o que se fará a custa do

,</-1/ Contrato nO 012017 Pa'" ,Y I ,,_
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LOCATÁRIO;

e) salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer

o imóvel locado nas mesmas condições em que o recebeu;

f) conservar o imóvel e realizar nele por sua conta, as obras de reparação dos estragos a que der

causa, desde que não provenientes do uso nonnaL

~ 1° • Ficarão a cargo do LOCATÁRIO as obras que forem exigidas pelas autoridades municipais

quanto à conservação e higiene do prédio, não lhe cabendo direito algum a indenização de benfeitorias
neste sentido,

~2°. O LOCATÁRIO podera realizar benfeitorias no imóvel locado, com vistas à sua melhor utilização,

senda-lhe facultado levantar, a qualquer tempo, aquelas cujas a retirada se possa fazer sem
detrimento do imóvel,

!3° • O LOCATÁRIO pOderáexercer o direito da retenção do imóvel locado até que seja devidamente

indenizado pela execução de benfeitorias necessárias. quando o LOCADOR, previamente notificada,
houver se recusado a realizá-Ias.

S 4° • O descumprimento das obrigações será objeto de comunicação escrita, tendo a parte

inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do conhecimento do fato, para alegar o que
entender de direito.

CLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO, MANUTENÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL
6.1 O'LOCATARIÓ'deClara'que recebeu o imóvel no"estado e condiç5e"s'constantesdoreiat6rio de

vistoria de entrada em anexo, o qual passa a fazer parte integrante deste contrato, constando do

mesmo os defeitos existentes, porém mesmo assim aceita a locação, ficando obrigado a partir deste

momento a zelar pelo imóvel e o que nele contiver e a fazer de imediato. e por sua conta, todos os

reparos provenientes do uso normal no curso da locação. procedendo a revisão, manutenção e

limpeza de calhas, ralos, torneiras e registros, restituindo-o no estado que o recebeu conforme laudo

de vistoria, com direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ou acessões, assumindo

a responsabilidade de devolver o imóvel, objeto deste contrato, tal qual consignado no aludido termo
de entrada.

6.2 Eventual divergência que, por falha, não tenha constado do relatório de vistoria de entrada deverá

ser comunicado por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias contados a assinatura deste instrumento. sob

pena de aceitação do relatório inicial, permitindo ainda a sua confirmação pelo LOCADOR.

6.3 Tendo recebido o imóvel com pintura nova, assim compromete-se a devolvê-lo, com as mesmas

cores e qualidade quando da entrega das chaves, mesmo que os desgastes sejam decorrentes do seu
LISO normal.

6.4 Antes de devolver o imóvel, o LOCATÁRIO dev€,rg fazer os reparos que forem necessários para

f.e~; o imóvel em condições de uso, somente cessanco a fluência dos aluguéis e encargos quando o
I '}vel se encontrar nas condições devidas.

1./
;\/

A/

/ '

Contrato o. Oí20'-
Pág }



CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO
"Seré-resClndjd6 o presente contrato~ nos seguintes casos:

a) por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO. nos casos previstos nos incisos I a XII e XVIII do art, 78

da Lei Federal nO8,666!93, de 21 de junho de 1993;

b) amigavelmente. por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso-prévio, com

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, desde

que haja converliência para o LOCATÁRIO:

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente,

~ 1° - No caso de rescisão o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado,

no estado em que o recebeu, independente de Notificação ou Interpelação Judicial ou Extra Judicial,

ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por escrito.

~ 2" - Caso ° LOCATÁRIO não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver

na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Quarta, até a efetiva

desocupação do imóvel objeto neste instrumento,

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Às despesas de-correntes desta' coniréliélÇãoserão suportaClaspeiél seguintedoÚ~çã'o:

11 SECRETARIA DE OESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA

11.01 GABINETE DA SECRETARIA

11.01.04 ADMINISTRAÇÃO

11.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

11.01.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

11.01.04.122.0030.2123 MANUT. GERAL SECRETARIA DESENVOLVIMENTO

31978/3.3.3.9.1.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

0001 LIVRE

Parágrafo Único. As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações
orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA NONA: DAS ALTERAçÕeS

Ev6ntual altera'çãoserfl'obrigatoriamente formalizada'por meio de termo Aditivo ao presente
contrato,

Contrato n~ 0/2017 Pág 4



consentimento por escrito do LOCADOR, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto

aos ocupantes, a fim de que o imóvel esteja desimpedido no término do presente contrato.

10.2 O presente contrato obrrga os contratantes e todos os seus sucessores a tilujo singular ou

universal, continuando em vigor arnda que o imóvel seja transferido a terceiros. Com vistas ao

exercido pelo LOCATÁRIO. desse seu direrto, obriga-se ao LOCADOR a fazer constar a existência do

presente contrato em qualquer instrumento que venha a firmar, tendo por objeto o imóvel locado, com

expressa manifestação do conhecimento e concordância com suas cláusulas, pela outra parte.

10.3 Caberá ao LOCADOR manter segurado o imóvel pelo valor que entender adequado, correndo por

sua conta o pagamento dos prêmios correspondentes, inclusive os relativos aos seguros contra fogo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO

11.fTúdo'quãl1tõ"fc;rde;;idoemraz~Cl destecontratõ- e que comporte o processo eXE~cutiv().

cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do

advogado que o credor constituir para a ressalva dos seus direitos.

11.2 Fica eleito, de comum acordo entre as partes. o Foro da Comarca de CarazinhotRS, para dirimir

quaisquer litígios oriundos do presente conlrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E. por estarem justos e contratados. firmam o presente instrumento que, lido e achado

conforme. vai assinado pelas partes em duas vias, de igual teor e forma.

Carazinho (RS), 14 de Julhode 2017.

MUNlciPIO DE CARAZINHO

Este CONTRATO se encontra examinado
e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

LOCADOR

.CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PRESTAÇÃO A
SAUDE DOS SERViDORES MUNICIPAIS - CAPSEM

Em
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Processo Ucitatório nO054/2018.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE LICITAÇÕES

CONTRATO N° 038/2018

Dispensa de licitação nO 008/2018,

o MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público lntemo, inscrito no

CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP 99.500-

000, neste ato representado pelo Prefeito. Sr. Mílton Schmitz, inscrito no CPF sob nO584.588.168-49,

doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO e, de outro lado a empresa. CENTRO DE

ASSISTÊNCIA E PRESTAÇÃO A SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS _ CAPSEM, inscrito no

CNPJ nO 87.620.415/0001-46, localizado na Avenida Mauá, número 221. Centro. na cidade de Carezinho,

telefone (54) 3330-1788. e-maU çontabHidadl2.ç-ªJ2.~~m@hot[l.llilLcom. neste ato representado pela

Diretora. Sra. Anaír Colpo Pires. inscrita no CPF n.O 947.430.880-20. doravante denominada

simplesmente LOCADOR, é celebrado o presente contrato de locação, nos termos do art. 24. inciso X.

da Lei Federal nO8.666/93. que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições,

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E FINALIDADE

1.1 Constitui objeto deste processo a locação de 01 (um) imóvel. matricula n" 3.288 do RegIstro de

Imóveis da Comarca de Carazinho/RS, para o funcionamento da Secretaria Municipal de

DesenVOlVimento, Ciência, Tecnologia. Mobilidade Urbana e Meio Ambiente. de propriedade do Centro de

Assistência e Prestação à Saúde dos Servidores Municipais (Capsem). localizado na Avenida Mauá,

número 221 , Térreo, Centro, nesta cidade, de acordo com a solicitação da Secretaria MunIcipal de

Desenvolvimento. Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente. através dos OfiCIOS n"

031/2018 e 045/2018 e Informação nO293/2018, emitida pela ProcuradOria Geral.

1.2 O imóvel objeto de locação, destina-se exclUSIvamente para os fins de Interesse do MunicípIO, não

podendo ser mudada a sua destinação e, em nenhuma hipótese. comprometer a moralidade. os bons
costumes ou infringir o direito de Vizinhança

1.3 A Lei Federal n° 8.666/93 autoriza a contratação díreta no art. 24, inciso X. quando se tratar de
locação de imóvel.

1.4 Justifica-se a locação diante do número expressivo de atendimentos aos MEls, que passou de 350

para 510 atendimentos por mês. o que necessita maior espaço para atendimento. Por esta sala se

localizar no térreo. terá acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, já que a Secretaria

encontra-se no 2() andar, dificultando o acesso aos mf's'110~. Por fim, também terá economícidade nas

Contas de telefone e Internet. visto que serão utílízad, s os mesmos números de telefone e acesso à

I ternet que já são uWizados pela Secretaria, conforme ~specificado nos Oficios nO 031/2018 e 045/2018
Informação nO293/2018, emitida pela Procuradoria Ge aI.

Contrato r J38/2018 ~
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CLÁUSULA SEGUNDA: DO IMÓVEL

2.1 O LOCADOR se obriga a ceder ao LOCATÁRIO. o uso e gozo de imóvel localizado na Avenida

Mauá, número 221, Térreo, Centro, nesta cidade, Matricula n° 3288 do Registro de imóveis da Comarca

de Carazinho/RS. com área global de 1.458 mZ, sendo que a estrutura do imóvel abrange sala térrea

situada no primeiro pavimento. com área privativa aproximada de 70 mZ, que abrange 03 (três) salas e 01

(um) banheiro. de acordo com o Parecer Técnico emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento,

Urbanismo e Obras Públicas, fls, 09/10, do Processo Licítatório nú 054/2018, Dispensa de Licitação n0
008/2018,

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO E VIGÊNCIA

3.1 O presente contrato terá vigência a contar de 10104/2018, finalizando em 09/0412019, podendo ser

prorrogado. respeitado o limite temporal e as condições impostas no art, 57, 1I da Lei Federal nú 8.666/93

3.2 Estabelecem as partes contratantes que, para renovação deste contrato, as partes interessadas se

notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a (30) trinta dias, Findo este prazo,

considera-se como desinteresse do LOCATÁRIO a sua continuidade no imóvef ora locado, devendo o

mesmo entregar as suas chaves ao LOCADOR, impreterivelmente no dia do vencímento deste contrato,

CLÁUSULA QUARTA; DA RENDA PELA LOCAÇÃO

4.1 O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR o valor de R$ 752,50 (Setecentos e cínquenta e dois reais,

cinquenta centavos) mensais, a título de aluguel, a ser pago até o dia 5° (quinto) dia útil de cada mês
subsequente ao vencido,

~ 1° - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCNI8GE do

períOdo, ou outro índice que vier a substituí-lo, e o LOCATÁRIO compensará ao LOCADOR com juros
de 0,5% ao mês, pro rata.

~ 2° - Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado anualmente

de acordo com o índice do IPCAlIBGE, válido para o período. O LOCATÁRIO concorda, desde já. com
este sistema de reajustamento de aluguel.

CLÁUSULA QUINTA; DAS OBRIGAÇÕES
5.1 O LOCADOR fica obrigado a:

a) entregar o imóvel ao LOCATÁRIO em estado de servir ao uso a que se destina;

b) garantir ao LOCATÁRIO o uso pacífico do imóvel locado:

c) responder pelos víctos ou ddeitosanteríores ;'j locação;

d) executar as reparações de que venha o Imóvel necessitar, que não constituem encargos do
LOCATÁRIO na alínea "e" do item 5.2.

Pág 2
lJ)
~i

Contrato n J38í2018

5.2 O LOCATÁRIO fica obrigado a:

a) o LOCATÁRIO se obriga a pagar as despes 's ligadas à efetiva utiHzação do imóvel. tais como.

consumo de água. luz, condomínio, bem como os npostos e taxas (Imposto Predial Territorial Urbano _
' TU. taxa de ~jxo). referente ao imóvel ora locado;

b) restituir o imóvel findo o periodo de locaçào la estado em que o recebeu, salvo deteriorações



decorrentes do seu uso normal:

c) levar imediatamente ao conhecimento do LOCADOR eventuais turbações de terceiros

d) permitir a vistoria do imóvel locado pelo LOCADOR ou por seu mandatáno. mediante combinação
prévia de dia e hora.

s) conservar o imóvel e realizar nele por sua conta. as obras de reparação dos estragos a que der causa,
desde que não provenientes do uso normaL

9' 1° • O LOCATÁRIO. respeitadas as disposições legais e regulamentares pertinentes. fica desde logo

autorizado a fazer. no imóvel locado, as benfeitorias necessárias à manutenção do imóvel. As benfeitonas

necessárias são indenizáveis independentemente de autorização.

~ 2° • As benfeitorias úteis dependem de autorização do LOCADOR são passiveis de indenização e
permitem a retenção do imóvel pelo LOCATÁRIO.

~ 3° • As demais alterações ou benfeitorias ditas voluptuárias feitas com prévio consentimento do

LOCADOR, poderão integrar o imóvel. desde que indenizadas, ou serem retiradas pelo LOCATÁRIO,
quando não afetarem a estrutura e a substância do imóveL

9' 4° - O descumprimento das obrigações será objeto de comunicação escrita. tendo a parte inadimplente

o prazo de 05 {cinco} dias úteis, contados do conhecimento do fato. para alegar o que entender de direito

CLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO, MANUTENÇÃO E ENTREGA 00 IMÓVEL

6.1 O LOCATÁRIO declara que recebeu o imóvel no estado e condições constantes no relatório de

vistOria de entrada em anexo, o qual passa a fazer parte integrante deste contrato. constando no mesmo

os defeitos existentes, porém mesmo assim aceita a locação, ficando obrigado a partir deste momento a

zelar pelo imóvel e o que nele contiver e a fazer de imediato, e por sua conta, todos os reparos

provenientes do uso normal no curSo da locação, procedendo a revisão, manutenção e limpeza de

calhas, ralos, torneiras e registros, restituindo-o no estado que o recebeu conforme laudo de vistoria, com

direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ou acessões, assumindo a responsabilidade

de devolver o imóvel, objeto deste contrato. tal qual consignado no aludIdo termo de entrada

6.2 Eventual divergência que, por falha, não tenha constado no relatório de vistoria de entrada deverá ser

comunicado por escrito. no prazo de 05 (cinco) dias contados da assinatura deste instrumento. sob pena

de aceitação do relatório iniciai, permitindo ainda a sua confirmação peio LOCADOR.

6.3 Tendo recebido o imóvel com pintura nova, assim compromete-se a devolvê-lo, com as mesmas cores

e qualidade quando da entrega das chaves, mesmo que os desgastes sejam decorrentes do seu uso
normal

6.4 Antes de devolver o imóvel. o LOCATÁRIO deverá fazer os reparos que forem necessários para repor

o Imóvel em condições de uso. somente cessando a fluênCIa dos aluguéis e encargos quando o imóvel se
encontrar nas condições devidas,

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO.

Será rescindido o presente contrato. nos seguintes casos:

~ por ato unilateral e escrito do lOCATÁRIO, nos casos previstos nos incisos I a Xi! e XVIIf do art. 78 da
.ei Federa! nO 8.666/93, de 21 de junho de 1993:
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b) amigavelmente. por acordo entre as partes. mediante formalização atraves de aviso-prévio, com

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, desde que

haja conveniência para o LOCATÁRIO;

c} judicialmente, nos termos da legislação vigente.

~ 1° - No caso de rescisão o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado. no

estado em que o recebeu, independente de Notificação ou Interpelação Judicial ou Extra JudiciaL

ressalvada a hipótese de prorrogação da locação. o que somente se fará por escrito.

~ 2° - Caso o LOCATÁRIO não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, nagará enquanto estiver na

posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Quarta. até a efetiva desocupação

do imóvel objeto neste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária.

11 SECRET DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA

11,01 GABINETE DA SECRETARIA

11.01.04 ADMJNISTRAÇÃO

11.0104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

11.01.04.122.2002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

11.01.04.122.2002.2126 MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO

34093-6/3.3.3.91.39.10,00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

0001 LIVRE

Parágrafo Único. As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrão por conta das dotações

orçamentárias respectivas. devendo ser empenhadas no início de cada exercicio.

CLÁUSULA NONA: DAS ALTERAÇÕES

Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSiÇÕES GERAIS

10.1 O LOCATÁRIO não poderá sublocar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem preceder

consentimento por escrito do LOCADOR, devendo, no caso deste ser dado. agir oportunamente junto aos

ocupantes. a fim de que o imóvel esteja desimpedido no término do presente contrato

10.2 O presente contrato obriga os contratantes e todos os seus sucessores a titulo singular ou universal,

continuando em Vigor ainda que o imóvel seja transferido a terceiros. Com vistas ao exercicio pelo

lOCATÁRIO, desse seu direito, obriga-se o LOCADOR a fazer constar a existência do presente contrato

em qualquer instrumento que venha a firmar, tendo por objeto o imóvel locado, com expressa

)

arÜfestaçãO do conhecimento e concordáncla com suas clàusulas. pela outra parte.

0.3 Caberã ao LOCADOR manter segurado o imóvel pelo valor que entender adequado. correndo por
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sua conta o pagamento dos prêmios correspondentes. Inclusive os relativos aos seguros contra fogo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
11.1 Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo. será

cobrado em ação competente. ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado

que o credor constituIr para a ressalva dos seus direitos.

11.2 Fica ejeito. de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho/RS. para dirimir

quaisquer litigios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais

privilegiado que seja.

E. por estarem Justos e contratados, firmam o presente instrumento que. lido e achado

conforme. vai assinado pelas partes em duas vias, de igual teor e forma,

Carezinho (RS). 05 de abri! de 2018

/' ..'-,
...1 f\ ,t......,. ....~J,

"-
LOCADOR

CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PRESTAÇÃO A SAÚDE

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAPSEM

Este CONTRATO se encontra examinado
e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

é~'.j
L~~.

G~'1)ne G.~d 010
,A8iRS 68 93
! csessor Juridl o

PreferI ,a MiJ"'Clpai de .arazlnho
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~~ )E LOCAÇÃO DE IMÓVEL N!! 003/2015

olL~
.{/~

Processo nº 001 Dispensa de Licitação nº 001

A CONGREGAÇÃO DOS SERVOS DA CARIDADE, pessoa jurídica eclesiástica - Instituto de Vida
Consagrada de Direito Pontifício - cuja Constituição foi aprovada canonicamente em 10 de julho de
1928; reconhecida como pessoa jurídica para efeitos civis como ASSOCIAÇÃO SERVOS DA
CARIDADE - ASC

I
pessoa jurídica de direito privado de fins não lucrativosl beneficentel educacionall

cultural
l

e de assistência social
l

inscrita no CNPJsob n° 92.874.77~OOl-041 com sede na Av. Benno
Mentz

l
n° 1.560

1
Porto Alegre, RS, vêml através da sua filial, PATRONATO SANTO ANTÔNIOI neste

ato representado por seu presidente, Padre Mauro Vogt, brasileiro, sacerdote religiosol portador da
RG: 6.035.275.715 SJS/RSe CPF: 548.935.770-341 doravante denominado lOCADORe de outro lado,
MUNicíPIO DE CARAZINHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Internol inscrito no CNPJ sob o nº
87.613.53~001-161 com sede na Avenida Flores da Cunha nº 1264, em Carazinho - RS, neste ato
representado pelo Sr. Prefeito Renato Süss, doravante denominado LOCATÁRIO celebram o presente
contrato de locação

l
nos termos do art. 24, inciso X, da Lei 8.666/.B, que se regerá pelas seguintes

cláusulas e condições:

.-----_._-----~---~------_. __ ._-------_.- ----~- ------- -----_._------
; cLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE
l--- ._. . .....-------.---,- ..-----------.----~

1.1 Constitui objeto do presente CONTRATO
I
a lOCAÇÃO de um imóvel localizado na Rua Padre Luís

Guanella, 295
1

Carazinho/RS. O aluguel constituir-se-á do imóvel principal e todos os móveis e
utensílios que o guarnecem - 23 (vinte e três) salas, pátiol vestiáriol banheiros, refeitório,
cozinhai dispensai áreas que serão especificadas em instrumento anexo ao presente contrato

(anexo 111).
1.2 O Salão Nobre e o ginásio de esportes serão de uso comum exclusivo da Escola Municipal de

Ensino Fundamental Patronato Santo Antônio e da Congregação dos Servos da Caridade -
Associação Servos da Caridade - ASCI bem comol de uso exclusivol do corpo discente ali

instalado.

1.3. Os bens objeto de locação
l

destinam-se exclusivamente para os fins de interesse do Município:
Transferência dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Francelino Dorneles
para o imóvel locado em cujas instalações já funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental
Patronato Santo Antônio, com o consequente acréscimo de alunos.

1.4. O interesse pelo referido imóvel justifica-se pela sua localização para a instalação e realização
das atividades da então Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Francelino Dorneles, que
a partir da presente data denominar-se-á Escola Municipal de Ensino Fundamental Patronato Santo
Antônio. Vale registrar que as dependências físicas ora locadas já se encontram à disposição do
Município Locatário para as adequações estruturais necessárias à viabilidade do ano letivo vindouro,

a iniciar-se em 23 de fevereiro de 2015.



cLÁUSULA SEGUNDA: DO IMÓVEL, MÓVEIS EUTENSíuos
~----------------_._- _. ----_._---------- - ---- ._--, ._-_._-_._. _._-

o LOCADOR se obriga a ceder ao LOCATÁRIO,o uso e gozo do imóvel matriculado sob o
n. 26.366 - Registro Geral, no Registro de Imóveis de Carazinho/RS, com as características e
localização que indicam as plantas indicativas de números 03, 04, 05 e 07, conforme Planta de Plano
de Prevenção Contra Incêndios {Anexo li!}, delimitando assim as aéreas privativas e comuns, que
fazem parte do presente instrumento.

o uso e gozo dos bens móveis e utensílios domésticos, se dará conforme descrição no
anexo do presente contrato (Anexo 11).

r---- ..- .----~~-- -------- -._~ ---------- -------------,--- ..~-.. _-'---'------.

, cLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO EVIGÊNCIA

3.1 O presente contrato terá duração de 03 (três) anos, iniciando em O~l/l015 e finalizando
em 2~7/l018, respeitado o limite temporal e as condições impostas no art. 57, 11 da lei nº.
8.666I-B.

---------- -~-_._---- ----- ----_._----_. __ .- - --- --._-~-----~._- - .~--------

~_ __ 5~~~~~Q_UA_R_T~:_E~.!_EN~~~E_L_A_U)~~0~ __ _ _
O locatário pagará mensalmente ao locador o valor de R$ 12.031,00 (doze mil e trinta e

um reais) mais o consumo de energia elétrica, água, internet, IPTU, gás e todas as despesas
ordinárias do imóvel relativas ao pleno e bom funcionamento da Escola Municipal Patronato Santo
Antônio, sendo o primeiro pagamento no 52 (quinto) dia útil do mês de fevereiro de 2015, dando-se
os demais pagamentos ao quinto dia útil dos meses subsequentes.

9 1º - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-
M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e o locatário compensará o locador com
juros de 0,5% (meio por cento) ao mês.

9 2Q - O locatário se compromete a pagar pontualmente os valores de locação firmaEios, até o
quinto dia útil de cada mês subsequente.

9 3º - Os valores de aluguel, neste ato firmado, serão reajustad~anualmente de acordo com o
índice do IGP-M, válido para o período. O locatário concorda, desde já, com este sistema de
reajustamento de aluguel.

cLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES
_I . _

5.1 O LOCADORfica obrigado a:

a) entregar o imóvel ao LOCATÁRIOem estado de servir ao uso a que se destina;
b) garantir ao LOCATÁRIOo uso pacífico do imóvel locado;
c) Administrar as áreas comuns descritas no anexo ao presente contrato (Anexo 111);

, I
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cLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO, MANUTENÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL

5.2 O LOCATÁRIOfica obrigado a:

a) servir-se do imóvel para o uso convencionado, arcando com todas as despesas de pessoal e
encargos dos funcionários e de manutenções ordinárias da Escola Municipal ali implantada.

b) Arcar com o custo das despesas ordinárias de pleno funcionamento, de manutenção da
escola municipal, além de energia elétrica, telefone, internet, água (manutenção do poço
artesiano);

c} Destinar à Escola todo material de expediente, material de higiene e de limpeza que se
fizerem necessários para o bom atendimento e funcionamento da Escola Municipal ali
implantada.

d) permitir a vistoria do imóvel locado pelo LOCADOR ou por seu mandatário, mediante
combinação prévia de dia e hora, podendo exigir os reparos necessários a conservação, o
que se fará à custa do LOCATÁRIO;

e} Conservar as dependências da Escola Municipal ali implantada, conforme Anexo III e realizar
nele por sua conta, as obras de reparação e conservação;

f) Zelar pela conservação dos móveis, utensílios e equipamentos de propriedade do Locador
(Anexo 11). ~

~12: Ficarão a cargo do LOCATÁRIOas medidas que forem exigidas pelas autoridades quanto à
conservação e higiene do prédio, não lhe cabendo direito algum a indenização de benfeitorias,
sejam de que natureza forem;

~ 22: O descumprimento das obrigações será objeto de comunicação escrita, tendo a parte
inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do conhecimento do fato, para alegar o que
entender de direito.

~ 32: Qualquer mudança estrutural ou adequações em função da necessidade do Locatário correrá
por conta do mesmo e deverá ter o consentimento expresso do Locador.

i

I________ . J
6.1. O Locatário declara que recebeu o imóvel, móveis e utensílios no estado e condições constantes
do relatório de vistoria de entrada (Anexo li), o qual passa a fazer parte integrante deste contrato,
ficando obrigado a partir deste momento a zelar tanto pelo bens móveis quanto pelo imóvel locado
e, o que nele contiver, e a fazer de imediato, e por sua conta, todos os reparos provenientes do uso
normal no curso da locação, procedendo na revisão, manutenção e limpeza de calhas, ralos,
torneiras e registros, restituindo-o em boas condições, sem direito a retenção ou indenização por
quaisquer benfeitorias ou acessões.

...•
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6.1.1. O relatório de vistoria dos bens móveis {Anexo li} poderá ser firmado pelas partes no prazo de
até 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do presente contrato.

6.1.2. O locatário compromete-se a devolver o imóvel com pintura nova, com as mesmas cores e
qualidade quando da entrega das chaves, mesmo que os desgastes sejam decorrentes do seu uso
normal.

..__ ..-.-------------------------------- .-~--------------
cLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO

Será rescindido o presente contrato, nos seguintes casos:

a) por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO,nos casos previstos nos incisos I a XII do art. 78 da Lei
Federal nº 8.666,.93, de 21 de junho de 1993;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso-prévio, com
antecedência mínima de 30 {trinta} dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, desde
que haja conveniência para o LOCATÁRIO;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente e em caso de manifesto descumprimento às
cláusulas aqui dispostas;

~ 19 - No caso de rescisão o locatário se obriga a restituir o imóvel, independente de Notificação ou
Interpelação Judicial ou Extra Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que
somente se fará por escrito;

~29 - Caso o LOCATÁRIOnão restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver ~ II

na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Quarta, até a efetiva
desocupação do imóvel objeto neste instrumento.

." __ ._ - • - o •• ,_ ,_ _ _ _. o" _._-- -----_ .._--_._---------------,

cLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
----------- ---- ------- - ----------- --~

As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pela seguinte dotação:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Parágrafo Único. As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações
orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

r------~------- . -------~------------ _.---

. CLÁUSULA NONA: DISPOSiÇÕES GERAIS
L- -_------------------------------------------------.

-_._-- -----"] ,

.. -_.--------'

9.1 O locatário não poderá sublocar nem emprestar o imóvel, seja no todo ou em parte, sem o
prévio consentimento por escrito qo locador, devidamente representado nesta finalidade específica
por seu Diretor local, devendo, no caso deste consentimento, agir oportunamente junto aos
ocupantes, a fim de que o imóvel esteja desimpedido no término do presente contrato.



9.2 O presente contrato obriga os contratantes e todos os seus sucessores a título singular ou
universal, continuando em vigor ainda que o imóvel seja transferido a terceiros. Com vista ao
exercício pelo LOCATÁRIO,desse seu direito, obriga-se o LOCADOR a fazer constar a existência do ~
presente contrato em qualquer instrumento que venha a firmar, tendo por objeto o imóvel locado,
com expressa manifestação do conhecimento e concordância com suas cláusulas, pela outra parte.

9.3 No caso de desapropriação do imóvel locado ficará o locador desobrigado por todas as cláusulas
deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante
a indenização a que, por ventura, tiver direito.

9.4 As partes rescindem neste ato o Termo de Acordo de Cooperação Mútua firmado em 23 de
abril de 2013, nada mais remanescendo acerca do referido instrumento, dado por integralmente
quitado.

cLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO
~-------------- ---------------- ------------------------_. ------ --- ._._----~

~-----------_. __._-------- -------_.- .._----------------- ---------

,r 10.1 Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo,
será cobrado em ação competente.

.~

10.2 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de CarazinhojRS, para
dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento que, lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes .em três vias, de igual teor e forma.

CarazinhojRS, 02 de janeiro de 2015.

I/n ,
!.~. ;., '\, ~t.-'"J; , ..f;:~'

MUNICípA'o: DE CARAZINHO,
Prefeito Renato Süss

(LOCATÁRIO)

-~ ') II I ~;j --r-t e r /:.CU,- ~ff \J'~~,;(l

CONGREGAÇÃO DOS SERVOS DA CARIDADE
ASSOCIAÇÃO SERVOS DA CARIDADE - ASC

Padre Mauro Vogt
(LOCADOR)
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ANEXO I

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N!! OO~015

Processo nº 001
Dispensa de Licitação nº 001

1. O LOCATÁRIOcompromete-se ainda a:

1.1. Remunerar e garantir que a nomeação da Direção da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Patronato Santo Antônio seja feita através de indicação do Locador; e, em
todos os casos de substituição do Diretor(a) pedagógica(o), a nova nomeação ocorrerá
sempre com anuência e consentimento do locador, de forma a garantir a unidade e a
consensualidade entre as partes.

1.2. Havendo necessidade formal, se responsabilizará e arcará com os custos dos Alvarás,
adequações e licenças legais do funcionamento da Escola Municipal ali implantada,
inclusive dedetização do imóvel.

1.3. Em analisar sob o aspecto da convenlencia administrativa, a viabilidade da
contratação de profissionais e/ou dirigentes da entidade Locatária, para a prestação de
serviços educacionais e administrativos inerentes a Escola Municipal ali implantada.

1.4. Possibilitar a participação dos alunos da escola municipal nos eventos, celebrações e
no carisma/formação humana e cristã da Instituição Locadora;

1.5. Garantir a continuidade do trabalho de Assistência Social da entidade Locadora,
através de parcerias/convênios ou de iniciativa própria, assim como sua participação no
respectivo Conselho de Assistência Social da municipalidade, conforme carisma próprio
da locadora e na forma do estabelecido no art. 10 da Lei 8.242;2014, que garante à
instituição a atuação em mais de uma área;

"

I
i

.>'-\
( '~'\ ;i_ . /.-- 'J',' .." ,h••J"',~ ..•..,' r

MUNICrp,UE CARAZINHO
Prefeito Renato Süss

(LOCATÁRIO)

Carazinho/RS, 02 de janeiro de 2015.

i;
! I _".-1,

1/._ /. ~ A l_,j ~f L • -.J,~~-~.J,
~. . /~.

CONGREGAÇÃO DOS SERVOS DA CARIDADE
ASSOCIAÇÃO SERVOS DA CARIDADE - ASC

Padre Mauro Vogt
(LOCADOR)
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ADfflVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nl? 001/2015

f
I

/
!

I
/ Processo nQ 001 Dispensa de Licitação nQ 001

/'.

't,. ;

A CONGREGAÇÃO DOS SERVOS DA CARIDADE, pessoa jurídica eclesiástica - Instituto de Vida

Consagrada de Direito Pontifício - cuja Constituição foi aprovada canonicamente em 10 de

julho de 1928; reconhecida como pessoa jurídica para efeitos civis como ASSOCIAÇÃO SERVOS

DA CARIDADE - ASC, pessoa jurídica de direito privado de fins não lucrativos, beneficente,

educacional, cultural, e de assistência social, inscrita no CNPJ sob n° 92.874.775/0001-04, com

sede na Av. Senna Mentz, n° 1.560, Porto Alegre, RS, vêm, através da sua filial, PATRONATO

SANTO ANTÔNIO, neste ato representado por seu presidente, Padre Mauro Vogt, brasileiro,

sacerdote religioso, portador da RG: 6.035.275.715 SJS/RS e CPF: 548.935.770-34, doravante

denominado LOCADOR e de outro lado, MUNIcíPIO DE CARAZINHO, Pessoa Jurídica de Direito

Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nQ 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da

Cunha n
Q

1264, em Carazinho - RS, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Renato Süss,

doravante denominado LOCATÁRIO, têm, entre si, como justo e contratado o seguinte Aditivo

ao Contrato firmado entre as partes em data de 02 de janeiro de 2015, nos seguintes termos:

PRIMEIRA - As partes ratificam o caput da Cláusula 3.1 do Contrato de locação firmado; e
incluem nas suas disposições o seguinte Parágrafo Único:

9 ÚNICO: O empenho para pagamento do valor do aluguel se dará na forma do
estabelecido na Lei 4.320/1964, que estatui as Normas Gerais de Direito Financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços do Município.

SEGUNDA - As partes estabelecem que o valor do aluguel estabelecido na Cláusula Quarta

será pago pelo LOCATÁRIO à filial Patronato Santo Antônio, inscrita o CNPJ sob número
92.874.ns/OOO6-19.

TERCEIRA- As partes ratificam as demais disposições contratuais.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento Aditivo que,
lido e achado conforme, vai assinado pelas partes em três vias, de igual teor e forma.

Carazinho/RS, 14 de janeiro de 2015.

~)

MUNlcíPI CARAZINHO
Prefeito Renato Süss

(LOCATÁRIO)

CONGREGAÇÃO DOS SERVOS DA CARIDADE
ASSOCIAÇÃO SERVOS DA CARIDADE - ASC

Padre Mauro Vogt
(LOCADOR)
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 007/2018

Origem: Processo Licitatório nO001/2015. Dispensa de Licitação 001/2015. Contrato nO001/2015.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ nO 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob nO
584.588.168-49.

LOCADORA: ASSOCIAÇÃO SERVOS DA CARIDADE - ASC, pessoa jurídica de direito privado de
fins não lucrativos, beneficente, educacional, cultural e de assistência social, inscrita no CNPJ sob n°
92.874.775/0001-04, com sede na Avenida Benno Mentz, número 1.560, no município de Porto
Alegre/RS, neste ato representada, através da sua filial, PATRONATO SANTO ANTÔNIO, CNPJ nO
92.874.775/0006-19, com sede na Rua Don Luiz Guanella, número 295, Bairro Boa Vista, neste
município, CEP 99.500~000, neste ato representado pelo seu Diretor Local, Sr. Edgar Back, portador
da Carteira de Identidade nO502.028.833-7, expedida pela SJS/RS e inscrito no CPF nO457.748.110-

1\, . 34.

I OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato-no 001/2015, tem por objeto a prorrogação de prazo,
nos termos do OF. N° 350/2017/GAB/SMEC, com fulcro no artigo 57, 11, da Lei Federal nO8.666/93,
emitido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

ICLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO I
Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo, a contar de seu vencimento,

iniciando em 01/03/2018, finalizando em 31/12/2018.

~LÁUS~~A SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

----- _._---
I~---~c-;dc;;----I Objeto ÓrgãoGestor Ação Elementode Despesa

Associação Servos Da Aluguel EMEF Patronato 107 12168 3339039000000
Caridade - Asc L I

~~nato -=-~ntoAntônio L-__

Recurso

0020

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazinho (RS), 12 de janeiro de 2018.

/~'/ .. /) /)

? t~Á1>~R1~?yC-{' '\-
I

ASSOCIAÇÃO SERVOS DA CARIDADE:'" ASC

PATRONATO SANTO ANTÔNIO

Aditivo n° 007/2018



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
N° 033/2015

Origem: Processo Licitatório nO032/2015. Modalidade: Dispensa de LicitaçãonO009/2015.

LOCATÁRIA:

MUNiCípIO DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
sob o nO 87.613.535/0001-16, com sede na Av. Flores da Cunha n° 1264, em Carazinho RS,
representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. RENATO SÜSS

LOCADOR:

CAPSEM - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PRESTAÇÃO A SAÚDE DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Avenida Mauá, 221 - Centro-
Carazinho/RS, inscrita no CGC/MF sob o nO87.620.415/0001-46.

ICLÁUSULA PRIMEIRA: DOBJE;TO
'--- .- - _ .. - - ~ ... -.... _-.- _. ----_.- - .. - .. - -- .. - ------ -- - _._---_. - - -- - ---

O locador dá em locação a Prefeitura Municipal-de Carazinho, pãra funcionamento da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o imóvel localizado na Av. Mauá n° 231, frente e
fundos, nesta cidade, com as seguintes descrições:
01- Uma sala comercial, no pavimento térreo, subdividida em três peças mais um banheiro;
02- Metade esquerda do segundo pavimento, constituída de um auditório, quatro salas, cozinha,
banheiro e dois depósitos, com acesso á escadaria de uso exclusivo;
03-Todo o terceiro pavimento constituído de um salão com duas sacadas, seis salas, cozinha,
três banheiros e acesso a escadaria de uso exclusivo;
04- Um prédio com dois pavimentos situados aos fundos do prédio principal, com duas salas
amplas, uma em cada pavimento e dois banheiros;
05- Um salão amplo com pé direito duplo, para depósito, anexo ao prédio anterior, dividido em
uma sala para depósito com pé direito duplo, ali de entrada com armário embutido, duas salas
para atendimento ao público, com fÇlrro dobrado para servir como depósito na parte superior e
duas instalações para câmaras frias com acesso para depósito na parte superior;
06- Uma sala comercial (fundos), subdividida em duas salas para escritório, cozinha e banheiro,
com aproximadamente 55m2;
07- Uma sobre-sala com 24m2 e um depósito no mesmo nível com 24m2;
08- Pátio;

09- Direito de uso eventual do salão de festas é para a Secretaria Municipal de Educação nos
atributos de suas atividades, constituído de área de serviço, um banheiro e salão de reuniões
situado no pavimento térreo, com prévia autorização do Diretor da Autarquia.

~Único - A garagem é de uso do LOCADOR.

iCLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO
1 .. _ _ __ _ .___ __ __ __ __ ._ __ __ _ _ __

A locatária pagará ao locador o aluguel mensal, valor de R$ 5.950,00, (Cinco mil
novecento e cinqueta reais), e taxas de água e luz, sendo que este valor deverá ser pago pelo
locatário até o quinto dia do mês seguinte no domicílio do locador.

S Único - O descumprimento do dispositivo desta cláusula, implicará no pagamento de
variação monetária incidente sobre os valores do débito com base na variação do IPCAlIBGE,
fixado pela fundação Getúlio Vargas, até o dia do seu pagamento, mais juros de 1% (Um) por
cento ao mês. Se a mora for parcial, o IPCAlIBGE será calculado pró-rata_) _ I

\; _.L
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~~~~~U_L_~_T~~~~~~~: D~~ ~~~~~_~SgS~I!'JA~~~IR~~~ _

3.1 As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguintes
dotações orçamentárias:
07 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
07.20.12.122.0212.2168 - Manutenção do Departamento de Educação

31233/3339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - pJ

I CLÁUSULA QUARTA: DAS ALTERAÇÕES,---- - -- ~- --- ~ - - - ~---~ -~ -- - - --

Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao
presente Contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal 8.666/93.
previstos em Lei. -

---_ .•. - -~ ~--_ •. - -_._--, - •• _ •. _- - -- ._- __ o ~ •• ._

- -,- -- -- ._-.- - - _.- _._-----ICLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE DE PREÇOS

5.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso 11, alínea "d", da Lei n° 8.666-93, será
concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que
suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual.
5.2 O objeto da licitação será reajustado, se necessário, de acordo com a variação nominal do
IPCA/IBGE, de forma anual ou outro índice que legalmente venha substituí-lo.
10.3 O preço ajustado no Contrato será alterado quando ocorrer acréscimo ou supressão de
obras/serviços, ou no caso de reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou
força maior, devidamente reconhecido em processo administrativo, respeitando-se os limites
previstos em Lei.

I , _

CLAUSULA SEXTA: DA VIGENCIA
L_~__~ ~ ~ ~_ __ _ ___ __ _ _

O prazo de locação será de doze (12) meses, podendo ser renovado se houver interesse
de ambas as partes, mediante termo aditivo de acordo com a legislação vigente.

;CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADORL_~ ~ ~__~ ~ ~ . .~ ~ ~ ~ ~ ~~ __ ~_
Ficarão á cargo do locador as despesas decorrentes de obras necessárias á higiene e

segurança do referido imóvel locado inclusive pintura externa, quando se fizer necessária.

!CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO
L '__ ~ .__ __ __o o_o • __ . __ __ __ •. _. •

O locatário obriga-se expressamente a manter em estado de perfeita conservação o
imóvel objeto deste obriga-se a restituí-lo em perfeitas condições de habitabilidade, inclusive,
recuperando todas as pinturas e enceramento dos assoalhos, entregando o mesmo com
respectivo habite-se expedido pela repartição competente.

ICLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO
~-------- -~~~----- ---- -'-~------ ~----~ ~-- - ------ ~- --- - ---- ----~

A fiscalização do contrato será realizada pela Secretária Municipal de Educação e Cultura ou
por servidor designado .

.CLÁUSULA DÉCIMA: DAS EXECUÇÕES
~-----Nenhuma--benfertorlà -será ~execu-tada nO-imóvel ~ora locado, sem o prévio consentimento
por escrito do locador, ficando pertencentes ao prédio todos os melhoramentos nele introduzidos

J ?
'\. .:L-
v /



mesmo os que incluam na categoria de necessários.

,,.-----=-........,,,,====~-~~~..
i
I

)2.J-,/ ~, r

:CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ALIENAÇÃOL:..-: .__ .. ._. ~. __ -- ---- -.. - ---- -- --.--.- _. - -.. -- -- --
No caso de alienação do referido imóvel ora locado, fica estabelecido que o contrato será

respeitado e cumprido pelo adquirente, que se obrigará a observá-lo no ato da escritura.

\CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO
~------~----~------- ----_._--- -----------~----- --_. - --
11.1 Será rescindido o presente contrato, mediante termo próprio, nos seguintes casos:

a) por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos previstos nos incisos I a
XII e XVIII do art. 78 da Lei Federal n.o 8.666/93, de 21 de junho de 1993;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso-
prévio, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer das
partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE, recebendo a CONTRATADA o
valor dos serviços já executados;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

11.2 Será rescindido o presente contrato, independente de notificação judicial ou extrajudicial,
sem qualquer direito à indenização, por parte da CONTRATADA, se esta:

I - não cumprir regularmente quaisquer das obrigações assumidas neste contrato;
11 _ subcontratar, transferir ou ceder, total ou parcialmente, o objeto deste contrato a

terceiros;
III - fusionar, cindir ou incorporar-se a outra empresa;
IV - executar os serviços com imperícia técnica;
V - falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil;
VI _ paralisar ou cumprir lentamente os serviços, sem justa causa, por mais de 10

(dez) dias consecutivos;
VII _demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má fé;
VIII - atrasar injustificadamente o início dos serviços.

i CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO
------ -- Para (j"irlm,-r-quai-squerquestÕ-es-decorrentes-do-contratô.: n-ão-resolvidas na esfera
administrativa, será competente o Foro da Comarca de Carazinho/RS, com renúncia expressa a
qualquer outro por mais privilegiado que seja. ,

E, por estarem justos _ contratados, firmam o preser1lte instrumento que, lido e
achado conforme, vai assinado pelas ~artes. Carazirtho/RS, 08 de abril de 2015!,

(

CAPSEM MUNíCIPIO DE CARAZINHO

Testemunhas:
L';;- ~ -( ,-----

1 ".-c. "\ -- ).-----.\...... - .....,..-
. t-~~ i
'_" _ ") ,-",-,~l..~-".

1.•. /

::--~C::~;-=-::--:;~:-~~=:~"7,z~:"~7_.
---i';;é Augustó ,t.Xa~i;;----~'--

Assessor Jurídico Municipal
OAB/RS 86366

(De Acordo Quanto à Forma do Instrumento)
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 039/2016

Origem: Processo Licitatório nO032/2015. Dispensa de Licitação 009/2015. Contrato nO033/2015.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Renato Süss.

LOCADOR: CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PRESTAÇÃO A SAÚDE DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS - CAPSEM, inscrita' no CNPJ nO 87.620.415/0001-46, com sede na Avenida Mauá,
número 221, Centro, CEP 99.500-000, na cidade de Carazinho/RS, telefone (54) 3330-1788, neste ato
representada por sua Diretora Executiva.

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato n° 033/2015, tem por objeto a prorrogação de prazo,
nos termos do OF. N° 135/GAB/SMEC, com fundamento no art. 57, inciso 11 da Lei nO 8.666/93,
emitido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

I CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO
Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo por 12 (doze) meses, a

contar de seu vencimento, iniciando em 08/04/2016 e finalizando em 07/04/2017.

I CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMEN._T_Á_R_'O_S _
As despesas correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

07 - Secretaria de Educação e Cultura
07.20 - Departamento de Educação
07.20.12.122.0212.2168 - Manutenção do Departamento de Educação
32105/3.3.3.9.1.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -Intraorç.
0020 - MDE

Carazinho (RS), 05 de abril de 2016.

LOCADOR

CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PRESTAÇÃO A
SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -

CAPSEM
Analr Colpo Pires
CPF: 947430.880-20

Diretora Executiva
CAPSEMAssesso Juríd. o Municipal

OABIRS 86366
(De Acordo Quanto a Forma do Instrumento)

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

}Hi''~If!ft
MUNICIPIO DE CARAZINHO

Aditivo nO 039/2016



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO I
DIRETORIA DE LICITAÇÕES_____________ ~ . ... -1

TERMO ADITIVO N° 031/2017

Origem: Processo Li c itató rio nO032/2015. Dispensa de Licitação 009/2015. Contrato nO033/2015.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob nO
584.588.168-49.

LOCADOR: CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PRESTAÇÃO A SAÚDE DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS - CAPSEM, inscrito no CNPJ nO 87.620.415/0001-46, com sede na Avenida Mauá,
número 221, Centro, CEP 99.500-000, na cidade de Carazinho/RS, telefone (54) 3330-1788, neste ato
representado por sua Diretora Executiva, Sra.' Anair Colpo Pires.

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nO033/2015, tem por objeto a prorrogação de prazo,
'I:.- nos termos do OF. N° 045/GAB/SMEC, com fulcro no artigo 57, 11, da Lei Federal n° 8.666/93, emitido

pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e conforme Memo nO 139/2016 do Setor de I
Contabilidade e Orçamento. ------------~---------'

ICLÁUSUU~ PRIMEIRA: DO PRAZO ~_"__ _ J

Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo, a contar de seu vencimento,
iniciando em 08/04/2017 e finalizando em 31/12/2017, coincidindo assim com o exercício financeiro.

ICLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMEN_T_Á_R_IO_S__ ~------ -_------_J
As despesas correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

(

'--

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÂO E CULTURA
07.20 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

07.20.12 EDUCAÇÃO
07.20.12.122 ADMINISTRAC,A,O GERAL

07.20.12.122.0212 GESTÃO E M;\NUT. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
07.20.12.122.0212.2168 MANUTENCÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

32105/3.3.3.9.1.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - pJ
0020 MDE

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazinho (RS), 01 de março de 2017.

,"",\(-~"
5-" \=;:..~,.-.

LOCADOR

CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PRESTAÇÃO A SAÚDE
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAPSEM

Aditivo nO 031/20"17

D¥ACORDO
QUANTO A FORMA
C)11C)'- I:<o.fl
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-----------------_._._-_.- _._------ ~-~ -~~---_.-I ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

\

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES I____________________________________________ . .. ~ .J

TERMO ADITIVO N° 157/2017

Origem: Processo Licitatório nO032/2015. Dispensa de Licitação 009/2015. Contrato nO033/2015.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob nO
584.588.168-49.

LOCADOR: CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PRESTAÇÃO A SAÚDE DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS - CAPSEM, inscrito no CNPJ nO 87.620.415/0001-46, com sede na Avenida Mauá,
número 221, Centro, CEP 99.500-000, na cidade de Carazinho/RS, telefone (54) 3330-1788, neste ato
representado por sua Diretora Executiva, Sra; Anair Colpo Pires.

10BJÊTO: O presente Termo Aditivo ao C~~trato nO-Õ33/201~ ~~p-;~-~bj~t~-~-prorr~g-açã; d~
;prazo e alteração de cláusula contratual, nos termos do OF. N° 350/2017/GAB/SMEC, com fulcro
! no artigo 57, 11, da Lei Federal n° 8.666/93, emitido pela Secretaria Municipal de Educação e'
! Cultura.L . ~ _

~LÁUSULA PRIMEIRA-: DO PRAZO :~_~=__~~_=~~~_~~~~=-:~~_=~~_.
Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo, a contar de seu vencimento,

iniciando em 01/01/2018, finalizando em 31/12/2018.
r------ ------------ .----_.._---.----.-.--------.---.-.------...---.--"

I~LÁUSULA SEGUNDA: DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIM~~~~_____________ _ _ . _
Fica estabelecida entre as partes a alteração do item 09 da Cláusula Primeira, nos

seguintes termos:

Onde se lê:

(...)

09 - Direito de uso eventual do salão de festas é para a Secretaria Municipal de
\..~ Educação nos atributos de suas atividades, constituído de área de serviço, um banheiro e salão

de reuniões situado no pavimento térreo, com prévia autorização do Diretor da Autarquia.

Leia-se:

( ...)

09 - O salão de festas será de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Educação
e Cultura nos atributos de suas atividades, constituído de área de serviço, um banheiro e salão.

I CLÁUSULA TE-RCEIRA: DOS RECURSOS--ORÇAMENT Á-RIOS --------.------ - ------------------ ---- -..---- ---.
L . . .. . . ~__________-------------.--

As despesas correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

Pág 1Aditivo nO 157/2017

r;~:~::;eCV'~O_~~~e~:~~~=_-j~~rgã;;(i;'t;~~ã;;i3fi~~~~:~espesai~:2:u~:-i
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

CONTRATO DE COMODATO N° 054/2015

Pelo presente TERMO DE COMODATO, de um lado o MUNiCíPIO DE CARAZINHO, Pessoa
Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida
Flores da Cunha, nO1264, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RENATO SÜSS, CPF sob nO
006.564.610-04, doravante denominado simplesmente COMODATÁRIO; e de outro lado o HOSPITAL
DE CARIDADE DE CARAZINHO, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ nO
88.450.234/0001-81, com sede na Rua General Câmara, 70, na cidade de Carazinho/RS, neste ato
representado pelo seu Presidente, Sr. AZELAR KISSMANN, brasileiro, portador da Carteira de
Identidade n° 3005473263, CPF nO029.306.500-44, residente e domiciliado na Avenida Flores da
Cunha, 1663, Apto 602, Centro, em Carazinho/RS, doravante denominado simplesmente
COMODANTE, tem entre si por justo e acertado o presente Termo de Comodato, nos termos do art.
24, inciso X, da Lei nO8.666/1993, combinado com os artigos 579 a 585, do Código Civil, mediante
cláusulas e condições reciprocamente estipulam e outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A COMODANTE, por este instrumento e na melhor forma de direito, cede,
gratuitamente, ao COMODATÁRIO: imóvel situado na Rua Tangará, nO80, Bairro São Lucas, junto ao
Loteamento São Lucas, em Carazinho/RS.

~1° O imóvel objeto deste Contrato, encontra-se matriculado sob nO21.721 no Registro de Imóveis de
Carazinho/RS.

~2° O imóvel objeto de locação, destina-se para os fins de interesse do Município e do Hospital, não
podendo ser mudada a sua destinação e, em nenhuma hipótese, comprometer a moralidade, os bons
costumes ou infringir o direito de vizinhança, sem comum acordo.

~3° A Lei n° 8.666/1993 autoriza a contratação direta no art. 24, inciso X, quando se tratar de locações
de imóvel destinado ao atendimento da Administração Pública.

~4° O interesse pelo referido imóvel justifica-se pela sua localização e características das instalações
do mesmo que possibilitam o atendimento adequado dos alunos, para funcionamento da Escola
Municipal de Educação Infantil São Lucas.

~5° A critério da COMODANTE e, em comum acordo com o COMODATÁRIO, o espaço denominado
"Sala do Zelador", poderá ser destinado a outra entidade que não integre a Administração Pública
Municipal, por indicação do COMODANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente comodato é firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo
ser prorrogado em comum acordo entre as partes, mediante termo aditivo.

Parágrafo Único: Findo o prazo ajustado para o presente contrato, não havendo interesse de
qualquer das partes dar prosseguimento ao aqui contratado, poderá o mesmo ser rescindido mediante
comunicação escrita, onde deverá ser estabelecido um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para que a
COMODATÁRIA promova a desocupação do imóvel, objeto desta avença.

CLÁUSULA TERCEIRA - O COMODATÁRIO se obriga a devolver o imóvel, objeto do presente
contrato, totalmente desocupado de pessoas e coisas, de forma que a COMODANTE possa ocupá-lo.

CLÁUSULA QUARTA - O COMODATÁRIO se compromete a manter e conservar dito imóvel em boas
condições de higiene e limpeza, com todos acessórios em perfeito estado de conservação e
funcionamento, por todo o tempo do comodato, não podendo cedê-lo, transferi-lo ou alugá-lo a

Contrato nO054/2015
,l_-
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terceiros ou dar-lhe destinação diversa daquela a que se presta, sob pena de ter rescindido o presente
contrato.

CLÁUSULA QUINTA - O COMODATÁRIO fica obrigado a defender a posse do imóvel, objeto desta
avença das investidas de terceiros, correndo por sua conta as despesas dela decorrentes.

~1° Correrão por conta do COMODATÁRIO todas as despesas inerentes ao uso do imóvel, objeto do
presente, especialmente consumo de energia elétrica, água, esgoto e IPTU, cabendo ao
COMODATÁRIO e às suas expensas, qualquer trabalho de manutenção a ser realizado no mesmo.

~2° Todas as obras, tais como: acessões, benfeitorias, melhorias e alterações que o COMODATÁRIO
pretenda fazer no imóvel, objeto do presente, deverão ser autorizados por escrito pela COMODANTE.

CLÁUSULA SEXTA - Fica a COMODANTE autorizada a efetuar inspeções periódicas no imóvel
cedido, sempre que julgar necessário, obrigando-se o COMODATÁRIO a permitir o acesso dos
agentes daquela.

CLÁUSULA SÉTIMA - Obriga-se também o COMODATÁRIO a indenizar a COMODANTE por
eventuais danos causados ao imóvel, por culpa ou dolo de seus funcionários.

CLÁUSULA OITAVA - O desrespeito de qualquer das cláusulas deste termo autorizará a rescisão do
mesmo, pela parte inocente, que poderá pleitear indenização pelos prejuízos decorrentes da rescisão.

CLÁUSULA NONA - Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho, para dirimir eventuais dúvidas ou
pendências decorrentes deste termo, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado
que seja.

"

If~Y"~~'iCOMODANl'

HOSPITAL DE CARIDADE D. CARAZINHOMUNiCíPIO DE CARAZINHO

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas instrumentais, abaixo firmadas.

\ Carazinho, 13 de maio de 2015.
,
I

" @-M"j¥tv
COMoliiAT ÁRIO

TESTEMUNHAS:
_.-

. ,
2. "~!/,_...-~ ~.~~'~-~'... -'...t

"Nome: V _ .
• }._~ 2:..'1 l-i t \"'J ' ...._l-' ....f-~',.;...'v:'-

_".::~_~~=-~=--::::.--=:---==~=p -=~;-:Tc:;=~_
-JoseAugü~.urGtiãvle,:- ~/

Assessor Jurídico Municipal
OAB/RS 86366

(De Acordo Quanto à Forma do Instrumento)

Contrato nO054/2015



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES
_i ~ .. _

TERMO ADITIVO N° 062/2016

Origem: OF. N° 135/GAB/SMEC 2015.
Contrato de Comodato nO054/2015.

COMODATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264,
Centro, CEP 99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Renato Süss.

COMODANTE: HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, Pessoa Jurídica de Direito Privado,
inscrito no CNPJ nO88.450.234/0001-81, com sede na Rua General Câmara, número 70, na cidade de
Carazinho/RS, CEP 99.500-000, neste ato representado pelo seu Presidente,Sr. Jocélio Nissel
Cunha, inscrito no CPF n° 429.464.330-72, residente e domiciliado na Avenida Pátria, número 197,
apartamento 1302, Centro, nesta cidade.

I:OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato de Comodato nO 054/2015, tem por objeto a'
prorrogação de prazo, nos termos do OF. N° 200/16/GAB/SMEC, emitido pela Secretaria Municipal:
l?e _~_d~~a_çã_~~_C~_I!~~~_. J

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO
- -- -- ------------ ---._-------- .. -.----------- ------.--.------- -. -- . _ . . ...J

Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo por 12 (doze) meses, a
contar de seu vencimento, iniciando em 13/05/2016 e finalizando em 12/05/2017.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazinho (RS), 13 de maio de 2016 .

./-7.-

COMODANTE i

HOSPITAL DE CARIDADE DE'CARAZINHO

Aditivo nO 062/2016
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE UC!TAÇÕES

TERMO ADiTIVO N° 065/2017

Origem: OF. N° 135/GAB/SMEC 2015.
Contrato de Comodato nO054/2015.

COMODATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHOíRS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nO 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264,
Centro, CEP 99.500-000, neste ato representado Dela Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF
sob nO 584.588.168-49.

COMODANTE: HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, Pessoa Jurídica de Direito Privado,
inscrito no CNPJ nO88.450.234/0001-81, com sede na Rua General Câmara, número 70, na cidade de
Carazinho/RS, CEP 99.500-000, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Jocéiio Nissel
Cunha, inscrito no CPF n° 429.464.330-72, residente e domiciliado na Avenida Pátria, número 197,
apartamento 1302, Centro, nesta cidade.

I OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato de Comodato rf: 054/2015, tem por objeto a:
I prorrogação de prazo, nos termos do OF. N° 156/207JGAB/SMEC, e:,litido pela Secretaria Municipal
~Educação e_Cultu~_ .. . ._______'0" ....• ._. _ . '

ICLÁUSULA PRIMEIRA: D<?~R~~_ ... _.. ...... _
Fica estabelecida entre as partos a proiíOgação de prazo por 12 (doze) meses, a

contar de seu vencimento, iniciando em 13/05/20'17 e finalizando em 12/05/2018.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente Teít;IO ,t.,dit:vo,em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

r- 1z'nho IRS) 08 d~ ma'o de 2(H7, .•-,<:::I.\e.: 11 I \i 1 C.l I < Ui! .

.):{Yt41'! Schmi,tz . I

tclr!.éiiO /. I '
I1 '~,'I/' i /

I ~.I~ i " i I /I I f/I! li! : ,/)/~t
CCDr4doj,TARIO
,I f.

MUNICIPIO DE CA~AZINHO
. I

COMODANTE

HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO

Aditl'Jo :;0 055/;'011'

.. . .. _ .. _ .~~~~ ....:JI
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

. SETOR DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 054/2018

Origem: OF. N° 135/GAB/SMEC 2015.
Contrato de Comodato nO054/2015.

COMODATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nO 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264,
Centro, CEP 99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF
sob nO 584.~i88.168-49.

COMODANTE: HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, Pessoa Jurídica de Direito Privado,
inscrito no CNPJ nO88.450.234/0001"'81, com sede na Rua General Câmara, número 70, na cidade de
Carazinho/RS, CEP 99.500-000, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Jocélio Nissel
Cunha, inscrito no CPF n° 429.464.330-72, residente e domiciliado na Avenida Pátria, número 197,
apartamento 1302, Centro, nesta cidade.

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato de Comodato nO 054/2015, tem por objeto a
prorrogação de prazo, nos termos do OF. N° 106/FIN/SMEC, emitido pela Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO
Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo por 12 (doze) meses, a

contar de seu vencimento, iniciando em 13/05/2018 e finalizando em 12/05/2019.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazinho (RS), 03 de maio de 2018.

Mil.íDU Sclzm-itz
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Aditivo nO 054/2018



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

CONTRATO DE lOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 062/2016

Processo Lidtatório n° 062/2016 Dispensa de Licitação nO008/2016

o MUNiCíPIO DE CARAZINHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ na 87-613,535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99.500-000, neste alo repre'sentado pelo Prefeilo, Sr, Renato Süss, inscrito no CPF sob n°
006,564.610-04, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO e, de oulro lado, Sra. lUCIA
JUSSARA SAMPAIO DA CRUZ, brasileira, domiciliada na Rua 1° de Maio, número 300, Centro, na
cidade de Carazinho/RS, CEP 99,500-000, telefone (54) 3331-12431 (54) 9600-9998, portadora do RG
2008766161 e inscrita no CPF sob o n° 325443,590-72. doravante denominada simplesmente
lOCADORA, é celebrado o presente contrato de locação, nos termos do art. 24, inciso X, da Lei
Federal nO8.666/93, que se regerá pelas seguintes clausulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA; DO OBJETO E FINALIDADE
1.1COnsÚiúiobjÉÚodo presente contratO;a l..ócAçAêfdO imÓvel localizado na .R:uaGoiás, nÚmero'56-
A, Bairro Oriental, em Carazinho/RS, para funcionamento da EMEI Padre Gildo, conforme solicitação e
justificativa da Secretária Municipal de Educação e Cultura.
1.2 O imóvel objeto de locação, destina-se exclusivamente para os fins de interesse do Município, não
podendo ser mudada a sua destinação e, em nenhuma hipótese, comprometer a moralidade, os bons
costumes ou infringir o direito de vizinhança,
1.3A Lei nO8.666/93 autoriza a contratação direta no art. 24, inciso X, quando se tratar de locação de
imóvel.
1.4 O interesse pelo referido imóvel justifica-se pela sua localização e caracteristicas das instalações
do mesmo e por não haver outro imóvel na área com capacidade para atender as 155 (cento e
cinquenta e cinco) crianças, O imóvel em questão já vem sendo utilizado para esta finalidade há
alguns anos, tendo recebido todas as adequações e reformas necessárias ao funcionamento da
referida escola.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO IMÓVEL
2.1ÓLÓcAbÓR se obriga' acederaoLÓCATARIÕ~-ous()e gozo de 'TmóveL-33i,é6m2deárea
construída, situada no Setor 06, Quadra 117, Lote 04, totalizando uma área de 1003,45 m2, nesta
cidade, conforme matriculas números 7,580 e 7,581, Fls, 001, do Livro nO2 no Registro Geral, do
Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho,

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO E VIGÊNCIA
3.16 presente'contrato terá dúraçâ6 de 07 (setejmeses:il1icl..:lil'do em -ÓSiÕ6!2()1Sefin<i1izandoem
31/12/2016, podendo ser prorrogado respeitado o limite temporal e as condições impostas no art. 57, lJ
da Lei nO.8666193
3.2 Estabelecem as partes contratantes que, para renovação ou rescisão deste contrato, as partes
interessadas se notificarão mutuamente, com antecedéncia nunca inferior a (30} trinta dias, Findo
este prazo, considera-se como desinteresse do lOCATÁRIO a sua continuidade no imóvel ora locado,
devendo o mesmo entregar as suas chaves à lOCADORA, impreterivelmente no dia do vencimento
deste contrato. O mesmo poderá ser rescindido conforme a conclusão da obra da nova creche,
localizada ao lado da Acapesu.

CLÁUSULA QUARTA: DA RENDA PELA LOCAÇAo
4.1' ÓLocAi ÁRIO pagará f3LÕCADÓRA-õ-Va"orde Rl:2:5S(),Óif(bois míl,qUinhentos e sessenta
reais) mensais, a titulo de aluguel, a ser pago até o dia 05 (cinco) de cada mês subsequente ao
vencido, li ~~

MJ~
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~ 1° - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corriQidosmonetariamente pelo IPCAílBGE
do período, ou outro Indice que vier a substit\JI-lo,e o LOCATARIO compensará a LOCADORA com
juros de 1% ao mês, pro rata,
9 2° - O LOCATÁRIO se compromete a pagar pontualmente, até o dia 05 (cinco) de cada mês
subsequente ao período a que se refere,
9 3° - Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal ~erá reajustado
anualmente de acordo com o indice do IPCAflBGE, válido para o período, O LOCATARIO concorda,
desde já, com este sistema de reajustamento de aluguel.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES
5.1 A LOCADORA fica obrigada a
a) entregar o imóvel ao LOCATÁRIO em estado de servir ao uso a que se destina;
b) garantir ao LOCATÁRIO o uso pacifico do imóvel locado;
c) responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;
d) executar as reparações de que venha o Imóvel necessitar, que não constituem encargos do
LOCATÁRIO na alínea T do item 5.2,

5.2 O LOCATÁRIO fica obrigado a:
a) o LOCATÁRIO se obriga a pagar as despesas íigadas à efetiva utilização do imóvel, tais como,
consumo de água, luz, bem como os impostos e taxas (Imposto Predial Territorial Urbano -IPTU, taxa
de lixo), referente ao imóvel ora locado;
b) resÍituir o imóvel findo o período de locação no estado em que o recebeu, salvo deteriorações
decorrentes do seu uso normal;
c) levar imediatamente ao conhecimento da LOCADORA eventuais turbações de terceiros;
d) permitir a vistoria do imóvel locado pela LOCADORA ou por seu mandatário, mediante combinação
prévia de dia e hora, podendo exigir os reparos necessários a conservação, o que se fará a custa do
LOCATÁRIO:
e) salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer
o Imóvel locado nas mesmas condições em que o recebeu;
f} conservar o imóvel e realizar nele por sua conta, as obras de reparação dos estragos a que der
causa, desde que não provenientes do uso normaL
9 1° • Ficarão a cargo do LOCATÁRIO as obras que forem exigidas pelas autoridades municipais
quanto à conservação e higiene do prédio, não lhe cabendo direito algum a Indenização de benfeitorias
neste sentido.
92° - O LOCATÁRIO poderá realizar benfeitorias no imóvel locado, com vistas à sua melhor utilização,
sendo-lhe facultado levantar, a qualquer tempo, aquelas cujas a retirada se possa fazer sem
detrimento do imóvel,
S 3° - O LOCATÁRIO poderá exercer o direito da retenção do imóvel locado até que seja devidamente
indenizado pela execução de benfeitorias necessárias, quando a LOCADORA, previamente notificado,
houver se recusado a realizá-Ias ele próprio,
~ 4° - O descumprimento das' obrigações será objeto de comunicação escrita, tendo a parte
inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do conhecimento do fato, para alegar o que
entender de direito.

Pag 2C-::mttato nO 062/2016

CLÁUSULA SEXTA: 00 RECEBIMENTO, MANUTENÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL
6.1 O l.OCATÁRIOdeClara que-recebeu o-im6vel no estado e condições constantesdoreiatório de
vistoria de entrada em anexo, o qual passa a fazer parte integrante deste contrato, constando do
mesmo os defeitos existentes, porém mesmo assim aceita a locação, ficando obrigado a partir deste
momento a zelar pelo imóvel e oque nele contiver e a fazer de imediato, e por sua conta, todos os
reparos provenientes do uso norma! no curso da locação, procedendo a revisão, manutenção e
limpeza de calhas, ralos, torneiras e registros, restituindo-o no estado que o recebeu conforme laudo
de vistoria, com direito a retenção ou indenização iJorquaisquer benfeitorias ou acessões, assumindo
a responsabilidade de devolver o imóvel, objeto deste contrato, tal qual consignado no aludido termo
de entrada,
6.2 Eventual divergência que, por falha. não tenha constado do relatório de vistoria de entrada deverá
ser comunicado por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias contados a assinatura deste instrumento, sob

(,
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pena de aceitação do relatório iniciai, permitindo ainda a sua confirmação pela LOCADORA.
6.3 Tendo recebido o imóvel com pintura nova, assim compromete- se a devolvê-Ia, com as mesmas
cores e qualidade quando da entrega das chaves, mesmo que os desgastes sejam decorrentes do seu
uso normal.
6.4 Antes de devolver o imóvel, o LOCATÁRIO deverá fazer os reparos que forem necessários para
repor o imóvel em condições de uso, somente cessando a fluência dos aluguéis e encargos quando o
imóvel se encontrar nas condições devidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO

Será resCindido o presente contrato. nos seguintes casos
a) por ato unilateml e escrito do LOCATÁRIO. nos casos previstos nos incisos I a XIl e XVIII do art. 78
da lei Federal nO8.666/93, de 21 de junho de 1993;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso-prévio, com
antecedência mlnlma de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, desde
que haja conveniência para o LOCATÁRIO:
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente,
S 1° - No caso de rescisão o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado,
no estado em que o recebeu, independente de Notificação ou Interpelação Judicial ou Extra Judicial.
ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por escrito.
920 - Caso o LOCATÁRIO não restitua o imóvel na fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver
na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Quarta, até a efetiva
desocupação do imóvel objeto neste instrumento

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
".,--~----.__ ....

As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pela seguinte dotação:

07 - Secretaria de Educação e Cultura
07,20 - Departamento de Educação
07,20.12 - Educação
07.20,12.365 - Educação Infantil
07.20.12,365.0210 - Educação Básica
07.20.12,365.0210.2844 - Manutenção Atividades EMEIS
31057/3.3.3.9.0,36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF
1004 - FNDEfSalário Educação

Parágrafo Único. As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações
orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício,

CLÁUSULA NONA: DAS ALTERAÇÕES

Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente
Contrato,

CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSiÇÕES GERAIS

10.1 Ô[ÓCATARIÓ'não poderá súblocar nem emprestare/mÓvel no todo ou em parte,se'r11.preceder
consentimento por escrito da LOCADORA, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente
Junto aos ocupantes, a fim de que o imóvel esteja desimpedido no término do presente contrato,
10.2 O presente contrato obriga os conlratAmes e todos os seus sucessores a título singular ou
universal, continuando em vigor ainda que o imóvel seja transferido a terceiros. Com vistas ao
exerciCIO pelo LOCATÁRIO, desse seu direito, obriga-se a LOCADORA a fazer constar a existência
do presente contrato em qualquer instrumento que venha a firmar, lendo por objeto o imóvel locado,
com expressa manifestação do conhecimento e concordância com suas cláusulas, pela outra parte
10.3 Caberá á LOCADORA manter segurado o imóvel pelo vaior que entender adequado, correndo
por sua conta o pagamento dos prêmios correspondentes, inclusive os relativos aos seguros contra
fogo,
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
11.1 Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo. será
cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor. em qualquer caso, os honorários do
advogado que o credor constituir para a ressalva dos seus direitos,
11.2 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho/RS. para dirimir
quaisquer litígios oriundos do presente contrato. com renúncia expressa a qualquer outro por mais
privilegiado que seja

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento que, lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes em duas vias, de igual teor e forma.

Carazinho (RS), 08 de Junho de 2016

MUNiCíPIO DE CARAZINHO

Este CONTRATO se encontra examinado
e aprovado por esta Assessoria Jurídica,

._ .....•~ ..._,-.,---
<-:.''::';

José Ãug'u
Assl!ssCrluridic MunIcipal

OABIRS 86366
IDe Ácord~ íluantc il FOI1T!R do Instrumento)

LOCADORA

LUCIA JUSSARA SAMPAIO DA CRUZ
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 192/2016

Origem: Processo Licitatário nO062/2016. Dispensa de Licitação 008/2016, Contrato nO062/2016.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Juridica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ n° 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264. Centro, CEP
99500-000. neste ato representado pelo Prefeito. Sr. Renato Süss, inscrito no CPF nO006564610 ..
04

LOCADORA: LUCIA JUSSARA SAMPAIO DA CRUZ, brasileira, domiciliada na Rua 1° de Maio.
número 300, Centro. na cidade de Carazinho/RS CEP 99.500.000. telefone (54) 3331-1243 ! (54)
99600.9998 portadora do RG 2008766161 e inscrita no CPF sob o nO325.443.590-72

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nO247/2012. tem por objeto a prorrogação de prazo,
com fulcro no artigo 57, 11, da Lei nO8.666/93. nos termos do OF. N° 432/GAB/SMEC. emitido pela
Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Memo nO 139/2016 do Setor de Contabilidade e
Orçamento.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO
Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo, a contar de seu vencimento,

iniciando em 01/01/2017 e fínahzando em 31/1212017. O mesmo pOderá ser rescindido conforme a
conclusão da obra da nova creche, localizada ao !ado da Acapesu.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas correrão a conta seguintedotàção orçamentária:

07 - Secretaria de Educação e Cultura
07.20 - Departamento de Educação
07.20.12 - Educação
07.20.12.365 - Educação Infantil
07.20.12.365.0210 - Educação Básica
07.20.12.365.0210.2844 - Manutenção Atividades EMEIS
31057/3.3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF
1004 - FNDE/Salário Educação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito. os contra~~ntesfirmam o presente TermoAditivo. em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazinho (RS), 14 de dezembro de 2016.

~:a
LUCIA JUSSARA SAMPAIO DA CRUZ

. ---,.L.
vier

Assess Jurnll MUlllclpal
OA$iRS 86366

iDe AcolUo Qoailto liForma do Instrumento)
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ESTADO 00 RIO GRANDE 00 SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 155/2017

Origem: Processo Licitatórlo nO 062/2016. Dispensa de Licitação 008/2016. Contrato nO 062/2016.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ nO 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264. Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr, Milton Schmltz, inscrito no CPF sob nO

584.588.168-49.

LOCADORA: LUCIA JUSSARA SAMPAIO DA CRUZ. brasileira, domiciliada na Rua 1° de Maio,
número 300, Centro, na cidade de Carazinho/RS, CEP 99.500-000, telefone (54) 3331-1243 1 (54) 9
9600-9998, portadora do RG 2008766161 e inscrita no CPF sob o nO325.443.590-72.

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nO062/2016, tem por objeto a prorrogação de prazo.
nos termos do OF. N° 350/2017/GAB/SMEC, com fulcro no artigo 57 li. da Lei Federal nO8.666/93.
emitido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO
Fica estãbeiedda enireaspartesa- prorrogaÇão de prazo, a contar de seu vencimento,

iniciando em 01/01/2018, finalizando em 30/04/2018 ou até que a reforma do imóvel da nova creche

esteja concluída.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As- despesas-correrão a contadasegúinte dotação orçan1ent~rla:

07.20.12.365.1005.2613.3.3.3.9.0.36.15,00.00.0020

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma

Carazínho (RS). 11 de dezembro de 2017

\J./:::A:9)J-Y
\;;" f, C

LOCADÔRA '

LUCIA JUSSARA SAMPAIO DA CRUZ

Aditivo nO 155/2017



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 050/2018

Origem: Processo Licitatório na 062/2016. Dispensa de Licitação 008/2016. Contrato n0 062/2016.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Juridica de Direito Público Interno. Inscrito no
CNPJ nO 87.613.535/0001~16, com sede na Avenida Flores da Cunha, nllmero 1264. Centro. CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz. inscrito no CPF sob nO584.588.168-49.

LOCADORA: LUCIA JUSSARA SAMPAIO DA CRUZ, brasileira. portadora do RG 2008766161 e
inscrita no CPF sob o nO 325.443.590-72, domiciliada na Rua 10 de Maio, número 300, Centro, na
cidade de Carazinho/RS, CEP 99,500-000, telefone (54) 3331-12431 (54) 9 9600-9998.

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nO062/2016, tem por obleto a prorrogaçao de prazo,
nos termos da Cláusula Sexta, item 6.4 do contrato supramencíonado e OF. N0 93fFIN/SMEC, emitido
pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO

Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo, a contar de seu vencimento,
iniciando em 01/05/2018, finalizando em 31/0712018 ou até que a reforma do imóvel estejaconcluída.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas correrão a contada seguinte dotação orçamentária:

07.20.12.365.1005.2613.3.3.3.9.0.36.15.00.00.0020

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito. os contratantes firmam o presente Termo Aditivo. em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazinno (RS) 18 de abríl de 2018.

Áf(IO

MUNlt PIO DE CARAZINHO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES

CONTRATO DE COMODATO N° 046/2018

Pelo presente TERMO DE COMODATO, de um lado o MUNiCíPIO DE CARAZINHO, Pessoa
Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nO8"7.613.535/0001-16, com sede na Avenida
Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP 99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Sr.
Milton Schmitz, inscrito no CPF nO 584.588.168-49, doravante denominado simplesmente
COMODATÁRIO, e de outro lado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE PASSO FUNDO, Associação
Privada, inscrita no CNPJ nO92.027.192/0001-48, com sede na Rua Coronel Chicuta, número 416,
Centro, CEP 99.020-030, na cidade de Passo Fundo/RS, neste ato representado pelo seu
representante legal, Pe. Arnildo Afonso Fritzen, pároco, brasileiro, portador da Cédula de Identidade
RG n° 1002242591 SSP/RS, inscrito no CPF nO135.224.930-87, residente e domiciliado na Avenida
Flores da Cunha, número 4825, em Carazinho/RS, doravante denominada simplesmente
COMODANTE, tem entre si por justo e acertado o presente TERMO DE COMODATO, nos termos do
dos artigos 579 a 585, do Código Civil, parecer da Procuradoria Geral - Informação nO281/2018,
mediante cláusulas e condições reciprocamente estipulam e outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A COMODANTE, por este instrumento e na melhor forma de direito, cede,
gratuitamente, ao COMODATÁRIO: imóvel situado na Rua Júlio Rosa Teixeira. número 377 A. Bairro
Santa Terezinha e Rua Expedicionário Almandio Goering, nO64, Vila São Sebastião, ambos em
Carazinho/RS.

~1° O imóvel objeto deste contrato, encontra-se matriculado sob nO9.449 no Registro de Imóveis da
Comarca de Carazinho/RS.

~2° O imóvel objeto deste Comodato, destina-se para os fins de interesse do Município e da Mitra, não
podendo ser mudada a sua destinação e, em nenhuma hipótese, comprometer a moralidade, os bons
costumes ou infringir o direito de vizinhança, sem comum acordo.

~3° O interesse pelo referido imóvel justifica-se pela sua localização e características das instalações
do mesmo que possibilitam o atendimento adequado dos alunos. para funcionamento integral das
Escolas EMEF CapoAristides Haeffner, EMEF Prof. Políbio do Vale e EMEIArthur Arnold.

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente comodato é firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo
ser prorrogado em comum acordo entre as partes, mediante termo aditivo, de acordo com a legislação
vigente. .

Parágrafo Único: Findo o prazo ajustado para o presente contrato, não havendo interesse de
qualquer das partes dar prosseguimento ao aqui contratado, poderá o mesmo ser rescindido mediante
comunicação escrita, onde deverá ser estabelecido um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para que
o COMODATÁRIO promova a desocupação do imóvel, objeto desta avença.

CLÁUSULA TERCEIRA - O COMODATÁRIO se obriga a devolver o imóvel. objeto do presente
contrato, totalmente desocupado de pessoas e obje!os, de forma que a COMODANTE possa ocupá-lo.

CLÁUSULA QUARTA - O COMODATÁRIO se compromete a manter e conservar dito imóvel em boas
condições de higiene e limpeza, com todos acessórios em perfeito estado de conservação e
funcionamento, por todo o tempo do comodato, não podendo cedê-lo, transferi-lo ou alugá-lo a
terceiros ou dar-lhe destinação diversa daquela a que se presta, sob pena de ter rescindido o presente
contrato.

CLÁUSULA QUINTA - O COMODATÁRIO fica obrigado a defender a posse do imóvel, objeto desta

Contrato nO046/2018 1/\......
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avença das investidas de terceiros, correndo por sua conta as despesas dela decorrentes.

~1° Correrão por conta do COMODATÁRIO todas as despesas inerentes ao uso do imóvel,
objeto do presente, especialmente consumo de energia elétrica, água, esgoto, bem como os
impostos e taxas (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, taxa de lixo) l telefone,
monitoramento de alarme e manutenção predial.

~2° Todas as obras, tais como: acessões, benfeitorias, melhorias e alterações que o COMODATÁRIO
pretenda fazer no imóvel, objeto do presente, deverão ser autorizados por escrito pela COMODANTE.

CLÁUSULA SEXTA - Fica a COMODANTE autorizada a efetuar inspeções periódicas no imóvel
cedido, sempre que julgar necessário, obrigando-se o COMODATÁRIO a permitir o acesso dos
agentes daquela.

CLÁUSULA SÉTIMA - Obriga-se também o COMODATÁRIO a indenizar a COMODANTE por
eventuais danos causados ao imóvel, por culpa ou dolo de seus funcionários.

CLÁUSULA OITAVA - O desrespeito de qualquer das cláusulas deste termo autorizará a rescisão do
mesmo, pela parte inocente, que pOderá pleitear indenização pelos prejuízos decorrentes da rescisão.

CLÁUSULA NONA - Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho, para dirimir eventuais dúvidas ou
pendências decorrentes deste termo, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado
que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento que, lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes.

Carazinho, 20 de abril de 2018.

COMODATÁRIO

MUNICípIO DE CARAZINHO

Este CONTRATO se encontra examinado
e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Em_-_- _
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES......._.._-_._ _.._---¥-_ .

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 074/2017

Processo Licitatório n0107/2017. Dispensa de Licitação nO034/2017.

o MUNiCíPIO DE CARAZINHOIRS, Pessoa JurídJca de Direito PúbHco Interno, inscrito

no CNPJ nO87.613.535/0001-16. com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro. CEP

99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob nO

584.588.168-49, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO e, de outro lado, Sr. Volmar Luis

Beneduzi, residente e domiciliado na Rua Ernesto Alves, na 495, Centro em Carazinho/RS, CEP

99500-000, Fone (054) 3331-3638, inscrito no CPF na 635.451,790-87, RG n' 6056067132, doravante

denominada simplesmente LOCADOR, é celebrado o presente contrato de locação, nos termos do art.

24, inciso X, da Lei Federal nO 8.666193. que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRA: DO OBJETO E FINALIDADE
1:1Constítui o-ti)i;iodo'presenie;-contrãtOã-locação de 1 (um) imóvel, matrícula na 27.573, Setor 5, .

Quadra 7, Lote 15, do Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho/RS, localizado na Avenida Flores

da Cunha, n° 751, Centro, nesta cidade, para o funcionamento do Centro Municipal de Atendimento

Especializado - CEMAEE, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

1.2 O imóvel objeto de locação, destina-se exclusivamente para os fins de interesse do Municipio. não

podendo ser mudada a sua destinação e, em nenhuma hipótese, comprometer a moralidade, os bons

costumes ou infringir o direito de vizinhança.

1.3 A lei Federal n" 8.666/93 autoriza a contratação direta no art. 24, inciso X, quando se tratar de

locação de imóvel.

1.4 Justifica-se a locação do referido imóvel em virtude da escola estar estabelecida neste local há

5(cínco) anos, o prédio ter acomodações e adaptações necessárias, como rampa, banheiros

adaptados, portas de tamanho especial para atendimento dos alunos especiais, conforme Ofício

anexo, datado de 07 de agosto de 2017,da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Educação
Inclusiva.

_v.~"._~ ...¥_

!CLÁUSULA SEGUNDA: DO IMÓVEL I

~f.fOLbcADOR se obriga acederaol..bcATARIO, o'uso e gozode in;ovelmatriculãej'o'sobono

27573 - Registro de ImóveiS da Comarca de CarazinhofRS, situado nesta cidade, na Avenida Flores

da Cunha, número 571, Setor 005, Quadra 007, Lote 015, Bairro Centro, em Carezinho. area total de

576 00 m'. havido e descrito conforme a respectiva matricula, com as seguintes confrontações' ao

]
'" = t~~oo de OdoowR""" SU,.•.•, " , •• lo oome ",,'de F'o,,, de C"he " S", ",m
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terreno de Vital Lopes de Oliveira; e ao oeste, com terreno de Sociedade Sulina De Caixeiros

Viajantes.

,CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO E VIGÊNICIA
3~f'b.prEú;'e'nfe"'contratoterá -terà"cfúra-ç~o'-d-e--1-2-(d-o-z-e'f';:n"eses":'iniciã~ndo em~:f1'iÓ'8j2ti1"~f'e"finãHzandõ~
em 10/08/2018. podendo ser prorrogado respeitado o limite temporal e as condições Impostas no art.

57. I! da lei Federal n° 8.666/93.

3,2 Estabelecem as partes contratantes que, para renovação deste contrato, as partes interessadas se

notificarão mutuamente. com antecedência nunca inferior a (30) trinta dias. Findo este prazo,

considera-se como desinteresse do LOCATÁRIO a sua continuidade no imóvel ora Jocado, devendo o

mesmo entregar as suas chaves ao LOCADOR impreterivelmente no dia do vencimento deste

centrato.

r- ;................... ---- 0 .

, CLAUSULA QUARTA: DA RENDA PELA LOCAÇAO
'4..1 O lOCATARIO pagâié-"ao LOCAÕO'R-o valor deR$ 2.714J9i~(Dois mil setece-õtos"'e 'quatorze--
reais e noventa e sete centavos) mensais, a título de aluguel, a ser pago até o dia 5" (quinto) dia

útil de cada mês subsequente ao vencido.

S 10 - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente peio íPCAIIBGE

do período. ou outro índice que vier a substitui-lo, e o LOCATÁRIO compensará o LOCADOR com

juros de 0,5% ao mês, pro rata.
~ 2' - Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguei mensal será reajustado

anualmente de acordo com o indice do IPCAIIBGE, válido para o período. O LOCATÁRIO concorda.

desde já, com este sistema de reajustamento de aluguel.

iCL,rUSULA-QÚINTA~DAS OBRiGAçÕES
'S.f<:HOCADOR fica 'obngadoS

a) entregar o imóvel ao LOCATÁRIO em estado de ser,ír ao uso a que se destma;

b) garantir ae LOCATÁRIO o uso pacifico do Imóvel locado:

c) responder pelos vicios ou defeitos anteriores á locação;

d} executar as reparações de que venha o Imóvel necessitar, que não constituem encargos do

LOCATÁRIO na alínea "f' do item 5.2.

5,2 O LOCATÁRIO fica obrigado a:

a) o LOCATÁRIO se obriga a pagar as despesas ligadas à efetiva utilização do imóvel. tais como

consumo de água, luz, condomínio, bem como os impostos e taxas (Imposto Predial Territorial Urbano

-IPTU, taxa de lixo), referente ao Imóvel ora locado;

b) restituir o imóvel findo o período de locação no estado em que o recebeu, salvo deteriorações
decorrentes do seu uso nomlaL

c} 'e7~imediatamente ao conheCimento do LOCADOR eventuaiS~Urbações de terceiros;
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d} permitir a vistoria do imóvel locado pelo LOCADOR ou por seu mandatario, mediante combinação

prévia de dIa e hora, podendo exigir os reparos necessarios a conservação, o que se fara a custa do

LOCATÁRIO

e) salvo as obras que Importem na segurança do Imóvel. obriga-se por todas as outras, devendo trazer

o im6vellocado nas mesmas condições em que o recebeu;

f} conservar o imóvel e realizar nele por sua conta, as obras de reparação dos estragos a que der

causa, desde que não provenientes do uso normal.

9 1° - Ficarão a cargo do LOCATÁRIO as obras que forem exigidas pelas autoridades municipais

quanto à conservação e higiene do prédio, não lhe cabendo direito algum a indenização de benfeitonas

neste sentido,

S 2° - O LOCATÁRIO poderá realizar benfeitorias no imóvel locado, com vistas á sua melhor utilização,

sendo-Ihe facultado levantar, a qualquer tempo, aquelas cujas a retirada se possa fazer sem

detrimento do imóvel,

S 3a - O LOCATÁRIO poderá exercer o direito da retenção do imóvel locado até que seja devidamente

indenizado peia execução de benfeitorias necessárias, quando o LOCADOR prevIamente notificada,

houver se recusado a realizã-Ias,

i 40 • O descumprimento das obrigações será objeto de comunicação escrita, tendo a parte

inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do conhecimento do fate, para alegar o que

entender de direito .

.._..... ----------""."... . __ _--_._-.-_ _..... _ .._._._--
'CLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO, MANUTENÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL
r:nT[ÕCATÁRIO de!:"lara-que recebeu o imóvel no estado econdiç5es constãntes do relatório de

vistoria de entrada em anexo, o qual passa a fazer parte integrante deste contrato, constando do

mesmo pequenos reparos de pintura, pise e azulejos, porém mesmo assim aceita a locação, ficando

obrigado a partir deste momento a zelar pelo imóvel e o que nele contiver e a fazer de imediato, e por

sua conta, todos os reparos provenientes do uso normal no curso da locação, procedendo a revisão,

manutenção de ralos, torneiras e registros, restitu/ndo-o no estado que o recebeu conforme laudo

de vistoria, com direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ou acessões, assumindo

a responsabilidade de devolver o imóvel. objeto deste contrato, tal qual consignado no alucido termo

de entrada,

6.2 Eventual divergência que, por falha, não tenha constado do relatório de VIstoria de entrada deverá

ser comunicado por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias contados a assinatura deste Instrumento, sob

pena de aceitação do relatório inicial, permitindo ainda a sua confirmação pelo LOCADOR

6.3 Tendo recebido o imóvel com pintura nova, assim compromete-se a devolvê-lo. com as mesmas

cores e qualidade quando da entrega das chaves, mesmo que os desgastes sejam decorrentes do seu
uso normal.

6.4 Antes de devolver o imóvel, o LOCATÁRIO deverá fazer os reparos que forem necessários para

repor o imóvel em condições de uso, somente cessando a fluênCia dos aluguéIS e encargos quando o

ifJvel se encontrar nas condições devidas,
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................... _-" .....

.CLÁUSULASETIMA: DA RESCISÃO...........................se~rescindl<:j(:iopresente-contrato, nos seguintes casos

a) por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO. nos casos previstos nos incisos I a XII e XVIII do art 78

da Lei Federa! nO8.666/93, de 2.1de junho de 1993;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes. mediante formalização através de aviso-prévio, com

antecedência míníma de 30 (trínta) días, não cabendo Indenização de qualquer das partes, desde

que haja conveniência para o LOCATÁRIO:

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

S 1° - No caso de rescisão o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado,

no estado em que o recebeu, independente de Notificação ou Interpelação Judicial ou Extra JudiCial,

ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por escrito.

S 2° - Caso o LOCATÁRIO não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver

na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Quarta, até a efetiva

desocupação do imóvel objeto neste instrumento.

i CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
...........'As despesasefecorrenies desta-êontrataçãõ.sea~osuportaJas pela'segUlntedotação:

31145/07.20 123670210.2406.333903600000020

Parágrafo Único •.A,s despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta da dotação

orçamentária respectiva, devendo ser empenhada no início de cada exercício.

,CLÁUSULA NONA: DAS ALTERAÇÕES
------- ~ --- '" , _ __ _~-----_ .....••......... - , .. -.. __ . ~ __ .•. _ •.. __..........••..•• ~ •....... _ .. ...•....•.•......................... .1

Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente

contrato.

CLÁusuCÃi,écIMÃ;OISPOSlç6es GERAIS

10.1 O LOCATÁRIO nãopoderé sublocar nem elTlprestaroliTiÓvel no todo ou em parte, sem

consentimento por escrito do LOCADOR, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto

aos ocupantes, a fim de que o imóvel esteja desimpedido no término do presente contrato.

10.2 O presente contrato obriga os contratantes e todos os seus sucessores a titulo singular ou

universal, continuando em vigor ainda que o Imóvel seja transferido a terceiros. Com vistas ao

exercicio pelo LOCATARIO, desse Seu direito, obriga-se o LOCADOR a fazer constar a eXistência do

presente contrato em qualquer instrumento que venha a firmar, tendo por objeto o imóvel locado. com

expressa manifestação do conhecimento e concordância com suas cláusulas, pela outra parte.

10.3 Caberá ao LOCADOR manter segurado o Imóvel pelo valor que entender adequado, correndo por

sfl) conta o pagamento dos prêmios correspondentes, inclusive os relatiVOSaos seguros contra fogo.

"';~ Co',I,a10 nO 074/2017 "ág. 4
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
f1:1Tüdoquanto for devido em razãõ-deste contrato e-que não-comporte o proJic3€e~s;Ss:õo-e;;ec:uÜvo,

cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do

advogado que o credor constitufr para a ressalva dos seus direitos,

11,2 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho/RS, para dirimir

quaisquer litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais

privilegiado que seja

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento que, lido e achado

confonme, vai assinado pelas partes em duas vias de igualleor e forma,

~OCATÁRIO

MUNIClplO DE CARAZINHO

Este CONTRATO se encontra examinado e
aprovado por esta Assessoria Jurídica,

Carazinho (RSí, 11 de agosto de 2017,

LOCADOR

VOLMAR LUIS BENEDUZI

I

L
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE LICITAÇÕES
•••••".¥ __ •..•.•.. ,~._ •••

CONTRATODE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 197/2017

Processo LícitatórionO165/2017. Dispensa de Licitação nO039/2017,

o MUNICiplO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Juridica de Direito Público Interno, inscrito

no CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP

99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob nO

584.588.168-49, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO e. de outro lado, SOCIEDADE

PORVIR CIENTIFICO, inscrito no CNPJ nO92.741.990/0001-37, com sede na Rua Honório Silveira

Dias. nO 636, Bairro São João, Porto Alegre/RS, telefone (51) 3358.3600, e-mail

patrimonioporvir@lassalle.org.br, neste ato representada por seu procurador e administrador. Sr.

Olavo José Dalvit, brasileiro, portador do RG nO 8033273072-SSP/RS. inscrito no CPF n0

435.976.370-00, residente na Rua Honório SiJveiraDias, nO636, bairro São João, na cidade de Porto

Alegre- RS, doravante denominada simplesmente LOCADOR, é celebrado o presente contrato de

locação, nos termos do art. 24, inciso X, da Lei Federal nO 8.666/93, que se regerá pelas seguintes
cláusulas e condições:

-~_._ •• _ .••••• _~,,-_.- •••• _-~ •••••• _ •• __ .~- ••••••••• __ ._ ••••••• u~_

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E FINALIDADE

f1- Constitui objeto deste processo a locação de 02 (dois) imóveis, ambos focalizados na Rua

Sergipe - Centro de Eventos la Salle, bairro Oriental, nesta cidade, de propriedade da

SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO, para o funcionamento do EMEI Pe.Gildo e EMEllr. Martin.

1.2 O imóvel objeto de locação, destina-se exclusivamente para os fins de interesse do Munlcfpio. não

podendo ser mudada a sua destinação e, em nenhuma hipótese, comprometer a moralidade, os bons
costumes ou infringir o direito de vizinhança.

1.3 A lei Federal nO8.666/93 autoriza a contratação direta no art, 24, inciso X, quando se tratar de
locação de imóvel.

1.4 JUstifica-Sé él locação dos referidos imóveis diante da necessidade de abrigar a atual EMEI Pe.

GHdoa qual atende a faixa etária de 3 a 5 anos e 11 meses, bem como atender a faixa etária de

berçário de O a 1 ano e 11 meses, vez que o aludido Bairro não dispõe de Escola de Educação

Infantil para essa faixa etária. A EMEIIr. Martin José Weber abrigará a faixa etária de O a 2 anos e

11 meses, conforme justificativa anexa da Secretária Municipal de Educação e Cultura e Parecer
Jurídico -Informação n" 1336/2017,rf,¥~:U~~~&~;~~6~~~,,~..~~:::~óO-",o'9'Wd'dOi,-;mÓ;~, , ::,~el
\;4-
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denominado Casa das Hortências, com área global de 376,22m2, conforme alvará de licença para

construir nO3136/1991 e o imóvel denominado Casa das Orquídeas, com área global 378,OOm
2
,

de acordo Com alvará de licença para construir nO3778/1192, ambos dentro de um todo maior da
Matrícula nO 24.650, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho/RS,

localizados na Rua Sergipe - Centro de Eventos la Sal/e, bairro Oriental. nesta cidade. de
propriedade da SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO,

CLÁUSULA TERCEIRA: 00 PRAZO E VIGÊNCIA

3.1 b presente contratoterá vigência de 01 (um)ano, a contar de sua assinatura, podendo ser

prorrogado respeitado o limite temporal e as condições impostas no art. 57, 11 da lei Federal nO
8.666/93,

3.2 Estabelecemas partes contratantes que, para renovaçãodeste contrato, as partes interessadasse

notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a (30) trinta dias. Findo este prazo.

considera-se como desinteresse do LOCATARIO a sua continuidade no imóvel ora locado. devendo o

mesmo entregar as suas chaves ao LOCADOR, impreterivelmente no dia do vencimento deste
contrato,
...._ _ _ - _ _, ..- .._, __ __ .~._~ ~.-.,._ -
cLÁUSULA QUARTA: DA RENDA PELA lOCAÇÃO

4:-10i..OCATARiOpagaráaoLÕCAriORo;;ai~r-'de -R$ 2.457.00(Doi5 mil quatrocentos e

cinquenta e sete reais) mensais para a EMEI Pe. Gilda e 2.445,43 (Dois mil quatrocentos e

quarenta li! cinco reais e quarenta e três centavos)mensais para a EMEr Ir. Martin José Weber,

a título de aluguel. a ser pago até o dia 5° {quinto} dia útil de cada mês subsequente ao vencido.

~ 1° - Ocorrendo atraso no pagamento. os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCAllBGE
do período, ou outro indice que vier a substituí-lo, e o lOCATARIO compensará o LOCADOR com
juros de 0,5% ao mês, pro rata.

~ 2
0

- Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado

anualmente de acordo com o indice do IPCAIIBGE, válido para o período. O LOCATARIO concorda,
desde já, Comeste sistema de reajustamento de aluguel.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES
5:1 bLoCAOORflcaô6rlgadaa:- "',

a) entregar o imóvel ao LOCATÁRIO em estado de servir ao uso a que se destina;
b) garantir ao LOCATÁRIO o uso pacífico do imóvel locado;

c) responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;

d) executar as reparações de que venha o imóvel necessitar, que não constituem encargos do
LOCATARIO na alínea "f do item 5,2.

5.2 O LOCATÁRIO fica obrigado a:

a} o LOCATÁRIO se obriga a pagar as despesas ligadas à efetiva utilização do imóvel, tais como,
consumo de água. luz, condomínio, bem como os impostos e taxas (Imposto Predial TerritorialUrbano

Â
-'PTU'''''' ~e~o), ""' ••nte",. 2 Im_ O•• ,oo.dos,

V1 Co~."~"""''' "" ,
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b) o Locatário será responsável pela instalação de alarme e monitoramento de ambas casas,

limpeza do entorno e do corredor de acesso, desde o portão até as casas, conforme e-maíl

anexo ao processo 165/2017, Dispensa 039/2017, da Secretaria Municipal de Educação pela
Servidora Sra. Gilnara Camargo Leal.

c) o LOCATÁRIO somente fará uso das casas 2 (Casa das Orquídeas) e 3(Casa das Hortênsias),

bem como do espaço de área verde em torno das respectivas casas e na frente. Outros es..nllÇQ.~
.MQ. poderão ser utilil:~

d) deverá ser utilizado pelo LOCATÁRIO somente o estacionamento dos fundos da casa 2 (Casa
das Orquideas),..:;endo vedado est<lcionar ~os na fr~a-ª$a dos irmãos.

e) restituir o imóvel findo o períOdo de locação no estado em que o recebeu, salvo deteriorações
decorrentes do seu uso normal;

1)levar imediatamente ao conhecimento do LOCADOR eventuais turbações de terceiros;

g} permitir a vistoria do imóvel locado pelo LOCADOR ou por seu mandatário, mediante combinação

prévia de dia e hora. podendo exigir os reparos necessários a conservação. o que se fará a custa do
LOCATÁRIO;

h) salvo as obras que importem na segurança do imóvel. obriga-se por todas as outras. devendo trazer
o imóvel locado nas mesmas condições em que o recebeu;

ii conservar o imóvel e realizar nele por sua conta, as obras de reparação dos estragos a que der
causa, desde que não provenientes do uso normal.

~ 1° • Ficarão a cargo do LOCATÁRIO as obras que forem exigidas pelas autoridades municipais

quanto à conservação e higiene do prédio, não lhe cabendo direito algum a indenização de benfeitorias
neste sentido.

~ 2°. O LOCATÁRIO pOderárealizar benfeitorias no imóvel locado, com vistas à sua melhor utilização.
senda-lhe facultado levantar. a qualquer tempo. aquelas cujas a retirada Se possa fazer sem
detrimento do imóvel.

~ 3°. O LOCATÁRIO pOderáexercer o direito da retenção do imóvel locado até que seja devidamente

indenizado pela execução de benfeitorias necessárias, quando o LOCADOR, previamente notificada,
hOuverse recusado a realizá-Ias,

~ 4° • O descumprimento das obrigações será objeto de comunicação escrita. tendo a parte

inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do conhecimento do fato. para alegar o que
entender de direito.

CLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO, MANUTENÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL
6.r.ÓL:oCATARíO ..deCiárâ.que recêbêuo ..imóvel....nõ..êstadõ eco ndiçÕes--collstailtes-do-reiát6rio de
vistOriade entrada em anexo, o qual paSSaa fazer parte integrante deste contrato, ficando obrigado a

partir deste momento a zelar pelo imóvel e o que nele contiver e a fazer de imediato, e por sua conta,

todos os reparos prOvenientesdo uso normal no curso da locação, procedendo a revisão, manutenção

de ralos. tomeiras e registros. restítuindo-o no estado que o recebeu conforme laudo de vistoria, com

direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeÍtorias Ou acessões. assumindo a

reSP~~7.bllídadede devolver o Imóvel, objeto deste contrato, tal qual consignado no aludido termo de

1 : -1 Cor.:rato n< 19712017 P"g ,
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entrada.

6.2 Eventual divergência que. por falha, não tenha constado do relatório de vistoria de entrada devera

ser comunicado por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias contados a assinatura deste instrumento. sob

pena de aceitação do relatório inicial. permitindo ainda a sua confirmação pelo LOCADOR

6.3 Tendo recebido ° imóvel com pintura nova. assim compromete-se a devolvê-lo, com as mesmas

cores e qualidade quando da entrega das chaves, mesmo que os desgastes sejam decorrentes do seu
uso normal,

6,4 Antes de devolver o imóvel, o LOCATARIO deverá fazar os reparos que forem necessários para

repor o imóvel em COndições de uso, somente cassando a fluência dos aluguéis e encargos quando o
imóvel se encontrar nas condições devidas.

".-- .....~- .....•. -.-
CLAUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO

ser~resCjndidoopresenteCÕr1trato,nossegtÍi;;tescasos;
a) por ato unilatera] e escrito do LOCATARIO, nos casos previstos nos incisos I a XI! e XVIlf do art. 78
da Lei Federal nO8.666/93, de 21 de junho de 1993;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso-prévio, com

antecedência minima de 30 (trinta) dias. não cabendo indenização de qualquer das partes, deSde
que haja conveniência para o LOCATÁRIO:

c) judicialmente, nos lermos da legislação vigente.

~ 1° - No caso de rescisão o LOCATARIO se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado.

no estado em que o recebeu, independente de Notificação ou Interpelação Judicial ou Extra Judicial.

ressalvada a hipólese de prorrogação da locação, o que somente se fará por escrito.

S 2° - Caso o LOCATÁRIO não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver

na POSse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Quarta, até a efeliva
desocupação do imóvel objeto neste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA; DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

..... -' .. As' o'espesasdecorrentesdesla-coi1tiatâçâoserâo supõ'rtadas-peiaseguinte dotação: _ ....

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

07.20 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

07.20.12 EDUCAÇÃO

07.20.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL

07.20.12.365.0210 EDUCAÇÃO BÁSICA

07.20.12.365.0210.2844 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EMEIS

31064/3.3.3.9.0.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

0020 MDE

{arágraf~ Único. As despesas relatívas aos exercíCIOS subsequentes correrão por conta da dotação

)

9rçamentana respecliva. devendo ser empenhada no IníCIOde cada exercício.
! ri,
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cLÁUSULA NONA: DAS ALTERAÇÕES

..Everi-füal afte~ração será obrigatoriamente formaNzada por melo de Termo Aditfvo ao presente
contrato.

'. - ••••• -.----- •••• - ••••••••• --~-_. __ .~.. • ••••••••••••••• ,N_ •••••••••••••••• _ ••••. _. ••• _ ._ •••••••••••••••••• ._ •••• _., ••

cLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSIÇÓES GERAIS

1lL10ioCATÀRiÓriâopocIerásüblôcàrnememprestâro im6velnotodo õU-em parte, sem preceder

consentimento por escrito do LOCADOR, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto

aos ocupantes, a fim de que o imóvel esteja desimpedido no término do presente contrato.

10.2 O presente contrato obriga os contratantes e todos os seus sucessores a título singular ou

universal, continuando em vigor ainda que o imóvel seja transferido a terceiros. Com vistas ao

exercicio pelo LOCATÁRIO, desse seu direito, obriga-se o LOCADOR a fazer constar a existência do

presente contrato em qualquer instrumento que venha a firmar, tendo por objeto ° imóvel locado, com

expressa manifestação do conheCimento e concordância com suas cláusulas, pela outra parte.

10.3 Caberá ao LOCADOR manter segurado ° imóvel pelo valor que entender adequado, correndo por

sua conta o pagamento dos prêmios correspondentes, inclusive os relativos aos seguros contra fogo.

cLÁUSULA DéCIMA PRIMEIRA: 00 FORO

11.1-túdoqUântofõrdevido em-'razãodeste'contiâlo e que comporte o processo executivo, será

cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do

advogado que o credor constituir para a ressalva dos seus direitos.

11.2 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho/RS, para dirimir

quaisquer litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam ° presente instrumento que, lido e achado

conforme, vai assinado pelas partes em duas vias, de igual teor e forma,

Carazinho (RS), 13 de dezembro de 2017.

~l
SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO

Este CONTRATO se encontra examinado e
aprovado por esta Assessoria Juridica.
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iTADO DO RIO GRANDE DO SUL
::ITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE LICITAÇÕES , I

Processo llcitatório nO084/2018.
CONTRATO N° 063/2018

Dispensa de Licitação nO016/2018,

o MUNICíPIO DE CARAZINHO/RS. Pessoa Jurídica de Direito Público Interno. inscrito no
CNPJ nO87.613.535/0001-16. com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264. Centro. CEP 99.500-

000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob nO 584.588.168-49,

doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO e, de outro lado a empresa, G L DE CARLI

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. inscrita no CNPJ nO87.215.737/0001-00, estabelecida na

Avenida Flores da Cunha, número 777, Sala 05. Centro. CEP 99.500-000. nesta cidade, telefone (54)

99113-2480, neste ato representada pelos seus sócios administradores. Sr. Gelso Luiz De Carli,

portador da Carteira de Identidade nO 5005591234, expedida pela SJSíRS e inscrito no CPF nO

273.958.470-91 e Sra. Maria Lu;sa De Carli, portadora da Carteira de Identidade nO7006244871,

expedida pela SSP/RS e inscrita no CPF nO 258.966.440-00, residentes e domiciliados na Rua

Marcilio Dias. número 287, Bairro Santo Antônio. no município de Carazínho/RS, CEP 99.500-000.,

doravante denominada simplesmente LOCADORA, é celebrado o presente contrato de locação, nos

termos do art. 24, inciso X, da Lei Federal n° 8.666/93, que se regerá pelas seguintes cláusulas e
condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E FINALIDADE

1.1 Constitui objeto deste processo a locação de 01 (um) imóvel a ser utilizado pelo Grupo

Georreferenciamento, matricula n° 21,070 do Registro de Imóveis da Comarca de Carazínho/RS,

localizado na Avenida Flores da Cunha, número 1184, Sala 102, Edifício Avenida. Centro, nesta

cidade. de acordo com a SOlicitação da Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação, através do

Memorando Interno nO 30/2018 e atestado pela Procuradoria Geral, através do Assessor Jurídico.

1.2 O Imóvel objeto de locação. destina-se exclusivamente para os fins de interesse do MunIcípio. não

podendo ser mudada a sua destinação e, em nenhuma hipótese, comprometer a moralidade os bons
costumes ou infringir o direito de VIzinhança.

1.3 A Lei Federal nO 8.666/93 autoriza a contratação direta no art. 24, inciso X, quando se tratar de
locação de imóvel

1.4 Justifica-se a locação deste imóvel para realização de trabalhos de acompanhamento a ser

desenvolvido pela empresa CONSÓRCIO GEOCARAZ1NHO, contratada através do Processo

L/CItatório nO 003/2017. Concorrência Pública nO 001/2017, além de receber os contribuintes

Pro;PPie6.os de imóveis acerca de dúvidas e esclarecimentos ao siste.ma .que será im.Planta.do

. fl A-;;
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através deste trabalho, conforme especificado no Memorando Interno n° 30/2018, emitido pela

Secreta na Municipal da. Fazenda e Arrecadação e atestado pela Procuradoria Gera~. através dO

Assessor Jurídico.

CLÁUSULA SEGUNDA: 00 IMÓVEL
2.1 A LOCADORA se obriga a ceder ao LOCATÁRIO, o uso e gozo de imóvel localizado na Avenida

Flores da Cunha. número 1184. Sala 102, Edifício Avenida. Centro, nesta cidade, Setor 002, Quadra 100,

lote 005, Matricula n° 21070 do Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho/RS, sendo que a

estrutura do imóvel abrange: sala situada no primeiro pavimento, com área privativa aproximada de 82,72

m2, que abrange 01 (uma) sala comercial, 01 (um) mezanino e 01 (um) banheiro, de acordo com o '

Parecer Técnico emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, f1s,

09/10, do Processo Lícitatório nO084/2018, Dispensa de Licitação nO016/2018,

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO E VIGÊNCIA
3,1 O presente contrato terá vigência a contar de 01/06/2018, finalizando em 30/05/2019, podendo ser

prorrogado, respeitado o limite temporal e as condições impostas no art, 57 II da Lei Federal nO8.666/93,

3.2 Estabelecem as partes contratantes que. para renovação deste contrato, as partes interessadas se

notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a (30) trinta dias, Findo este prazo,

considera~se como desinteresse do LOCATÁRIO a sua continuidade no imóvel ora locado, devendo p
mesmo entregar as suas chaves à LOCADORA, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DA RENDA PELA LOCAÇÃO
4.1 O LOCATÁRIO pagará à LOCADORA o valor de R$ 1.000,91 (Um mil reais, noventa e um

centavos) mensais. a titulo de aluguel. a ser pago até o dia 5° (quinto) dia útil de cada mês

subsequente ao vencido.

~ 1° - Ocorrendo atraso no pagamento. os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCAlI8GE do

período, ou outro índice que vier a substitui-lo. e o LOCATÁRIO compensará a LOCADORA com juros

de 0,5% ao mês, pro rata.

~ 2° - Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação. o aluguel mensal será reajustado anualmente

de acordo com o índice do IPCAlIBGE, váHdo para o período. O LOCATÁRIO concorda. desde já. com

este sistema de reajustamento de alugueL
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CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES
5.1 A LOCADORA fica obrigada a:

a) entregar o imóvel ao LOCATÁRIO em estado de servir ao uso a que se destina:

b) garantir ao LOCATÁRIO o uso pacifico do imóvel locado;

c} responder pelos vicias ou defeitos anteriores à locação:

d} executar as reparações de que venha o imóvel necessitar, que não constituem encargos do

LOCAT ÁRIO na alínea "e" do item 5.2.

~.2 O LOCATÁRIO fica obrígadoa'

,



a) o LOCATÁRIO se obriga a pagar as despesas ligadas à efetiva utilização do imóvel, tais comQ,

COllsumo de água, luz, condominio, bem como os impostos e taxas (Imposto Predial Territorial Urbano t-

IPTU, taxa de lixo), referente ao imóvel ora locado;

b) restituir o imóvel findo o período de locação no estado em que o recebeu, salvo deterioraçõe~

decorrentes do seu uso normal;

c) levar imediatamente ao conhecimento da LOCADORA eventuais turbações de terceiros:

d) permitir a vistoria do imóvel locado pela LOCADORA ou por seu mandatário, mediante combinaçã9
prévia de dia e hora;

e) conservar o imóvel e realizar nele por sua conta, as obras de reparação dos estragos a que der causa,

desde que não provenientes do uso normal.

~ 1° • O LOCATÁRIO, respeitadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, fica desde log~

autorizado a fazer, no imóvel locado, as benfeitorias necessárias à manutenção do imóvel. As benfeitoria$,

necessárias são indenizáveis independentemente de autorização.

~ 2° • As benfeitorias úteis dependem de autorização da LOCADORA, são passíveiS de indenização e
permitem a retenção do imóvel pelo LOCATÁRIO

~ 3° • As demais alterações ou benfeitorias ditas voluptuárias feitas com prévio consentimento dai

LOCADORA, poderão integrar o imóvel. desde que indenizadas, ou serem retiradas pelo LOCATÁRIO,:

quando não afetarem a estrutura e a substância do imóvel.

~ 4° - O descumprimento das obrigações será objeto de comunicação escrita, tendo a parte inadimplente:

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do conhecimento do fato, para alegar o que entender de direito"

CLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO, MANUTENÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL

6.1 O LOCATÁRIO declara que recebeu o imóvel no estado e condições constantes no relatório de

vistoria de entrada em anexo. o qual passa a fazer parte integrante deste contrato, constando no mesmo

os defeitos existentes, porém mesmo assim aceita a locação, ficando obngado a partir deste momento a

zelar pelo imóvel e o que nele contiver e a fazer de imediato, e por sua conta, todos os reparos

provenientes do uso normal no curso da locação, procedendo a revisão, manutenção e limpeza de

calhas, ralos, torneiras e registros, restituindo~o no estado que o recebeu conforme laudo de vistOria, com

direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ou acessões, assumindo a responsabilidade

de devolver o imóvel. objeto deste contrato, tal qual consignado no aludido termo de entrada.

6.2 Eventual divergência que, por falha, não tenha constado no relatório de vistoria de entrada deverá ser

comunicado por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias contados da assmatura deste instrumento, sob pena

de aceitação do relatório inicial. permitindo ainda a sua confirmação pela LOCADORA.

6.3 Tendo recebido o imóvel com pintura nova, assim compromete-se a devolvê-lo. com as mesmas cores

e qualidade quando da entrega das chaves, mesmo que os desgastes sejam decorrentes do seu uso
normal.

6.4 Antes de devolver o imóvel, o LOCATÁRIO deverá fazer os reparos que forem necessários para repor

o imóvel em condições de uso, somente cessando a fluência dos aluguéis e encargos quando o imóvel se

enjcont7;as C<lndiçõesdevidas .
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CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO

Será rescindido o presente contrato, nos seguintes casos:

a) por ato unHateral e escrito do LOCATÁRIO, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVIII do ôrt 78 da

Lei Federal nO8.666/93, de 21 de junho de 1993;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes. mediante formalização através de aviso-prévio. com

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, desde que

haja conveniência para o LOCATÁRIO;

c) judicialmente. nos termos da legislação vigente.

~ 1°.- No caso de rescisão o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado. no

estado em que o recebeu. Independente de Notificação ou Interpelação Judicial ou Extra Judicial"

ressalvada a hipótese de prorrogação da locação. o que somente se fará por escrito.

~ 2°.- Caso o LOCATÁRIO não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver na'

posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Quarta, até a efetiva desocupação

do imóvel objeto neste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da seguinte dotação.
orçamentária:

06 SECRETARIA DA FAZENDA EARRECADAÇÃO

06.01 GABINETE DA SECRETARIA

06.01.04 ADMINISTRAÇÃO

06.01.04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

06.01.04.129.2002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

06.01.04.129.2002.2635 MANUTENÇÃO SERViÇOS DA RECEITA MUNICIPAL

33818/3.3.3.9.0.39.10.00.00.00 lOCAÇÃO DE IMÓVEIS

0001 LIVRE

Parágrafo Único. As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrão por conta das dotações

orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercício.

CLÁUSULA NONA: DAS ALTERAÇÕES

Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 O LOCATÁRIO não poderá sublocar nem emprestar o imóvel no iodo ou em parte. sem preceder

consentimento por escrito da LOCADORA. devendo. no caso deste ser dado, agir oportunamente junto

aos ocupantes. a fim de que o imóvel esteja desimpedido no término do presente contrato,

10.2 O presente contrato obriga os contratantes e todos os seus sucessores a título singular ou universal,

.

coconmtimnUUDdo em vigor ainda que o imóvel seja transferido a terceiros Com vistas ao exercicio pelo

r1 Co""_toO"06312018 y.-r ~ Pâg.'



LOCATÁRIO, desse seu direito, obriga-se a LOCADORA a fazer constar a existência do presente

contrato em qualquer instrumento que venha a firmar, tendo por objeto o imóvel locado, com express~

manifestação do conhecimento e concordância com suas cláusulas, pela outra parte.

10.3 Caberá a LOCADORA manter segurado o imóvel pelo valor que entender adequado, correndo por

sua conta o pagamento dos prêmios correspondentes, inclusive os relativos aos seguros contra fogo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO

11.1 Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo, será'

cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado
que o credor constituir para a ressalva dos seus direitos.

11.2 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho/RS, para dirimir:

quaisquer litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais!
privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento que. lido e achado.
conforme. vai assinado pelas partes em duas vias, de igual teor e forma.

Carazínho (RS). 30 de maio de 2018.

Este CONTRATO se encontra examinado
e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

~(JJU{jçJtrlt
G L DE CARU ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

LTDA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 053/2017

Processo Licitatório nO057/2017 Dispensa de Licitação nO023/2017

o MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direíto Público Interno, inscrito

no CNPJ nO87,613,535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP

99,500-000, neste ato representado pejo Prefeito, Sr, Milton Schmitz, inscrito no CPF sob nO

584,588,168-49, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO e, de outro lado, TEREZINHA DE

JESUS XAVIER DE QUADROS" portadora da Carteira de Identidade nO 6049839531 expedide pela

SSP/RS e inscrita no CPF nO 556402140/15, residente e domiciliada na Avenida São 8ento, número

399, nesta cidade, neste ato representada por seu procurador, Sr, Jairo Antônio Schmitt Graeff,

brasileiro, casado, corretor de imóveis, inscrito no CRECI nO 14649 portador do RG n" 8007639951

SSP/RS, inscrito no CPF nO 090.416,800-04, residente na Rua Félix da Cunha. número 121

Apartamento 24, Centro, na cidade de Carazinho/RS, telefone (54) 3330-2027 aoravante denominada

simplesmente LOCADORA, é celebrado o presente contrato de locação, nos termos do art. 24, inciso

X, da Lei Federal nO 8.666/93, que se regerá pelas seguintes cláusuias e condições

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E FINALIDADE

{1CoflstitUTobje'!o'-dõ p'resente contrato a de 01 (um) imóvel situado na /\venlda Flores da

Cunha, número 1184, Sala 106, Edifício Avenida, Centro, nesta cidade, pare o funcionamento do Setor

de ICMS da Secretaria Municipal da Fazenda,

1.2 O imóvel objeto de locação, destina-se exclusivamente parô os fins de interesse do Munlcipio, não

pOdendo ser mudada a sua destinação e, em nenhuma hipótese, comprometer a moralidade, os bons

costumes ou infringir o direito de vizinhança,

1.3 A Lei Federal nO8,666193 autoriza a contratação direta no art, 24, inciso X quando se tratar de

locação de imóvel.

1.4 Justifica-se a locação para ° funcionamento do Sete' de ICMS da 3ecretaría MuniCipal da Fazenda

em virtude da readequação de espaços e disponibilização da sala em comento à Procuradoria Geral
do Municipio,

CLÁUSULA SEGUNDA: DO IMÓVEL

2.1 A LOCADORA se Obriga aceder ao LOCATÁRiO, o uso e gOZJ de imóvel 57 1112 de área
global. situada nesta cidade, na Avenida Flores da Cunha. nUmero 1194, Setor 002 OU?dra 100, Lore

005, Bairro Centro, em Carazinho, matriculá n° 21.(340 do !~egistro de Imóveis da Comarca de

.,..,~

{-Çarazinho/RS, com as seguintes confrontações: ao Norte rred!1'do 17 metros com a Avenida Flores da

Contrato nO 053i20lJ ~ / I" e.'..' P4') ,... ,e/'. -""", \5,i \



Cunha e 2,50 metros, com o lote 04 de Mário Miguel Penacchia; ao Sul. medindo 21 metros, com o

lote 27 de Bayard de Azevedo Sanches e Maria Fernandes Sanches Cesa: a Leste, medindo 8370

metros com o lote 06 de Ary Sampaio da Silveira. lote 07 de Vali Albrecht. iate D8 de Otomar 80th e

lote 15 de Sandra Kraemer; e a Oeste medindo 62.50 metros com o lote 04 de Mário Miguel Penacchia

e 20 metros com uma rua sem denominação.

CLÁUSULA TERCEIRA; 00 PRAZO E VIGÊNCIA

3,1Ôpresente contratoúú<3vigênciàaparl:ir de 04105/2017, finalizando em 31/1:2/2017. coincidindO

assim com o exercício financeiro, podendo ser prorrogado respeitado o limite temporal e as condições

impostas no art, 57, 11da lei FederaJ n° 8666/93.
3.2 Estabelecem as partes contratantes que, para renovação deste contrato, as partes Interessadas se

notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a (30) trinta dias. Findo este prazo.

considera-se como desinteresse do LOCATÁRIO a sua continuidade no imóvel ora locado. devendo o

mesmo entregar as suas chaves a LOCADORA. impreterivelmente no dia do vencimento deste

contrato.

cLÁUSULA QUARTA: DA RENDA PELA LOCAÇÃO

4TôLÕCAfÁRjÓpagar<3~LÓCAbÓRAovalordeR$600,OO (Seiscentos reais) mensais. a título

de aluguel, a ser pago até o dia 5° (quinto) dia útil de ~ada mês subsequenle ao vencido

~ 1° - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetanamente pelo IPCAf18GE

do período, ou outro índice que vier a substítuí-Io, e o lOCATÁRIO compensará a LOCADORA com

juros de 0,5% ao mês, pro rata.
9 2° - Na hipótese de ocorrer a prorrogação dest., locação, o aluguel mensal sera reajustado

anualmente de acordo com o índice do IPCAfIBGE, válido para o período. O LOCATÁRIO concorda.

desde já, com este sistema de reajustamento de aluguel.

cLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES

5.1ALÓCADÓRAftcaobrigadaa:

a} entregar o imóvel ao LOCATÁRIO em estado de servír ao uso a que se destina:

b} garantir ao LOCATÁRIO o uso pacífico do imóvel locado;

c) responder pelos vícios ou defeitos anteriores á locação:

d} executar as reparações de que venha o imóvel necessitar, que não constituem encargos do

LOCATÁRIO na alínea T' do item 5.2.

5.2 O LOCATÁRIO fica obrigado a

a) o LOCATÁRIO se obríga a pagar as despesas ligadas á efetiva utilização do Imóvel, tais como

consumo de água, luz:,condomínio, bem como os ímpostos e taxas (Imposto Predial Territona) Urbano

- IPTU. taxa de líxo), referente ao imóvel ora locado;

I) restituir o imóvel findo o período de 10.cação no. estado em que o racab.eu., SalVO.'deteeiO". ções

.ri e""",,.' ","m O:-tfl ~ 0', ,



decorrentes do seu uso nonnal;

c) levar imediatamente ao conhecimento da LOCADORA eventuaiS turbações de terceiros,

d) permitir a vistoria do imóvel locado pela LOCADORA ou por seu mandatário, mediante combinação

prévia de dia e hora, podendo exigir os reparos necessários a conservação, o que se fará a custa do

LOCATÁRIO;

e) salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer

o imóvel locado nas mesmas condições em que ° recebeu;
f) conservar o imóvel e realizar nele por sua conta, as obras de reparação dos estragos a que der

causa, desde que não provenientes do uso normaL

9 1" • Ficarão a cargo do LOCATÁRIO as obras que forem exigidas pelas autoridades municipais

quanto à conservação e higiene do prédio. não lhe cabendo direito a!gum a indenização de benfeitorias
neste sentido.

92" - O LOCATÁRIO poderá realizar benfeitorias no imóvel locado, com vistas à sua melhor utilização

senda-lhe facultado levantar, a qualquer tempo, aquelas cujas a retirada se pOSSafazer sem

detrimento do imóvel,

~ 3". O LOCATÁRIO poderá exercer o direito da retenção do imóvel locado até que seja devidamente

indenizado pela execução de benfeitorias necessárias, quando a LOCADORA. previamente notificada.

houver se recusado a realizá.las.

~ 4" - O descumprimento das obrigações será objeto de comunicação esuita, tendo a parte

inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do conhecimento do fato. para alegar o Que
entender de direito.

CLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO, MANUTENÇÃO E ENTREGA 00 IMÓVEL
6.1 O LOCATÁRIÓdeclara que recebeu 6im6;';el no estado e condições constantes de relatório de

vistoria de entrada em anexo. o qual passa a fazer parte integrante deste contrato. constando do

mesmo os defeitos existentes. porém mesmo assim aceita a locação. ficanoo obrigado a partir deste

momento a zelar pelo imóvel e o que nele contiver e a fazer de imediato' e por sua conta todos os

reparos provenientes do uso normal no curso da locação procedendo a revisão. manutenção de ralos

torneiras e registros, restituindo-o no estado que o recebeu oonforme laudo de Vistoria. oom drreito a

retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ou acessões, assumindo a responsabilidade de

devolver o imóvel, objeto deste contrato, tal qual consignado no aludido termo de entrada.

6.2 Eventual divergência que, por falha, não tenha constado do relatório de vistoria de entrada deverá

ser comunicado por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias:contados a assinatura deste instrumento. sob

pena de aceitação do relatório inicial. permitindo ainda a sua confirma\ão pela LOCADORA.

6,3 Tendo recebido o imóvel com. pintura nova. assim compromete-se a devolvê-lO. com as mesmas

cores e qualidade quando da entrega das chaves. mesmo que os desgastes sejam decorrentes do seu
uso normal,

6.4 Antes de devolver o imóvel, o LOCATÁRIO deverá fazer os reparos que forem necessários Dara

Ileoo' o Imó'el em ooodlÇôe, de "ro, romeole oe",,,do , '".00' d" "" ..'é" e e'''''9"' '''''''.0
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imóvel se encontrar nas condições devidas.

cLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO
"Seré resCindido o presente contrato, nos seguintes casos:

a} por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, nos casos previstos nos incisos j a XII e XVIII do art. 78
da Lei Federal nO8.666/93, de 21 de junho de 1993;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes. mediante formalização através de aviso-prévio. com

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, desde
que haja conveniência para o LOCATÁRIO;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

~ 1" - No caso de rescisão o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel completamente desocuoado,

no estado em que o recebeu, independente de Notificação ou Interpelação Judicial ou Extra Judicial.

ressalvada a hipótese de prorrogação da locação. o que somente se fará por escrito.

S 2° - Caso o LOCATÁRIO não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver

na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Quarta, até a efetiva

desocupação do imóvel objeto nesle instrumenlo.

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
......_"""""As despesasdecorreritesdesta" confrâtaç~oserãosUportadas pela seguinte dotação:

06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

06.06 SETOR DE FISCP,LlZAÇÃO

06.06.04 ADMINISTRAÇÃO

06.0604.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

06.06.04.125.0044 ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRI8UTM~IA

06.06.04.125.0044.2023 MANUTENÇÃO GERAL SETOR FISCALlZAÇÃO

22213.3.3.9.0.3600.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF

0001 LIVRE

Parágrafo Único. As despesas relativas aos exercícIOSsubsequentes correrão por conla da dotação

orçamentária respectiva, devendo ser empenhada no inicio de cada exercício

CLÁUSULA NONA: DAS ALTERAÇÕES

1\ Eventual alteração seráobrígáúidamenteformalizada por meio de Tefrno Adítivo ao presente
l,ootralo.y
I
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CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSiÇÕES GERAiS

1o.fóL6cÃTÁRIÓriãopOclertlsublocar nem E>mprestaro imóvel no todo ou em parte. sem preceder

consentimento por escrito da LOCADORA, devendo, no caso deste ser dado. agir oportunamente

junto aos ocupantes, a fim de que o imóvel esteja desimpedido no término do presente contrato.

10.2 O presente contrato obriga os contratantes e todos os seus sucessores a titulo singular ou

universal. continuando em vigor ainda que o imóvel seja transferido a terceiros. Com vistas ao

exercício pelo LOCATÁRIO, desse seu direito, obriga-se a LOCADORA a fazer constar a existência

do presente contrato em qualquer instrumento que venha a firmar, tendo por objeto o imóvel iocado.

com expressa manifestação do conhecimento e concordâncía com suas cláusulas. pela outra parte.

10.3 Caberá a LOCADORA manter segurado o imóvel pelo valor que entender adequado. correndo

por sua conta o pagamento dos prêmios correspondentes, inclusive os relativos aos seguros contra
fogo

.~ _--, _., . -
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
1i1Tudoquanto- fOf'devldoemrazãode-ste cOrltratoeque não comporte Q processo executivo,

cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor. em qualquer caso, os honorános do
advogado que o credor constituir para a ressalva dos seus direitos.

11.2 Fica eleito. de comum acordo entre as partes, o FOfO da Comarca de CarazinhofRS, para diflmir

quaisquer litígios oriundos do presente contrato. com renúncia expressa a qualquer outro por mais
privllegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento que, lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes em duas vias. de igual teor e forma.

Carazinho (RS), 04 de maio de 2017.

//
/

LOCADORA

TEREZiNHA DE JESUS XAVIER DE QUADROS

Este CONTRATO se encontra examinado
e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Contrato r{> 05312017
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 18012017

Origem: Processo Licitatôrio nO057/2017. Dispensa de Licitaçã.o 02512017. Contrato nO053/2017.

LOCATÁRIO: MUNicíPIO DE CARAZINHOIRS. Pessoa Juridica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ n° 87.613,535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99,500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob nO
584.588,168-49,

LOCAOORA: TEREZINHA DE JESUS XAVIER DE QUADROS, portadora da Carteira de Identidade nO
6049839531, expedida pela SSP/RS e inscrita no CPF n° 556402140/15, residente e domiciliada na
Avenida São Bento, número 399, nesta cidade, neste ato representada por seu procurador, Sr. Jairo
Antônio Schmitt Graeff, brasileiro, casado, corretor de imóveis, inscrito no CRECI nO 14,649, portador
do RG nO 8007639951, expedida pela SSPIRS, inscrito no CPF nO 090.416,800-04, residente na Rua
Félix da Cunha, número 121, Apartamento 24, Centro, na cidade de Carazinho/RS, telefone (54) 3330-
2027,

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nO053/2017, tem por objeto a prorrogação de prazo,
com fulcro no artigo 57, 11, da Lei Federal n° 8,666/93, nos termos do Memo. 16/2017, emitido pela
Secretaria MuniCipal da Fazenda e Arrecadação,

cLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO
esÚibelecfdaentre' as partes a prorrogaçãode--prazo pór12(doze) meses, a

contar de seu vencimento, iniciando em 01/01/2018, finalizando em 31/12/2018,

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
..........As despesas .correrã'õ-aconta da seguinte dotação.orçamentária:

Locadora Objeto

Terezínha de ,íesus Aluguel Sala ICMS

ÓrgãoGestor Ação Elementode Despesa Recurso

06 2635 3339036000000 0001

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para lodos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma,

Carazinho (RS), 22 de dezembro de 2017,

LOCADORA

TEREZINHA DE JESUS XAVIER DE QUADROS

Aditivo ,,0 18012017



Dispensa de licitação nO015/2018.

CONTRATO N° 060/2018
Processo Licitatório nO083/2018.

o MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS. Pessoa Juridica de Direito Público Intemo, inscrito

CNPJ na87613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro. CEP

000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob nO584.588.1

doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO e, de outro lado os proprietários, Sr. JOÃO

DOS SANTOS. residente na Avenida Pátria, número 261, apartamento 801, Centro. nesta

telefone (54) 9 9998-6645. portador da Carteira de Identidade n'" 1004714273. inscrito no CPF

194.349.870-91 e do Sr. VALERIANO DOS SANTOS, residente na Rua Pedro Vargas nO
apartamento 702. Centro, nesta cidade. telefone (54) 9 9998-4476. portador da Carteira de Identidade

7005767335, expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF nO 063.705.510-05, doravante

simplesmente LOCADORES, é celebrado o presente contrato de locação. nos termos do art. 24,

X, elaLei Federal nO 8.666/93. que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições.

ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL
tEFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE LICITAÇÕES

Pág I

, O uso e gozo de Imóvel localizado na

,~
~./

<-~
Contrato nO 06 i2018

CLÁUSULA PRIMEIRA: 00 OBJETO E FINALIDADE
1.1 Constitui objeto deste processo a locação de 01 (um) ímóvel para o funCionamento da

Geral, matricula n° 1609 do Hegistro de Imóveis da Comarca de Carazinho/HS, localizado na

Flores da Cunha. número 1255, 2° pavimento, Centro. nesta cidade. de propriedade do Sr. João

dos Santos e do Se Valeriano dos Santos, de acordo com a solicitação da Secretaria Geral do

através do Memorando nO 023/2018 e Informação n° 467/2018, emitida pela Procuradoria Geral.

1.2 O imóvel objeto de locação, destina-se exclusivamente para os fins de interesse do Município,

podendo ser mudada a sua destinação e. em nenhuma hipótese, comprometer a moralidade. os
costumes ou infringir o direito de vizinhança.

1.3 A Lei Federal nC<8.666/93 autoriza a contratação direta no art. 24, inciso X. quando se tratar
locação de imóvel.

1.4 Justifica-se a locação diante do número expressivo de processos e carência de espaço físico

arquivar os mesmos. Por esta sala se localizar na Avenida Flores da Cunha, em frente ao prédio

Prefeitura Municipal de Carazinho, facilitará acessos e deslocamentos de servidores (o qual

acarretará quaisquer ônus excedente ao Municipio), além de atender todas as necessidades para

instalação da umdade supracitada, conforme especificado na Justificativa e Memorando nO023/201

emitidos pela Secretaria Geral do Governo e Informação n° 467/2018, emitida pela Procuradoria Geral.

CLÂUSULASEGUNDA:DOIMÓVEL
2.1 Os LOCADORES se obrigam a ceder ao LOCATÁ



CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO E VIGENCIA ,.

3.1 O presente contrato tera vigência a contar de 01/06/2018, finalizando em 30/05/2019, podendo sef'
. .

prorrogado. respeitado o limite temporal e as condições impostas no art, 57. 11 da Lei Federal nO8.666/93.1

3.2 Estabelecem as partes contratantes que. para renovaçâo deste contrato, as partes interessadas s~i!
notificarão mutuamente. com antecedência nunca inferior a (30) trinta dias. Findo este prazo,m

I"considera-se como desinteresse do lOCATÁRIO a sua continuidade no imóvel ora locado, devendo o,,';

~~:
vencimento deste";'

mesmo entregar as suas chaves aos LOCADORES, impreterivelmente no dia do
contrato

Flores da Cunha, número 1255, 2° pavimento, Centro, nesta cidade, Matricula n" 1609 do RegIstro

lmóveis da Comarca de Carazinho/RS, com área global de 527 m2, sendo que a estrutura do

abrange: sala situada no segundo pavimento. com área privativa aproximada de 263,50 m2, de

com o Parecer Técnico emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras

fls, 09/10. do Processo Licitatório nO083/2018. Dispensa de Licitaçâo nO015/2018,

Pág. :1

CLÁUSULA QUARTA: DA RENDA PELA lOCAÇÃO

4.1 O lOCAfÁRIO pagará aos LOCADORES ° valor de R$ 2.770,04 (Dois miL setecentos e setenta

reais. quatro centavos) mensais, a titulo de aluguel. a ser pago até o dia 5° (quinto) dia útil de cada mês
subsequente ao vencido.

~ 1° - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE do

período, ou outro índice que vier a substituí-lo. e o LOCATÁRIO compensará aos LOCADORES com
juros de 0,5% ao mês, pro rata.

~ 20 - Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação. o aluguel mensal sera reajustado anualmente

de acordo com o indice do IPCAlI8GE, válído para o período, O lOCATÁRIO concorda. desde já. com
este sistema de reajustamento de aluguel.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES
5.1 Os LOCADORES ficam obrigados a:

a) entregar o imóvel ao LOCATÁRIO em estado de servir ao uso a que se destina:
b) garantir ao LOCATÁRIO o uso pacifico do imóvel locado;

c) responder pelos vícios ou defeitos anteriores â locação;

d) executar as reparações de Que venha o imóvel necessitar. que não constituem encargos do
lOCATÁRIO na alínea "e" do item 5.2.

5.2 O LOCATÁRIO fica Obrigadoa:

a) o LOCATÁRIO se obriga a pagar as despesas ligadas à efetiva utílízação do imóvel. tais como.

consumo de água. luz. condomínio, bem como os ímpostos e taxas (Imposto Predial Terrítorial Urbano _
IPTU. taxa de lixo). referente ao imóvel ora locado;

b) restituir o Imóvel findo o período de locação no estado em que o recebeu, salvo deteriorações
decorrentes do seu uso normal;

c} levar imediatamente ao mnhecimento dos .LOCADOREftventuaisturbações;", :eiro::

ContratonAs c.-'/j. 'rI (~\
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d) permitir a vistoria do imóvel locado pelos LOCADORES ou por seu mandatário, mediante combinação

prévia de dia e hora,

e) conservar o imóvel e realizar nele por sua conta, as obras de reparação dos estragos a que der causa.

desde que não provenientes do uso normal.

9 1° • O LOCATÁRIO. 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.

~ 2° • As benfeitorias úteis dependem de autorização dos LOCADORES, são passíveis de indenização e

permitem a retenção do imóvel pelo LOCATÁRIO.

9 3° . As demais alterações ou benfeitorias ditas voluptuárias feitas com prévio consentimento dos

LOCADORES. poderão integrar o imóvel, desde que indenizadas, ou serem retiradas pelo LOCATÁRIO,

Quando não afetarem a estrutura e a substância do imóvel.

~ 4° . O descumprimento das obrigações será objeto de comunicação escrita, tendo a parte inadimplente

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do conhecimento do fato, para alegar o Que entender de direito,

CLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO, MANUTENÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL
6.1 O LOCATÁRIO declara que recebeu o imóvel no estado e condições constantes no relatório de

vistoria de entrada em anexo, o qual passa a fazer parte integrante deste contrato, constando no mesmo

os defeitos existentes, porém mesmo assim aceita a locação, ficando obrigado a partir deste momento a

zelar pelo imóvel e o que nele contiver e a fazer de imediato, e por sua conta. todos os reparos

provenientes do uso normal no curso da locação, procedendo a revisão. manutenção e limpeza de

calhas. ralos, torneiras e registros, restituindo-o no estado que o recebeu conforme laudo de vistoria, com

direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ou acessões. assumindo a responsabilidade

de devolver o imóvel, objeto deste contrato, tal qual consignado no aludido termo de entrada.

6.2 Eventual divergência que, por falha. não tenha constado no relatório de vistoria de entrada deverá ser

comunicado por escrito. no prazo de 05 (cinco) dias contados da assinatura deste instrumento, sob pena

de aceitação do relatório inicial, permitindo ainda a sua confirmação pelos LOCADORES.

6.3 Tendo recebido o imóvel com pintura nova, assim compromete-se a devolvê-lo. com as mesmas cores

e Qualidade quando da entrega das chaves. mesmo que os desgastes sejam decorrentes do seu uso

normal

6.4 Antes de devolver o imóvel, o LOCATÁRIO deverá fazer os reparos Que forem necessários para repor

o imóvel em condições de uso. somente cessando a fluência dos aluguéis e encargos quando o imóvel se

encontrar nas condições deVidas.

Pág .\Contrato n°

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO

Será rescindido o presente contrato, nos seguintes casos:

a) por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, nos casos previstos nos incisos j a XII e XVIII do art, 78 da

LeI Federal nO 8.666/93, de 21 de junho de 1993;

b) amigavelmente. por acordo entre as partes. mediante formalização através de aviso-prévio. com

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, nâo cabendo i nização de qualquer das partes, desde que



haja conveniência para o LOCATÁRIO;

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente,

9 1° - No caso de rescisão o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no;

estado em que o recebeu, independente de Notificação ou Interpelação Judicial ou Extra Judicial,

ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por escrito,

~ 2° - Caso o LOCATÁRIO não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver M

posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Quarta, até a efetiva desocupação
do imóvel objeto neste instrumento

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:

02 SECRETARIA GERAL DO GOVERNO

02.09 PROCURADORIA JURíDICA

02.09,03 ESSENCIAL A JUSTiÇA

02.09.03.092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

02.09.03.092.2002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

02.09.03.092.2002.2013 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

33183-0/3.33,9.0.36.15.00.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

0001 LIVRE

Parágrafo Único. As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações
orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA NONA: DAS ALTERAÇÕES

Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente
contrato.

Pág .j

CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSiÇÕES GERAIS

10,1 O LOCATÁRIO não poderá sublocar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem preceder

consentimento por escrito dos LOCADORES, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto

aos ocupantes, a fim de que o imóvel esteja desimpedido no térmIno do presente contrato

10.2 O presente contrato obriga os contratantes e todos os seus sucessores a titulo singular ou universal.

continuando em vIgor ainda que o imóvel seja transfendo a terceiros. Com vistas ao exercício pelo

LOCATÁRIO. desse seu direito, obriga-se os LOCADORES a fazer constar a existência do presente

contrato em qualquer Instrumento que venha a firmar, tendo por objeto o imóvel locado. com expressa
manifestação do conhecimento e concordância com suas cláusulas. pela outra parte.

10.3 Caberá aos LOCADORES manter segurado o imóvel pelo vaiar que entender adequado, correndo

por sua conta o pagamento dos prêmios correspondente', inclUSIveos relativos aos seguros contra fogo



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA; DO FORO

11.1 Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo. será

cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado
que o credor constituír para a ressalva dos seus direitos.

11.2 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho/RS, para dirimir

quaisquer litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais
privilegiado Queseja.

E, por estarem Justos e contratados, firmam o presente instrumento que, lido e achado"
conforme, vai assinado pelas partes em duas vias, de igual teor e forma,

Carazinho (RS), 28 de maio de 2018, "

VALERIA NO DOS SANTOS

Este CONTRATO se encontra examinado
e aprovado por esta Assessoria Jurídica,

Contrato n° 060í2018

LOCADOR

JOÃO ODIVAN DOS SANTOS

Pag, .:,



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 0501205

Processo nO041/2015 Dispensa de Licitação nO010/2015

o MUNiCíPIO DE CARAZINHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ sob o nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha nO1264,
em Carazinho - RS, neste ato representado pelo Senhor Prefeito RENATO SÜSS, doravante
denominado simplesmente LOCATÁRIO e, de outro lado, ORLANDO CARLOS GLASENAPP,
brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF sob nO 006.568.010-34 e RG 5000526268
SSP/RS, residente e domiciliado nesta cidade, neste ato representado por seu procurador Sr.
JAIRO ANTONIO SCHMITT GRAEFF, brasileiro, casado, corretor de imóveis inscrito no CRECI
sob n° 14.649, RG n° 8007639951, CPF sob nO090.416.800-04, residente e domiciliado na Rua
Félix da Cunha, 121, Ap 24. Centro, nesta Cidade, doravante denominado simplesmente
LOCADOR, é celebrado o presente contrato de locação, nos termos do art. 24, inciso X, da Lei
8.666/93, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

;CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE

i 1-Constitui o'bleto (To presentecONTRATO';-a-LOCAÇA'Õ de 'umTm6vellocálizado na Av. F1ores- I

da Cunha, 1184, Ed. Avenida, sala nO113 e 114 em Carazinho/RS.
1.2 O imóvel objeto de locação, destina-se exclusivamente para os fins de interesse do Município,
não podendo ser mudada a sua destinação e, em nenhuma hipótese, comprometer a moralidade,
os bons costumes ou infringir o direito de vizinhança.
1.3 O interesse pelo referido imóvel justifica-se pela sua localização e características das
instalações do mesmo, e pois há décadas que a sede está localizada neste endereço, o que
torna o ponto amplamente conhecido e difundido pela comunidade e por cumprir o que determina
as normas técnicas para o funcionamento das Juntas de Serviço Militar, onde diz que a mesma
deve ser instalada em dependências amplas, em local de fácil acesso que permita ao jovem se
deslocar e fazer todos os procedimentos como alistamento, pagamento de taxas e multas o que
facilita, pois as agencias lotéricas são na mesma quadra, e também dispor de instalações
sanitárias compatíveis para atender os 500 alistados anualmente

I • •

~CLAUSULA SEGUNDA: DO IMOVEL

O LOCADOR se obrigaa-ceder-ao LOCATARIO;ouso e gozo'doiní6vel formado por
duas salas (113 e 114), localizadas no pavimento térreo do Edifício denominado Centro Comercial
e Residencial Avenida, localizado na Av. Flores da Cunha, nO1.184, matriculado sob o nO21.847 e
21.848, no Livro nO2 - Registro Geral, no Registro de Imóveis de Carazinho/RS.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO E VIGÊNCIA
'3.1 Opresente- contrata--terá-duração de 12(doze) m'eses,- iniciando 'em 04/05/2015 -e --
finalizando em 03/05/2016, podendo ser prorrogado respeitado o limite temporal e as condições
impostas no art. 57, II da Lei nO.8.666/93.
3.2 Estabelecem as partes contratantes que, para renovação deste contrato, as partes
interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a (30) trinta dias. Findo
este prazo, considera-se como desinteresse do locatário a sua continuidade no imóvel ora
locado, devendo o mesmo entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do
vencimento deste contrato.

P::'ln IContrato de Locação nO041/2015

iCLÁUSULA QUARTA: DA RENDA PELA LOCAÇÃO
--~~._j

-'- .. -'610catárlO pãgaráào locador ü-vaiclrde-R$'961 ,B5(No'vecentõ"s esessenta e um reais
e oitenta e cinco centavos), mensais, a título de aluguel, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada
mês subseqüente ao vencido.
S 1° - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IPCAlIBGE do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e o locatário compensará o locador
com juros de 0,5% ao mês, pro rata. /-7--= -i"

" i ••• _: • 11--".-c---, " / '1
{/ ~'..- .~
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S 2
0
- O locatário se compromete a pagar pontualmente, até o dia 10 de cada mês subsequente

ao período a que se refere;

S 3
0
- Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado

anualmente de acordo com o índice do IPCAlIBGE, válido para o período. O locatário concorda,
desde já, com este sistema de reajustamento de aluguel.

i CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES
5~1-oi'bcAÕ6Fffica'obrigado a: '-------- ------ -- - ---- - .- ---

a) entregar o imóvel ao LOCATÁRIO em estado de servir ao uso a que se destina;
b) garantir ao LOCATÁRIO o uso pacífico do imóvel locado;
c) responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;
d) Executar as reparações de que venha o imóvel necessitar, que não constituem encargos do
LOCATÁRIO na alínea "f' do item 5.2.

5.2 O LOCATÁRIO fica obrigado a:
a) O locatário se obriga a pagar as despesas ligadas à efetiva utilização do imóvel, tais como,
consumo de água, luz, imposto predial urbano (IPTU), bem como as despesas ordinárias de
condomínio, referente ao imóvel ora locado;
b) restituir o imóvel findo o período de locação no estado em que o recebeu, salvo deteriorações
decorrentes do seu uso normal;
c) levar imediatamente ao conhecimento do LOCADOR eventuais turbações de terceiros;
d) permitir a vistoria do imóvel locado pelo LOCADOR ou por seu mandatário, mediante
combinação prévia de dia e hora, podendo exigir os reparos necessários a conservação, o que se
fará a custa do LOCATÁRIO;
e) salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo
trazer o imóvel locado nas mesmas condições em que o recebeu.
f) Conservar o imóvel e realizar nele por sua conta, as obras de reparação dos estragos a que der
causa, desde que não provenientes do uso normal.
~ 1° : Ficarão a cargo da LOCATÁRIA as obras que forem exigidas pelas autoridades municipais
quanto à conservação e higiene do prédio, não lhe cabendo direito algum a indenização de
benfeitorias neste sentido.

~ 2° : A LOCATÁRIA poderá realizar benfeitorias no imóvel locado, com vistas á sua melhor
utilização, sendo-lhe facultado levantar, a qualquer tempo, aquelas cujas a retirada se possa fazer
sem detrimento do imóvel.
~ 3° : A LOCATÁRIA poderá exercer o direito da retenção do imóvel locado até que seja
devidamente indenizada pela execução de benfeitorias necessárias, quando o LOCADOR,
previamente notificado, houver se recusado a realizá-Ias ele próprio.
~ 4°: O descumprimento das obrigações será objeto de comunicação escrita, tendo a parte
inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do conhecimento do fato, para alegar o
que entender de direito.

i CLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO, MANUTENÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL :
L..-_~ "--- -- -------- .. . ~___ __ _ ~ , .._. ._1

6.1 O locatário declara que recebeu o imóvel no estado e condições constantes do relatório de
vistoria de entrada em anexo, o qual passa a fazer parte integrante deste contrato, constando do
mesmo os defeitos existentes, porém mesmo assim aceita a locação, ficando obrigado a partir
deste momento a zelar pelo imóvel e o que nele contiver e a fazer de imediato, e por sua conta,
todos os reparos provenientes do uso normal no curso da locação, procedendo a revisão,
manutenção e limpeza de calhas, ralos, torneiras e registros, restituindo-o no estado que o
recebeu conforme laudo de vistoria, com direito a retenção ou indenização por quaisquer
benfeitorias ou acessões, assumindo a responsabilidade de devolver o imóvel objeto deste
contrato tal qual consignado no aludido termo de entrada.
6.1.1 Eventual divergência que, por falha, não tenha constado do relatório de vistoria de entrada
deverá ser comunicado por escrito, no prazo de cinco dias contados a assinatura deste
instrumento, sob pena de aceitação do relatório inicial, permitindo ainda a sua confirmação pela
adm inistradora/locador.
6.1.2 Tendo recebido o imóvel com pintura nova, assim compromete- se a devolvê-lo, com as
mesmas cores e qualidade quando da entrega das chaves, mesmo que os desgastes sejam
decorrentes do seu uso normal.

I -"I -
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I CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO
- - - --- --- -~ ._-- ----"- - ._---, --- .-

Será rescindido o presente contrato, nos seguintes casos:
a) por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVIII do
art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso-prévio,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer das partes,
desde que haja conveniência para o LOCATÁRIO;
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.
~ 1° - No caso de rescisão o locatário se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado,
no estado em que o recebeu, independente de Notificação ou Interpelação Judicial ou Extra
Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por escrito;
~2° - Caso o LOCATÁRIO não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto
estiver na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Terceira, até a
efetiva desocupação do imóvel objeto neste instrumento.

I CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
'--- - - _.__ . ----- --- - ---_. -~--_. "-_+. __o. - __ . ----

As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pela seguinte dotação:

02 - Secretaria Geral do Governo
02 - Junta do Serviço Militar
02.02.04.122.0030.2008 - Manutenção Equipamento Móveis da Junta Serviço Militar
44/3339036000000 - Outros Serviços Pessoa Física

Parágrafo Único. As despesas relativas aos exercícios subseqüentes correrão por conta das
dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

;CLÁUSULA NONA: DAS ALTERAÇÕES

Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao
presente Contrato.
r- ---.--.----

.CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSiÇÕES GERAIS
• o •• ~ •• _ •• • __ • __ ~.__ _ ~._J

10.1 O locatário não poderá sublocar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem preceder
consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto
aos ocupantes, a fim de que o imóvel esteja desimpedido no término do presente contrato_
10.2 O presente contrato obriga os contratantes e todos os seus sucessores a título singular ou
universal, continuando em vigor ainda que o imóvel seja transferido a terceiros. Com vistas ao
exercício pela LOCATÁRIA, desse seu direito, obriga-se o LOCADOR a fazer constar a existência
do presente contrato em qualquer instrumento que venha a firmar, tendo por objeto o imóvel
locado, com expressa manifestação do conhecimento e concordância com suas cláusulas, pela
outra parte.
10.3 No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as
cláusulas deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder
desapropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito.
10.4 Caberá ao LOCADOR manter segurado o imóvel pelo valor que entender adequado,
correndo por sua conta o pagamento dos prêmios correspondentes, inclusive os relativos aos
seguros contra fogo_

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
-"-- --- ._-11.1 Tudo quanto for-devido em razãodeste contrato equ-e não-co-mporte o processo executivo,

será cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários
do advogado que o credor constituir para a ressalva dos seus direitos.
11.2 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho/RS, para
dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro
por mais privilegiado que seja_

FS Contrato de Locação nO 041/2015 Páo.3



E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento que, lido e achado
tonforme, vai assinado pelas partes em duas vias, de igual teor e forma.

Carazinho/RS, 04 de maio de 2015 .

./., -
\.",(../6",
,(,. .• J I

LocATARIO

Município de Carazinho
RENATO SÜSS

LOCADOR

pp.ORLANDO CARLOS GLASENAPP

/

Te~~muRhas: _
r.v I /1:---~',-'rc-----

~NOME:: ri',.

2.

NOME:

FS

Este edital se encontra examinado e aprovado por esta
Assessoria Jurídica.

IÓ //t ""./'.";.
Em ~-LL-.</ ..' ,/ .

...."..-''-~.,.;.~-'--'7~
-.s:.~---",~l--.,:::j/: . _'''':

/

José Augustc1 C. Xavier
Assessor Jurídico Municipal

OAB/RS 86366
(De Acordo Quanto à Forma do Instrumentol
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ESTADO 00 F~!OGRANDE DO SUL
PREFEITURA í;JH.:f',JlCIPAL DE C.£\RAZ!NHO

DIRETORll\ DE LICITAÇÕES
- - -

TERMO ,,!I,OITIVO N° 055/2016

Df1ge!ll' Frocesso Ucitatório nO 041/2015. Dispensa de Licitação 010/2015. Contrato nO 050/2015.

LOCATJi,RIO: MUNiCíPIO DE CARA.ZINHOíRS. Pessoa ~L,,;dica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ na 87.613535/0001-16, com sede na r\v'8-l!c!a ='sr2s cJa Cunha. nt:Jillero 1264. Centro, CEP
99500-000, neste ato representado pelo Prefeito. SI'. Ren~.áo :Süss

LOCADOR: ORLANDO CARLOSGLASENAPP, brasiieirc. casado, c:omerciante, portador do RG
5000526268 SSP/RS e inscrito no CPF sob nO 006.568.010-34, residente e domiciliado nesta cidade,
neste ato representado por seu procurador, SI'. J~.dro Antônio Sehmitt Graeff, brasileim, casado
corretor de imóveis inscrito no CRECI sob n° '14649, portador do RG na 8007639951 e CPF n°
J9C416800-04, '8sidente e domiciliaclo ;-;a Rua l=éi!Y da Cy,i:a n:lmerc 121, Apartamento 24, Centro,
nesta Cidade.

if'-,.,.. OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Cc,-n,ato :jO 050/20 '15, tem por objeto a prorrogação de prazo
nos termos do Of na 010/16 - 10a Del Sv Mil. emitido pêla 'i 08 Delegacia de Serviço Militar.

-- -

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO
- --

Fica estabelecida entre as partes a !JrDn'ogaç:ão de prazo de '12 (doze) meses, a contar
je seL,v<?rocimento, iniciando em 04/05/2016 e finalizando em 03/05120'l7

CL,<\USULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇA~ijENTÁR!OS
- -

,!\s despesas correr;3o a conta da segu;nte Jctação orçamentái"ia

02 - S€ciretaria Gel"al do Governo

02.02 - ,Junta do Sterviço Militar
02.02.04 - Administração

02.02.04.122 - Administração Geral

02.02.04.122.0030 - Administração Governamenta!

02.02.04.122.0030.2008 -- Manut. Equip. Móveis dê ...Junta de Serviço Militar
44/3,3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Serviços eb Terc:siros -" PF

0001 - Livre

Permanecem inalteradas as demais ciáusu;'3::, do contrato, pa!"â todos os fins e efeitos
de di'-eito, os contcatantes firmam o preserrte Termo Aditivo, ern 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazinhc (RS), 03 de maio de 2016

LOCADOR

ORLANDO CARLOS GLA~~P;I;!~J(~;'-C~~;;~D
! .~.:n;j:'!i)f1Cê;O
~

Jose . .
Asse or Ji.ri Ico Municipal

OAB 86366
(De Acordo Quanto à Forma do Instrumentoj
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES

~---------------------------_._-----------------

TERMO ADITIVO N° 045/2017

Origem: Processo Licitatório n° 041/2015. Dispensa de Licitação 010/2015. Contrato nO050/2015.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP 99.500-
000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob n° 584.588.168-49.

LOCADOR: ORLANDO CARLOS GLASENAPP, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n°
5000526268 SSP/RS e inscrito no CPF sob nO006.568.010-34, residente e domiciliado nesta cidade, neste
ato representado por seu procurador, Sr. Jairo Antônio Schmitl Graeff, brasileiro, casado, corretor de
imóveis, inscrito no CRECI sob n° 14.649, portador do RG n° 8007639951 e CPF n° 090.416.800-04,
residente e domiciliado na Rua Félix da Cunha, número 121, Apartamento 24, Centro, nesta cidade.

l-OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato n' 05012015 tem por objeto a prorrogaçao de prazo com
fulcro no artigo 57, 11, da Lei Federal nO 8.666/93, conforme Memorando N° 045/2017 emitido pela
Secretaria Geral do Governo e Memo nO139/2016 do Setor de Contabilidade e Orçamento.- .. --------

lCLÃUSULAPRIMEIRA: DO PRAZO J
Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo a contar de seu vencimento,

iniciando em 04/05/2017 e finalizando em 31/12/2017, coincidindo assim com o exercício financeiro.

ICLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS . _
As despesas correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

02 SECRETARIA GERAL DO GOVERNO

02.02 JUNTA DO SERViÇO MILITAR

02.02.04 ADMINISTRAÇÃO

02.02.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

02.02.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

02.02.04.122.0030.2008 MANUT. EQUIP. MÓVEIS DA JUNTA SERViÇO MILITAR

, 44/3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PF
M".•••._ '

0001 LIVRE

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos de
direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

"

Mi1tt~... c.hJ,lfz1}"
: prel~elt T;, '/! -1 !. I til' .~lt' .'
,Ljcpt A 10 .

MUNICí~lbDE CARAZINHO

DEACO$O
QUANTOAFO~
.~, I (j ') I .;;oJ }-

tl'n." .-~

Ma~~5
i/,.c~ ~Sl9008f
'ASS"~(~ Jurídica

preleitur~ICipal de Carazinho!RS

Carazinho (RS), 31 de março de 2017.

LOCADOR

Aditivo nO 045/2017

--------_---------_=c-",....,.----,-...,."".......".,.,. ..,.,....=..,,=.•• •



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 184/2017

Origem: Processo Licitatório nO041/2015. Dispensa de Licitação nO010/2015. Contrato nO050/2015.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP 99.500-
000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob n° 584.588.168-49.

LOCADORES: ORLANDO GLASENAPP, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do RG n°
5045536546, SSP/RS e inscrito no CPF n° 766.195.080-49 e sua irmã DANUSA GLASENAPP KIRINUS,
brasileira, casada, dentista, portadora do RG nO404.553.6762 e inscrita no CPF nO758.362.030-91,
residentes nesta cidade, na qualidade de herdeiros legítimos e únicos dos Srs. ORLANDO CARLOS
GLASENAPP, falecido em 17/08/2017, portador da Carteira de Identidade nO5000526268, SSP/RS e
inscrito no CPF sob n° 006.568.010-34 e MARIA LEOA GLASENAPP, falecida em 21/10/2017, funcionária
pública aposentada, portadora do RG n° 2002580039, SSP/RS e inscrita no CPF n° 008.291.530-04,
brasileiros, casados, residiam na Rua 21 de Abril, número 40, Centro, nesta cidade, neste ato nomeiam
seus procuradores, Sr. Jairo Antônio Schmitt Graeff, brasileiro, divorciado, corretor de imóveis, inscrito no
CRECI sob n° 14.649 F, portador do RG nO8007639951, SSP/RS e CPF nO090.416.800-04 e Sr. Percio
Jardel Ribas, brasileiro, solteiro, corretor de imóveis, inscrito no CRECI nO42.513 F, portador do RG nO
6074187946, SSP/RS e inscrito no CPF nO993.046.940-00, estabelecidos na Avenida Flores da Cunha,
número 1184, Sala 110, Centro, nesta cidade.

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nO050/2015 tem por objeto a prorrogação de prazo com
fulcro no artigo 57, 11, da Lei Federal n° 8.666/93, conforme Memorando N° 108/2017, emitido pela
Secretaria Geral do Governo.

ICLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO I
Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo por 12 (doze) meses, a contar de

seu vencimento, iniciando em 01/01/2018, finalizando em 31/12/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

Locadores Objeto I Órgão Gestor Ação Elemento de Despesa Recurso

Herdeiros: Orlando Aluguel Sala Junta Militar 02 2008 3339036000000 0001

Glasenapp e Danusa
Glasenapp Kirinus

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos de
direito, os contratantes firmam o presente TermoAditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Im:;r1r7J
1ll1Ht

MUNiCípIO DE C~RAZINHO
(,0 -t.,\
~}d ~I~.
Gt'lV fne G. ~r91

AB/RS 68'.9 6
Assessor J Idico

Prefe1tura Municipal de Caraz nho
f

Carazinho (RS), 22 de dezembro de 2017.

LOCADORES

HERDEIROS - ORLANDO GLASENAPP e

DANUSA GLASENAPP KIRINUS

Aditivo nO184/2017
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o RIO GRANDE DO SUL
t'Kt::;j-t::;! IURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 117/2016

Processo Ucitatóno na 11)7/2016
Dispensa de Licitação 1'10 026/2016

o MUNICíPIO DE CARAZINHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno. Inscnto

no CNPJ nO87613535/0001-16, com sede na A!elída Flores da Cunha, número 1264, Centro

CEP 99 500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Renato SUss, inscrito no CPF na

006554610-04 doravante denominado simpiesmente LOCATÁRIO e de outro lado a empresa

ADRIANO BELlENZIER ADMINISTRADORA DE !MOVEIS LTDA - ME. inSCrita no CNPJ 1'10

10236984/000'1-68, estabelecida na Rua Pimío Brasil MilaDo, número 31 Bairro Loef. no

munic!pio de Carazinho/RS, CEP 99500-000. telefone (54) 3330-1969 neste ato representado

pelo seu representante legal. Sr. Adriano Bellenzier, portador do Documento de Identidade nO
6052014526 SJSiRS e inscrito no CPF nC 673,816930-20 doravante denominada simplesmente

LOCADORA. é celebrado o presente contrato de locação. nos termos do art 24, inciso X, da Lei

Federa! nO 8.666/93, que se regerá pejas seguintes clausulas e condições

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E FlNAUoADE

1.1 ConstitUI objeto do presente contrato, a LOCAÇÀO de um imóveL de propriedade de Adriano

8ellerzier f\dm:nistradora de ImóveiS ltda. localizado na Avenida Pátria esquina com a Barão de

Antonina. nesta cidade sob matricula na 10863, Registro de Imóveis de Carazinho/RS, para

funCionamento do Ambulatório Municipal e do Centro de Especi8lidades Médicas _ CEM

1.2 O Imóvei Objete de locação, destina-Sê ey~íusivamente para os fins de interesse do MunicípIO

não pOdendo ser mudada a sua destinação s, em nenhuma hipótese comprometer a moralidaoe
os bons costumes ou ínfringir o dífElItode vizinhança

1.3 A Lei nO8 666/93 autoriza a contratação direta no art. 24, inciso X, quando se tratar de
locação de imóvel.

1.4 O inten;sse oelo referido Imóvel justifica-se pela sua localização e caracteristicas das

,nsta
1
aç6es do mesmo, ~ormando referenc!8 para a toda comunidade que é aSSistida por estes

serviços

Pag

CLÁUSULA SEGUNDA: 00 IMÓVEL

2,1 1\ LOCADORA se Obriga a ceaer ao lOCATÀR10 o uso e gozo de ,móvel um prédio de

8!Venan8. com três oaVlmEmtos conslltuico je :,ubsolo. andar térreo e segundo pavimento com



área total de 479,14 m" edificado sobre um terreno de forma irregular com area de 386,75 m2

situado na Avenida Pátria numero 735, esquina com a Barão de Antonina, lado ímpar da Avenida

Pátria, Setor 05, Quadra 53, Lote 09, Bairro Centro, nesta cidade, sob matricuia n° 10853. no

Registro Geral. do Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho/RS,

CLÁUSULA TERCEiRA: DO PRAZO E VIGÊNCIA
3,1 O presente contrato terá vigência a partir de sua assinatura, iniciando em 22108/2016 e

finalizando em 3111212016, podendo ser prorrogado respeitado o limite temporai e as condições

impostas no art 57, 11da Lei nO 8,666/93.

3.2 Estabelecem as partes contratantes que, para renovação deste contrato, as partes

interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a (30) trinta dias.

Findo este prazo considera-se como desinteresse do LOCATÁRIO a sua continuidade no ,móvel

ora locado, devendo o mesmo entregar as suas chaves a LOCADORA. impreterivelmente no dia

do vencimento deste contrato,

CLÁUSULA QUARTA: DA RENDA PELA LOCAÇÃO
4.1 O lOCAT ÁR!O pagará à LOCADORA o valor "is R$ 9.338,00 (Nove mil, trezentos e trinta e

oito reais) mensais, a titulo de aiugueL a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês subsequente
aD venCido.

S 1" - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo

IPCA!IBGE do periodo, ou outro indice que 'nEle a substitui-lo. e o LOCATÁRIO compensará a

LOCADORA com juros de 0,5% ao mês, pro rata.
S 2" - O LOCATÁRIO se compromete a pagar pontualmente até o dia 10 (dez) de cada mês
subsequente ao periodo a que se refere

S 3" - Na hipótese de ocorrer a prorrogação""'sta locação o aluguel mensal será reajustado

anualmente de acordo com o Indice do JPCA/1BGE, válido para o período O lOCATÁRIO

concorda, desde já com este sistema de reajustamento de aluguel

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES
5.1 A LOCADORA fica Obrigada a

&J entregar o irnóvel ao LOCATÁRIO em estado de serVir ao uso a que se destina:

b) garantir êlO lOCAI ÁRIO o uso pacifico do imóvel locado;

cl respof,der peles vicios ou defeitos ante",.y;:s a locaçJo

ti) executar as reparações de que venha O imóvel necessitar. que não constituem encargos do
LOCATÁRIO na alínea F do item 5 2

5.2 O LOCATÁRIO fica obngado a
f\



ai o LOCATÁRIO se obnga a pagar as despesas ligadas â efetiva utilização do imóvel. téliScomo,

consumo de água ..'uz, bem como os Impostes e taxas (Imposte Predial Territonal Urbano - IPTU

taxa de lixo). referente ao imóvel ora locado

OI restitulí o imovel findo o periodo de locação no estado em que o recebeu, salvo deteriorações

decorrentes do seu uso normal;

CI levar imediatamente ao conhecimento da LOCADORA eventuais turbações de terceiros;

dI permitir a vistoria de 'móvel locado pela LOCADORA ou por seu mandatánc mediante

combinação previa lia dia e hora, podendo exigir os reparos necessários a conservação, o que se

fará a custa do LOCATÁRIO

e} salvo as obras que Hliportem na segurança do imóvel. cbriga-se por todas as outras, devendo

trazer o Imóvel locado nas mesmas condições em que c receoeu,

f) conservar o imóvel e rea!izar nele per sua cont2. C'3 obras de reparação dos estragos a que der

causa, desde que não provenientes de uso normal.

S 1° - Ficarão a cargo do LOCATÁR!O as obras que forem exigidas pelas autoridades municipais

quanto à conservação e higiene do prédio não lhe cabendo direito algum a indenização de

benfeitorias neste sentido

~ 2° - O LOCATÁRIO poderá realizar benfeitorias no Imó;/el locado, com vistas à sua melhor

utilização senOO-ií'6 facultado levantar a qualquer tempo, aquelas cUjas a retirada se possa fazer

sem detrimento do imóvel

~ 3° - O LOCATÁRIO pOderá exercer o direi!", da retenção do imóvel locado até que seja

deVidamente indenizado pela execução de benfeitorias necessánas. quando a LOCADORA.

previamente notificado, houver se recusado a realiza-Ias eie própriO,

~ 4° - C descumprimento das obrigações 56rf: oOJ€'~ode comunicação eSCrita, tendo a parte

inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias úteis, comados do conhecimento do fato para alegar o

que entender de direito.

CLÁUSULA SEXTA; DO RECEB!MENTO, MANUTENÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL
5,1 O LOCAI ÁRIÓ declara que recebeu c ;,,:óvel no estado e condições constantes do relatório

oe Vistoria de entrada constando do mesmo os defeitos existentes, porém mesmo assim aceita a

locação. ficando obrigado a partir oeste momento a zelar pelo imóvel e o que !lele contiver e a

fazer de imeoiatc, e por sua conta. todes os :eparos provenientes do uso normal no curso da

locação procedendo a revisão, manutençào e jjmpeZB de calhas, ralos, torneiras e registros

restitult1oo-0 no estado que o recebeu conforme laudo de vistofla com direito a retenção ou

,ndenização por qlalSquer benfeitonas o" acessões assumindo a responsabllidade de devolver o

;movel. objeto deste contrato tal q\Jal cOnS'fF!ado no "Íl,cido termo de entrada.

6.2 Eventual divergênCia que. por falha. "ãc lenha cons,sdc do relatório de vistoria oe entrada

devera se" sonur"cado por escrito no prazo d~ 05 ,CI'-:CO) dias contacos a assinatura deste



Instrumento. sob pena de aceitação do relat6rio inicial permitindo ainda a sua confirmação pela
LOCADORA

tU Tendo recebido o 'm6vel com p:ntv3 nov"l. 3SSIm compromete- se a devolvê-Ia. com as

mesmas cores e qualidade quando da entrega das chaves mesmo que os desgastes sejarr
decorrentes do seu uso normal,

6.4 Antes de devolver o imóvel, o LOCATÁRIO deve:a fazer os reparos que forem necessários

para repor o imóvel em condições de uso. someme cessando a fiuência dos aluguéis e encargos

quando o imóvel se encontrar nas condições devidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO
Sera rescindido o presente con::,tc:. nos seguintes casos.

a) por alO unilateral e escrito do LOCATÁRIO. nos casos preVistos nos mcisos I a Xli e XVIII do

art. 78 da lei Federal nO8666/93 de 21 de junho de 1993:

bl amigavelmente por acordo entre as partes mediante formalização através de aviso-prévio

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. "S0 cabendo ,ndenizaçào de qualquer das partes,
desde que haja conveniéncia para o LOCATÁRIO,

c) Judicialmente. nos termos da legislação vigente

S 1° - No caso de rescisão o LOCATÁRIO se coriga a restituir o imóvel completamente

desocupado no estado em que o recebeu, independente de Notificação ou Interpelaçâo Judicial

ou Extra JudiCial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se farâ por
escrito

~2° - Caso a lOCATÁRIO não restitua o imóvel no fim do prazo contratuaL pagará enquanto

estiver na posse do mesmo. o alugue! me~sal reajIJ,s,adonos termos da Cláusula Quarta. até a
efetiva cesocupacão do Jnóvel objeto neste instrumento

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas peia seguinte cotação.

09 - Secretaria Municipal da Saúde

09,02 - Fundo Municipal de SaúdelCarazínl10

09.02.10 - Saúde

09.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambul;;:torlal

09.02.10.302.0169 - Assistência Médica Especializada

09.02.10.302.0169.2096 - Manutenção CEM/Ambulatório

3251/3.3.3.9.0.39.10,00,00 - Locacão de Imóveis
0040 -ASPS



Parágrafo Único, As despesas relativas ElJS pxercir-;;os subsequentes correrão por conta das

dotações orçamentánas respectivas, devendo ser 8;':':penhadas no iníeto de cada exerdCiO

CLÁUSULA NONA: DAS ALTERAÇÕES

Eventual alteração seré obngatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao

presente Contrato

CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS

HU O LOCATÁRIO não poderá sublocar nerr. :;mprestar o imóvel no todo ou em parte, sem

preceder consentmento por escrito da LOCADORA devendo, no caso deste ser dado, agir

oportunamente junto aos ocupantes a fim de que o imóvel esteja desimpedido no término do

presente contrato,

10.2 O presente contrato obriga os contratantes e todos os seus sucessores a título singuiar ou

universal continuando em vigor ainda que o imóve' transferido a terceiros, Com vistas ao

exercício LOCATÁRIO desse seu direito, obrga-se a LOCADORA a fazer constar a

existência do presente contrato em qualquer Instrumento que venha a firmar. tendo por objeto o

imóvel locado, Com expressa manifestação do cOnheCil11entoe concordância com suas cláusulas,

pela outra parte,

10.3 Caberá á LOCADORA manter segurado o írnével pelo vaiar que entender adequado,

Gorrendo por sua conta o pagamento dos prêmios correspondentes ínclusive os relativos aos
seguros contra fogo

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO

11.1 Tudo Quartofor devido em razão deste contrat,} e que não comporte o processo executivo,

será cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor. em qualquer caso, os honoraríos

do advogado que o credor constilJir para a reSS81\2 dos seus direítos,

11,2 Fica eielto, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de CarazmhoíRS para

dinmir quaisquer litígiOS oriundos do oresente :.::ontrato.com renúncia expressa a qualquer outro
per mais privilegiado que seja.



E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento que, 1ídoe achado

conforme, vai assinado pelas partes em duas vias, de íguaí teor e forma

Carazinho (RS), 22 de agosto de 2046

MUNICíPIO DE CARAZINHO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

TERMO AOlTIVO N° 20212016

Origem: Processo Licitatório nO10712016.Dispensa de Licitação 026/2016. Contrato nO 11712016.

LOCATÀRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINH01RS. Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ nO87613535/0001.16. com sede na Avenida Flores da Cunha, numero 1264, Centro CEP
99500-000 neste ato representado pelo Prefeito. Sr. Renato Síiss, inscrito no CPF nO006564610-
04

LOCADORA: ADRIANO BELLENZIER ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME, Inscrita no
CNPJ n" 10.236.98410001-68, estabelecida na Rua Plínio Brasil Milano. número 31, Baírro LaeL no
municípIO de Carazinho/RS, CEP 99.500-000, telefone (54) 3330-1969. neste ato representado pelo
seu representante legal, Sr. Adriano Bellenzier. portador do Documento de Identidade nO6052014526
SJSfRS e Insento no CPF n° 673,8'6.930.20

OBJETO; O presente Termo Aditivo ao Contrato n° 117/2016. tem por objeto a prorrogação de prazo.
com fulcro no artigo 57, inciso 11.da Lei nO8.666/93. nos termos do Oficio 17212016 - D.A./G.S"
emitido pela Secretaria Municipal da Saude e conforme Memo nO139/2016 do Setor de Contabilidade
e Orçamento

CLÀUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO
Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo por 12 (doze) meses. a

contar de seu vencimento. iniciando em 01101/2017e finalizando em 31/12f2017

CLÀUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÀRIOS
As despesas correrão a conta da seguinte dotação orçamentána:

09 - Secretaria Municipal da Saúde
09.02 - Fundo Municipal de Saúde/Carazinho
09,02.10 - Saúde
09.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
09.02.10.302.0169 - Assistência Médica Especializada
09.02.10.302.0169.2096 - Manutenção CEM/Ambulatório
325113.3.3.9.0.39.10.00.00 - Locação de Imóveis
0040 -ASPS

Permanecem Inalteradas as demais cláusulas do contrato para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente TfmnoAditivo. em 02 (duas) vias de Igual teor e forma.,

MUNlCiP10 DE CARAZINHO

Carazlnho (RS). 16rr dezembro de 2016
..-"----.f/" "

/' ~

~~O)~ '\(/ LV\"i'\. '/ \ \

ADRIANO BELL~NZIE AD~I~,~Â'~ORA DE
IMOVEl LTOA - ME \,

AditiVO nO 2D2/2U1S



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N" 158/2017

Origem: Processo Lícitatério nO 107/2016. Dispensa de Licitação 026/2016. Contrato n" 11712016.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS. Pessoa Jurídica de Direito PCJblico interno. inscrito no
CNPJ nO 8761353510001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha. numero 1264. Centro. CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob nO
584588.168-49

LOCADOR: ADRIANO BELLENZIER ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME, inscnta no CNP J
nO 10236.98410001-68, estabelecida na Rua Plínio BrasH Milano, número 31, Bairro Loef no municipio
de Carazinho/RS, CEP 99.500-000. lelefone (54) 3329-9393. neste alo representado pelo seu
representante legal, Sr. Adriano Bellenzier, portador do Documento de Identidade n" 6052014526
SJSfRS e inscrito nO CPF nO 673.816.930-20.

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato na 117/2016, tem por objeto a prorrogação de prazo
nos termos do Ofício 17912017 - D.A.lG.S., com fulcro no artigo 57. li. da Lei Federal n" 8666/93.
emitido pela Secretana Municipal da Saúde e Vigiláncia Sanitária.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO

FicaestabeleCídaentre as partesa' prorrog"ú,;ão de prazo por 06 (seÚ;) meses, a contar
de seu vencimento, iniciando em 01/01/2018, finalizando em 30/06/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Asdespesãs correrâô a conta da seguinte dotação orçamentária:

Locador Objeto Órgão Gestor Ação Elemento de Despesa Recurso

Mriano 8ellerlller Aluguel CEM 09 2605 3339039000000 0040
Administradora de Imóveis

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato para todos os fins e efeitos
de direito. os contratantes firmam o presente Termo Aditivo. em 02 (duas) vias de igual teor e forma

Carazil1ho (RS) 15 de dezembro de 2017

AditiVO nO 15812017



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 146/2015

Processo Licitatório n" 147/2015 Dispensa de Licitação n" 023/2015

o MUNiCíPIO DE CARAZINHO. Pessoa Jurídica de Direito Público Intemo. inscrito no
CNPJ sob o n" 87.613.535/000l.16. com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro,
neste ato representado pelo Prefeito. Sr. Renato Süss. inscrito no CPF sob nO006.564610-04.
doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO e. de outro lado a, ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES DO BAIRRO SANTO ANTÓNIO CAMAQUÃ, inscrita no CNPJ nO93.852.549/0001-95.
com sede na Rua Silveira Martins, SIN, Bairro Santo Antônio, em Carazinho/RS, CEP 99.500-000,
neste ato representada por seu Presidente, Sr. Ivo Alberto Ferreira Schacht. portador do RG n"
6032377837 SSP/RS e inscrito no CPF sob nO428.346.510-00, telefone (54) 8134-4520. doravante
denominado simplesmente LOCADOR. é celebrado o presente contrato de locação, nos termos do art.
24, inciso X, da Lei Federal nO8.666/93, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E FINALIDADE
1.1 Constitüi'objeto do presente cOntrato. a LOCAÇÁÓdoim6vellocaíizad6ii8Ru(lSilvei ra Martins.
número 823, Bairro Santo Antônio. em Carazinho/RS, para funcionamento do ESF Camaquã, conforme
solicitação e justificativa do Secretário Municipal da Saúde.
1.2 O imóvel objeto de locação, destina-se exclusivamente para os fins de interesse do Município, não
podendo ser mudada a sua destinação e. em nenhuma hipótese, comprometer a moralidade, os bons
costumes ou infringir o direito de vizinhança.
1.3 A Lei na8.666/93 autoriza a contratação direta no art. 24, inciso X, quando se tratar de locação de
imóvel.
1.4 O interesse pelo referido imóvel justifica-se pela sua localização e características das instalações
do mesmo, formando referência de atendimento médico de urgência. diagnósticos e prevenção para a
população que é assistida nesta unidade de saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO IMÓVEL

f1Ó LÓCAD6R-seobrigaaCederao-LDCATÁRI0, o'usoegozo de imóvel: 137,74m2deérea
construída, situada nesta cidade, à Rua Silveira Martins, esquina com a Rua Uruguai. Setor 005,
Quadra 085, lote 020, com as seguintes confrontações: ao NORTE. com terreno que é ou foi de João
Kressin; ao SUL, com a Rua Uruguai; a LESTE, com terreno que é ou foi de Feliciano Brum; e. ao
OESTE com a Rua Silveira Martins. conforme matricula número 16.230, Fls. 001. do Livro n" 2 no
Registro Geral, do Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho.

:CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO E VIGÊNCIA
3.1 o presente contrato ter~ duração de 12(doze) meses, iniclandoem 01112/2015e fina ijzandoem
30/11/2016, podendo ser prorrogado respeitado o limite temporal e as condiçôes impostas no art. 57. "
da Lei n°. 8.666i93.

3.2 Estabelecem as partes contratantes que, para renovação deste contrato. as partes interessadas se
notificarão mutuamente. com antecedência nunca inferior a (30) trinta dias. Findo este prazo.
considera-se como desinteresse do LOCATÁRIO a sua continuidade no imóvel ora locado, devendo o
mesmo entregar as suas chaves ao LOCADOR, imp;eterivelmente no dia do vencimento deste
contrato.

.CLÁUSULA QUARTA: DA RENDA PELA LOCAÇÃO
'.{10L6cATARIÓpagar.'3ao LOCADOR o valor de R$ aOo,OO(Oitocentos reais) mensajs~-a título
de aluguel. a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês subsequente ao vencido.

Contrato nO'46/20' 5 Pag, I



~ 1° - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigi?os monetariamente pelo IPeAllSGE
do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e o LOCATARlO compensará o LOCADOR com
juros de 0,5% ao mês, pro rata.
9 2° - O LOCATÁRIO se compromete a pagar pontualmente. até o dia 10 (dez) de cada mês
subsequente ao periodo a que se refere.
9 3° - Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal ~erá reajustado
anualmente de acordo com o índíce do IPCNIBGE, válido para o periodo. O LOCATARIO concorda,
desde já. com este sistema de reajustamento de aluguel

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES
5.10 LOCADOR fica obrigado a:
a) entregar o imóvel ao LOCATÁRIO em estado de servir ao uso a que se destina;
b) garantir ao LOCATÁRIO o uso pacifico do imóvel locado;
c) responder pelos vicios ou defeitos anteriores à locação;
d) executar as reparações de que venha o imóvel necessitar, que não constituem encargos do
LOCATÁRIO na alínea "f do item 5.2.

5.2 O LOCATÁRIO fica obrigado a:
a) o LOCATÁRIO se obriga a pagar as despesas ligadas à efetiva utilização do imóvel, tais como,
consumo de água, luz, bem como os impostos e taxas (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU. taxa
de lixo), referente ao imóvel ora locado;
b) restituir o imóvel findo o período de locaçao no estado em que o recebeu, salvo deteriorações
decorrentes do seu uso normal:
c) levar imediatamente ao conhecimento do LOCADOR eventuais turbações de terceiros;
d) permitir a vistoria do imóvel locado pelo LOCADOR ou por seu mandatário, mediante combinação
prévia de día e hora, podendo exígir os reparos necessários a conservação o que se fará a custa do
LOCATÁRIO;
e) salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer
o imóvel locado nas mesmas condições em que o recebeu;
f) conservar o imóvel e realizar nele por sua conta, as obras de reparação dos estragos a que der
causa, desde que não provenientes do uso normal.
9 10 • Ficarão a cargo do LOCATÁRIO as obras que forem exigidas pelas autoridades mUnicipais
quanto à conservação e higiene do prédio, não lhe cabendo direito algum a indenização de benfeitorias
neste sentido.
~ 20• O LOCATÁRIO poderá realizar benfeitorias no imóvel locado, com vistas à sua melhor utilização,
sendO-lhe facultado levantar, a qualquer tempo, aquelas cujas a retirada se possa fazer sem
detrimento do imóvel.
93°. O LOCATÁRIO pOderáexercer o direito da retenção do imóvel locado até que seja devidamente
Indenizado pela execução de benfeitorias necessárias, quando o LOCADOR, previamente notificado,
houver se recusado a realizá-Ias ele próprio.
~ 4° - O descumprimento das obrigações será objeto de comunicação escrita, tendo a parte
inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do conhecimento do fato. para alegar o que
entender de direito.

- -
CLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO, MANUTENÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL
6,1 O LOCÁTÁRlb déclara que recebeu o im6vefno estado e condições constantes do relatório de
vistoria de entrada em anexo, o qual passa a fazer parte integrante deste contrato, constando do
mesmo os defeitos existentes, porém mesmo assIm aceita a locação, ficando obrigado a partir deste
momento a zelar pelo imóvel e o que nele contiver e a fazer de imedIato, e por sua conta. todos os
reparos provenientes do uso normal no curso da locação. procedendo a revisão, manutenção e
limpeza de calhas, ralos, torneiras e registros, restituindo-o no estado que o recebeu conforme laudo
de vistoria, com direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ou acessões, assumindo
a responsabilidade de devolver o imóvel, objeto deste contrato, ta! qual consignado no aludido termo
de entrada.
6,2 Eventual divergência que, por falha, não tenha constado do relatório de vistoria de entrada deverá
ser comunicado por escrito, no prazo de 05 (cincol dias contados a assinatura deste instrumento, sob
pena de aceitação do relatório inicial, permitindo ainda a sua confirmação pelo LOCADOR
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6.3 Tendo recebido o imóvel com pintura nova, assim compromete- se a devolvê-lo, com as mesmas
cores e qualidade quando da entrega das chaves, mesmo que os desgastes sejam decorrentes do seu
uso normal.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO
Ser~resçindido o presente contrato, nos seguintes casos:

a) por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO. nos casos previstos nos incisos I a XII e XVIII do art. 78
da Lei Federal nO8.666/93, de 21 de junho de 1993;
b) amigavelmente. por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso-prévio. com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer das partes. desde
que haja conveniência para o LOCATÁRIO;
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.
91° - No caso de rescisão o LOCATARIO se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado.
no estado em que o recebeu, independente de Notificação ou Interpelação judicial ou Extra JudiCial.
ressalvada a hipótese ~e prorrogação da locação, o que somente se fará por escrito .
92° - Caso o LOCATARIO não restitua o imóvel no fim do prazo contratual. pagará enquanto estiver
na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Quarta, até a efetiva
desocupação do imóvel objeto neste instrumento,

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
..........Àsciespesásdecoáer1tes desta coritrataçifõ-serãosuportadas pela seguinte dotação

09 - Secretaria Municipal da Saúde
02 - Fundo Municipal de Saúde/Carazinho
09.02.10.301.0161.2074 - Manutenção das Atividades dos ESF's
4446/3.3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
4520 - FNS/PSF

Parágrafo Único. As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações
orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no ínício de cada exercicio.

'cLÁUSULA NONA: DAS ALTERAÇÕES

Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente
Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSiÇÕES GERAIS

10.1 ol..ócÀTÁkiÓnão poderá sublocar nem emprestar olm6vei-nô -fodõ'ou em parte, sem preceder
consentimento por escrito do LOCADOR, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto
aos ocupantes, a fim de que o imóvel esteja desimpedido no término do presente contrato.
10.2 O presente contrato obriga os contratantes e todos os seus sucessores a título singular ou
universal, continuando em vigor ainda que o imóvel seja transferido a terceiros. Com vistas ao
exercício pelo LOCATÁRIO, desse seu direito, obriga-se o LOCADOR a fazer constar a existência do
presente contrato em qualquer instrumento que venha a firmar, tendo por objeto o imóvel locado, com
expressa manifestação do conhecimento e concordância com suas cláusulas, pela outra parte,
10.3 No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o LOCADOR deSObrigadopor todas as
cláusulas deste contrato. ressalvada ao LOCATÁRIO, tão somente. a faculdade de haver do poder
desapropriante a indenização a que, por ventura, tíver direito.
10.4 Caberá ao LOCADOR manter segurado o im6vel pelo valor que entender adequado, correndo por
sua conta o pagamento dos prêmios correspondentes. inclusive os relativos aos seguros contra fogo

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
1{fTudo quantofôrdevldôem razão deste contráto e que não comporte o processo executivo. será
cobrado em ação competente. ficando a cargo do devedor. em qualquer caso. os honorários do
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advogado que o credor constituir para a ressalva dos seus direitos.
11.2 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho/RS. para dirimir
quaisquer litígios oriundos do presente contrato. com renúncia expressa a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E. por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento que. lido e achado
conforme. vai assinado pelas partes em duas vias, de igual teor e forma.

Carazinho (RS). 30 de dezembro de 2015

1

•MUNiCípIO DE CARAZINHO

Este CONTRATO se encontra examinado
e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

OAll.RS 86366
iDe Acordo \tJJnlô ~ FMma do Inslnimmol

/f~
r~~~ADOR

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES 00 BAIRRO
SANTO ANTÔNIO CAMAQUÃ
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 180/2016

Origem: Processo Lícitatório nO147/2015. Dispensa de Licitação 023/2015. Contrato n° 146/2015.

LOCATÁRIO: MUNICípIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Juridica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ n" 87,613,535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunlla, número 1264, Centro, CEP
99,500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Renato Süss, inscrito no CPF nO 006,564,610.04

LOCADOR: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SANTO ANTÓNIO CAMAQUÃ. CNPJ
n° 93,852549/0001,95, com sede na Rua Silveira Martins, S/No Bairro Santo Antônio, em
Carazinho/RS, CEP 99,500-000, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Ivo Alberto Ferreira
Schacht porlador do RG nO 6032377837 SSP/RS e inscrito no CPF sob n° 428346510-00 telefone
(54) 98134-4520

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato n° 146/2015 tem por objeto a prorrogação de prazo,
com fulcro no artigo 57. n, da Lei nO 8.666/93, nos lermos do Oficio 156/2016 _ D.AJG.S., emitido
pela Secretaria Municipal da Saúde e Memo nO139/2016 do Setor de Contabilidade e Orçamento,

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO

Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo por 12 (doze) meses, a
contar de seu venCimento, iniciando em 0111212016 e finaiizando em 30/11/2017

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

I,s despesas correrão a conta da seguinte dotaç.ão orçamenlária:
09 - Secretaria Municipal da Saúde
09.02 - Fundo Municipal de Saúde/Carazinho
09.02.10 • Saúde
09.02.10.301 - Atenção Básica
09.02.10.301.0161 - Saúde da Familia
09.02.10.301.0161.2074 - Manutenção das Atividades dos ESF's
261/3.3.3.9,0.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0040-ASPS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato. para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazlnho (RS). 30 de novembro de 2016.

MUNiCíPIO DE CARAZINHO

Jriie-
Assessor Jlírl<llco Municipal

OABIRS IlG36G
IDe A~rde Ooanto à Forma do Insmellto)

~
~

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO
SANTO ANTÓNIO CAMAQUÃ

Aditivo n"180/2016
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 138/2017

Origem: Processo Licitatório nO147/2015. Dispensa de Licitação 023/2015. Contrato nl) 146/2015.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS. Pessoa Jurídica de Direito Público Interno. inscrito no
CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na AvenIda Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob nO
584588168-49

LOCADOR: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CAMAQUÃ, CNPJ
nO 93.852.549/0001-95, com sede na Rua Silveira Martins, S!N. Bairro Santo Antônio. em
Carazinho/RS, CEP 99.500-000, neste ato representada por sua Presidente. Sra. Evani Maria
Ferreira, portadora da Carteira de Identidade n" 1031063785 e inscrita no CPF sob nO416.590.900-91.
telefone (54) 3331-4723/ (54) 9 9922-8189.

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nO146/2015. tem por objeto a prorrogação de prazo.
,,om fulcro no artigo 57, ll, da lei Federal nO8.666/93, nos termos do Ofício 116/2017 - DA/G.S.
emitido pela Secretaria Municipal da Saúde e conforme Memo nO139/2016 do Setor de Contabmclacle
e Orçamento.

CLÁUSULA PRIMEIRA: 00 PRAZO
"Ficaestiilbeleddi-entre as partes a prorrogação prazo, a contar de seúvencimento.

iniciando em 01/12/2017 e finalizando em 30/11/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As desp6sas'cõfrerãõ'acontaaaseguintE~dotação orçamentâria.

09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CARAZINHO

09.02.10 SAÚDE
09.02.10301 ATENÇÃO BÁSICA

09.02.10.301.0161 SAÚDE DA FAMiuA
09.02.10.301.0161.2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESF'S
261/3.3.39.0.39.0000.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - pJ

0040 ASPS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito. os contratantes firmam o presente Termo Aditivo. em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazinho (RS), 22 de novembro de 2017

LOCADOR

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO
SANTO ANTÔNIO CAMAQUÃ



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 105/2016

Processo Licltatório nO 085/2016 Dispensa de Licitação nO019/2016

o MUNiCíPIO DE CARAZINHO, Pessoa Juridica de Direito Público Interno, inscnto no
CNPJ nO 87,613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Renato Süss, inscrito no CPF nO006,564,610-
04, doravante denominado simplesmente lOCATÁRIO e. de outro lado a, Sra. ENIDE TERESINHA
RIZZETTO lUBKE, portadora do RG nO 3006038941 e inscrita no CPF n° 090,834,640-91,
representada por seu Procurador. Sr. Luis Fernando MunerolL inscrito no CPF nO252189.480-04,
CRECI nO 10018, domiciliado na Rua Pedro Vargas, número 877. doravante denominada
simplesmente LOCADORA, é celebrado o presente contrato de locação, nos termos do art. 24, inciso
X, da Lei Federal nO8.666/93, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E FINALIDADE
1.1 Constitlliobjetodo presente contrato, aLOCAçÃo do imóvellocaiizado na Rua ÉçadeQueiroz,
número 1017 Bairro Medianeira, na cidade de Carazinho/RS, matrícula nO 13890 - Registro de
Imóveis de CarazinhofRS, para funcionamento da Unidade de Estratégia de Saúde da Família
1.2 O imóvel objeto de locação, destina-se exciusiv,Jme:'lte para os fins de interesse do Municipio, não
podendo ser mudada a sua destinação e, em nenhurlla hipótese, comprometer a moralidade, os bons
costumes ou infringir o direito de vizinhança.
1.3 A Lei nO 8,666/93 autoriza a contratação direta no art. 24, inciso X, quando se tratar de locação de
imóveL
1.4 O interesse pelo referido imóvel justifica-se pela sua localização e caracteristicas das instalações
do mesmo, formando referência para a toda comunidade que é assistida por este serviço,

CLÁUSULA SEGUNDA: DO IMÓVEL
2,1 A LOCADORA se obriga aceeferaa LOCATÁRIO, ouso e gozada imÓvel com área tot<3lda
549,75 m2, situada nesta cidade, na Rua Eça de Queiroz, número 1017. Setor 06, Quadra 126, Lote
01 Bairro Medianeira, em Carazinho, matricula nO 13890, Fls. 001. do Livro nO2 no Registro Geral. do
Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO E V1GÊNCIA
3.1 O presente contrato terá vigência ãpartir do dia 15107/2016,ftnalízando em 31/12/2016, podendo
ser prorrogado respeitado o limite temporal e as cOl1diçõe~ impostas no art, 57, 11da Lei nO 8,666/93
3.2 Estabelecem as partes contratantes que. para J ,~novdção deste contrato, as partes interessadas se
notificarão mutuamente, com antecedência nunca :.Iferior a (30) trinta dias, Findo este prazo
considera-se como desinteresse do LOCATÁRIO a sua continuidade no imóvel ora locadO, devendo o
mesmo entregar as suas chaves à LOCADORA, impreterivelmente no dia do vencImento deste
contrato

Pág I

mensal sere reajustadoo aluguel
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CLÁUSULA QUARTA: DA RENDA PELA LOCAÇÃO
4.1 6LOCATÁRIO pagará à t:ÓCADORA o v~:~rde R$ 900,00 (Novecentos reais)mensais, a titulo
de aiuguel, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês subsequente ao vencido,
S 1° - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente peio IPCAil8GE
do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e o LOCATÁRIO compensará a LOCADORA com
juros de 0,5% ao mês, pro rata.
S 2° - O LOCATÁRIO se compromete a pagar pontualmente. até o dia 10 (dez) de cada mês
subseqüente ao periOdo a que se refere
9 3° - Na . rrogação desta locação,~==Com,,,,,"'o;QO,"
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anua!mente de acordo com o indice do IPCNIBGE válido para o período. O LOCATÁRIO concoroa.
desde já com este sistema de reajustamento de alugueL

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES
5.1 A.LOCADÓRÃik:a obrigad-aa:
a) entregar o imóvel ao LOCATÁRIO em estad0 de servrr ao uso a que se destina:
b) garantir ao LOCATÁRIO o uso pacifico do imóvel locado;
c) responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;
d) executar as reparações de que venha o imóvel necessitar. que não constituem encargos do
LOCATÁRIO na alínea ''f' do item 5.2

5.2 O LOCATÁRIO fica obrigado a:
a) o LOCATÁRIO se obriga a pagar as despesas ligadas à efetiva utilização do imóvel, tais como
consumo de água. luz. bem como os impostos e taxas (Imposto Predial Territoria! Urbano - IPTU, taxa
de lixo), referente ao imóvel ora lócado:
b) restituir o imóvel findo o periodo de locação no estado em que o recebeu. salvo deteriorações
decorrentes do seu uso normal;
c) levar imediatamente ao conhecimento da LOCADORA eventuais turbações de terceiros:
d) permitir a vistoria do imóvel locado pela LOCADORA ou por seu mandatário, mediante combinação
prévia de dia e hora, podendo exigir os reparos necessários a conservação. o que se fará a custa do
LOCATÁRIO:
e) salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer
o imóvel locado nas mesmas condições em que o recebeu:
f) conservar o imóvel e realizar nele por SU'3 c,onta. as obras de reparação dos estragos a que der
causa, desde que não provenientes do uso normal
~ 1° . Ficarão a cargo do LOCATÁRIO as obras que forem exigidas pelas autoridades municipais
quanto à conservação e higiene do prédio. não lhe cabendo direito algum a indenização de benfeitonas
neste sentido.
S 20• O LOCATÁRIO poderá realizar benfeitorias no imóvelloeado. com vistas à sua melhor utilização,
sendo-lhe facultado levantar, a qualquer tempo. aquelas cujas a retirada se possa fazer sem
detrimento do imóvel.
S 30 • O LOCATÁRIO poderá exercer o direito da retenção do imóvel locado até que seja devidamente
indenizado pela execução de benfeitorias necessárias, quando a LOCADORA, previamente notificado.
houver se recusado a realizá-Ias ele próprio.
~ 40 • O descumprimento das obrigações será objeto de comunicação escrita. tendo a parte
inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contaGOsdo conhecimento do fato, para alegar o que
entender de direito.

CLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO, MANUTENÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL
6.1 O LOCATARIO declara que recebeu oirr16l1e!no estado e condíç6esconstantes dó-relatóriocte'
vistoria de entrada em anexo, o qual passa a 'azer parte integrante deste contrato. constando do
mesmo os defeitos existentes, porém mesmo assim aceita a locação, ficando obrigado a partir deste
momento a zelar pelo imóvel e o que nele contiver e a fazer de imediato. e por sua conta, todos os
reparos provenrentes do uso normal no curso da locação. procedendo a revisão, manutenção e
limpeza de calhas, ralos, torneiras e registros, restituindo-o no estado que o recebeu conforme laudo
de vistoria, com direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ou acessões, assumindo
a responsabilidade de devolver o imóvel. objeto deste contrato, tal qual consignado no aludido termo
de entrada.
6.2 Eventual divergência que, por falha, não tenha constado do relatório de vistoria de entrada deverá
ser comunicado por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias contados a assinatura deste instrumento, sob
pena de aceitação do relatório inicial, permitindo ainda a sua confirmação pela LOCADORA.
6,3 Tendo recebJdoo imóvel com pintura nova. assim compromete- se a deVOlvê-lo,com as mesmas
cores e qualidade quando da entrega das chaves, n'esr.,o que os desgastes sejam decorrentes do seu
uso normal.
6.4 Antes de devolver o imóvei,o LOCATÁRIO deverá fazer os reparos que forem necessários para
repor o imóvel em condições de uso, somente cessando a fluênCiados aluguéis e encargos quando o
imóvel se encontrar nas condições devidas.
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CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO
Será rescindido o presente contrato, nos seguintes casos:

a) por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, nos casos prevIstos nos incisos I a XII e XVHI do art 78
da Lei Federal nO8666/93, de 21de junho de 1993:
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalizaçãó através de aviso-prévio, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, desde
que haja conveniência para o LOCATÁRIO:
c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente,
~ 1° - No caso de rescisão o LOCATARIO se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado.
no estado em que o recebeu. independente de Notificação ou Interpelação Judicial ou Extra Judicial.
ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, c que somente se fará por escrito,
92° - Caso o LOCATÁRIO não restitua o imóvel no fim do prazo contratual. pagará enquanto estiver
na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Quarta, até a efetiva
desocupação do imóvel objeto neste instrumento

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pela seguinte dotação:

09 - Secretaria Municipal da Saúde
09.02 - Fundo Municipal de Saúde/Carazinho
09.02.10 - Saúde
09.02.10.301 - Atenção Básica
09.02.10.301.0161 - Saúde da Família
09.02.10.301.0161.2074- Manutenção das Atividades do ESF
249/3.3.3.9.0.36.15.00.00 - Locação de Imóveis
040 -ASPS

Parágrafo Único. As despesas relativas aos exerclcios subsequentes correrão por conta d.as dotaçôes
orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercício

CLÁUSULA NONA: DAS ALTERAÇÕES

Eventual alteraçêo será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente
Contrato,

CLÁUSULA DÉCIMA: DtSPOSIÇÕES GERAIS

10.1 O LOCATÁRIO nãopoderésubT6car nem emprestar o imÓlÍelnc todo ou em parte, sem preceder
consentimento por escrito da LOCADORA, devendo, no caso deste ser dado. agir oportunamente
junto aos ocupantes. a fim de que o imóvel esteja desimpedido no término do presente contrato
10.2 O presente contrato obriga os contratantes e todos os seus sucessores a titulo singular ou
universal, continuando em vigor ainda que o imóvf:l seja transferido a terceiros, Com vistas ao
exercícío pelo LOCATÁRIO. desse seu direito, obriga-se a LOCADORA a fazer constar a existência
do presente contrato em qualquer instrumento que venha a firmar, tendo por objeto o imóvel locado,
com expressa manifestação do conhecimento e co!"cordância com suas cláusulas, pela outra parte
10.3 Caberá à LOCADORA manter segurado o imóvel pelo valor que entender adequado, correndo
por sua conta o pagamento dos prêmios correspondentes, inclUSIve os relativos aos seguros contra
fogo.
10.4 Caberá á LOCADORA manter seguracc o imóvel pelo valor que entender adequado, correndo
por sua conta o pagamento dos prêmios correspondentes, inclusive os relativos aos seguros contra
fogo,

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
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11,1 Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo. será
cobrado em ação competente. ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do
advogado que o credor constituir para a ressalva dos seus direitos.
11.2 Fica eleito. de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho!RS, para dirimir
quaisquer litígios oriundos do presente contrato. com renúncia expressa a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento que, lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes em duas vias, de igual teor e forma.

Carazlnho (RS), 15 de julho de 2016

MUNiCíPIO DE CARAZINHO

Este CONTRATO se encontra examinado
e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Asses

OABIRS ali36S
IOe Acufl!o Quaniu i! Fonlla do Instrumento)

Ui . /)
~~;;~~;;~./

ENIDE TERESINHA RIZZETTO LUBKE

Confrato nU 105/2016 Pág,:1



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 20412016

Origem: Processo Licitatório nO085/2016. Dispensa de Licitação 019/2016. Contrato nO105/2016.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS. Pessoa Jurídica de Direito Público Interno. inscrito no
CNPJ nO 87613.535/0001-16. com sede na Avenida Flores da Cunha. número 1264. Centro. CEP
99500.000. neste ato representado pejo Prefeito. Sr. Renato Süss. inscrito no CPF nO006564610-
04
LOCADORA: ENIDE TERESINHA RIZZETTO LUBKE. portadora do RG nO3006038941 e inscrita no
CPF nO 090.834.640-91 representada neste ato por seu Procurador. Sr. Luis Fernando Muneroli.
Inscrito 110 CPF nO252189480-04. CRECI n° 10.018. domiciliado na Rua Pedro Vargas. número 877
Centro. no município de Carazinho. CEP 99500-000. telefone (54) 3331-3344

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nO 105/2016. tem por objeto a prorrogação de prazo
com fulcro no artigo 57. inciso 11,da Lei n° 8.666/93. nos termos do Ofício 175/2016 - D.A.fG.S ..
emitido pela Secretaria MUnJcipal da Saúde e conforme Memo nO 13912016 do Setor de Contabilidade
e Orçamento

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO
Fica estabelecida entre as partes a prorrogaçâode prazo por 12 (doze) meses. a

contar de seu vencimento, iniciando em 01/01/2017 e finalizando em 31/12/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

09 - Secretaria Municipal da Saúde
09.02 - Fundo Municipal de Saúde/Carazinho
09.02.10- Saúde
09.02.10.301 - Atenção Básica
09.02.10.301.0161 - Saúde da Família
09.02.10,301.0161.2074 - Manutenção das Atividades do ESF
249/3.3.3.9.0.36.00.00.00 - LocàÇão de Imóveis
040 -ASPS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito os contratantes firmam o presente Termo Aditivo. em 02 (duas) vias de igual teor e forma

MUN1GÍPl0 DE CARAZINHO

~--::?:-'-'---~._~-=:
José Ãugu • Xavier

Assessor' rIlllco Munlclfl ••!
OA8IRS 36366

file Aeol'llo Quanto à Forma do IllSlrulIIenÚl)

Carazinho (RS), 16 de ezembro de 2016.

!!:~<A
ENIDE TERESINHA RIZZETTO LU8KE

ACÍlllvo nO 20412016



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 163/2017

Origem: Processo Licitatório n° 085/2016. Dispensa de Licitação 019/2016. Contrato n" 10512016.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS. Pessoa Juridica de Direito Público Interno, Inscrito no
CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha. número 1264, Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob nO
584.588.168.49.

LOCADORA: ENIDE TERESINHA RlZZETTO LUBKE. portadora do RG n° 3006038941 e inscrita no
CPF nO090.834.640-91. representada neste ato por seu Procurador, Sr. Luis Fernando Muneroli.
inscrito no CPF nO252.189.480-04, CRECI nO10.018, domiciliado na Rua Pedro Vargas. número 877.
Centro, no municipio de Carazinho, CEP 99.500-000. telefone (54) 3331-3344.

OBJETO: O presente TermoAditivo ao Contrato n° 105!2016. tem por objeto a prorrogação de prazo,
nos termos do Oficio 183/2017 - D.A./G.S., com fulcro no artigo 57, 11, da Lei Federal n~ 8.666193,
emitido pela Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária,

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO
Fica eStã-beieCidã-entre-as-partes a prorrogação prazo por 12 (doze) meses, a

contar de seu vencimento, iniciando em 01/01/2018, finalizando em 31/12/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Asdespesascorrefãoa'conta da seguinte dolação orçamentária

........................................................Locad0 r3.. Objeto ÓrgãoGestor
Enide Teresinl1aRizzetto lubke Aluguel ESF 09

.Medianeira

Ação

2074
Elemento de Despesa Recurso

3339036000000 0040

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato. para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente TermoAditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma

\

\
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MUNldplO DE CARAZINHO
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Carazinho (RS). 15 de dezembro de 2017
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

CONTRATO N° 012/2014

Processo Licitatório 017/2014.
Dispensa 002/2014.

. ,,

,
I

° MUNiCípIO DE CARAZINHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no

CNPJ sob o n° 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha nO1264, em Carazinho-

RS, neste ato representado pelo Prefeito RENATO SÜSS, doravante denominado simplesmente

LOCATÁRIO e, de outro lado, IGREJA BATISTA NACIONAL LUGAR DE VIDA, CNPJ

09.548.920/0001-13, estabelecida na Av. São Bento, 473, Bairro Glória, nesta cidade, fone (54) 3330-

2618 e (54) 9988-6982, representada pelo Pastor Presidente, Sr. Egber Antônio Tibofa da Silva,

brasileiro, casado, CI 1071100836, CPF 920.860.200-15, residente na Rua Santos Dumont, 233, Bairro

Glória, nesta cidade, é celebrado o presente contrato de locação, nos termos do art. 24, inciso X, da
Lei 8.666/93, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

r---________________________________-----,
i CLÁUSULA PRIMEIRA:DO OBJETO i

1.1 Constitui objeto do presente CONTRATO, a LOCAÇÃO de um imóvel, localizado na Rua Dinarte da

Costa, setor 08, quadra 58, lote 04, no Bairro Sassi, em CarazinholRS, para funcionamento do
Estratégia de Saúde da Família Sassi (ESF Sassi).

1.2 O imóvel objeto de locação, destina-se exclusivamente para os fins de interesse do Município, não

pOdendo ser mudada a sua destinação e, em nenhuma hipótese, comprometer a moralidade, os bons
costumes ou infringir o direito de vizinhança.

!CLÁUSULASEGUNDA:DOIMÓVEL

O LOCADOR se obriga a ceder ao LOCATÁRIO, o uso e gozo do imóvel matriculado

sob o nO22.945, no Registro de Imóveis de Carazinho/RS, com uma construção de alvenaria de
210,00m2 em um terreno com área de 3.172,58m2.

I CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO E VIGÊNCIA

3.1 ° presente contrato terá vigência de 01 (um) ano, iniciando em 01/03/2014, pOdendo ser

prorrogado respeitado o limite temporal e as condições impostas no art. 57, II da Lei nO.8.666/93.

3.2 Estabelecem as partes contratantes que, para renovação deste contrato, as partes interessadas se

notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a (30) trinta dias. Findo este prazo,

Contrato nO012/2014 Pág.l
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considera-se como desinteresse do locatário a sua continuidade no imóvel ora locado, devendo o

mesmo entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato.

3.2 O pagamento a contratada sera efetuado em até 30 dias a contar da apresentação de nota fiscal

conferida e vistada pela Secretaria correspondente na Tesouraria do Município, relativos ao período e
valores que serão pagos pela prestação dos serviços.

3.3 O pagamento estará condicionado ao encaminhamento de Nota Fiscal/fatura, devidamente
assinado e carimbada pela respectiva Secretaria.

3.4 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do

período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros
de 0,5% ao mês, pro rata.

3.5 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.

3.6 Correrão por conta exclusivos da CONTRATADA, todos os impostos e taxas que forem devidos em
decorrência do objeto desta contratação, ou vierem a ser criados.

ICLÁUSULA QUARTA: DA RENDA PELA LOCAÇÃO

O locatário pagará ao locador o valor de R$ 900,00 (Novecentos reais), a título de
despesas de aluguel.

~ 1° - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV

do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e o locatário compensará o locador com juros de
0,5% ao mês, pro rata.

~ 2° - O locatário se compromete a pagar pontualmente, até o dia 10 de cada mês subsequente ao
período a que se refere;

~ 3° - Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado

anualmente de acordo com o índice do IPC, válido para o período. O locatário concorda, desde já, com
este sistema de reajustamento de aluguel.

ICLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES

5.1 O LOCADOR fica obrigado a:

a) entregar o imóvel ao LOCATÁRIO em estado de servir ao uso a que se destina;

b) garantir ao LOCATÁRIO o uso pacífico do imóvel locado;

c) responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;

d) Executar as reparações de que venha o imóvel necessitar, que não constituem encargos do
LOCATÁRIO na alínea "f' do item 5.2.

5.2 O LOCATÁRIO fica obrigado a:

a) servir-se do imóvel para o uso convencionado;

b) restituir o imóvel findo o período de locação no estado em que o recebeu
decorrentes do seu uso normal;

Contrato nO012/2014
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c) levar imediatamente ao conhecimento do LOCADOR eventuais turbações de terceiros;

d) permitir a vistoria do imóvel locado pelo LOCADOR ou por seu mandatário, mediante combinação

prévia de dia e hora, podendo exigir os reparos necessários a conservação, o que se fará a custa do
LOCATÁRIO;

e) salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer

o imóvel locado nas mesmas condições em que o recebeu.

f) Conservar o imóvel e realizar nele por sua conta, as obras de reparação dos estragos a que der
causa, desde que não provenientes do uso normal.

~ 1° : Ficarão a cargo da LOCATÁRIA as obras que forem exigidas pelas autoridades municipais

quanto à conservação e higiene do prédio, não lhe cabendo direito algum a indenização de benfeitorias
neste sentido.

~ 2° : A LOCATÁRIA poderá realizar benfeitorias no imóvel locado, com vistas á sua melhor utilização,

sendo-lhe facultado levantar, a qualquer tempo, aquelas cujas a retirada se possa fazer sem
detrimento do imóvel.

~ 3° : A LOCATÁRIA poderá exercer o direito da retenção do imóvel locado até que seja devidamente

indenizada pela execução de benfeitorias necessárias, quando o LOCADOR, previamente notificado,

houver se recusado a realizá-Ias ele próprio.

~ 4°: O descumprimento das obrigações será objeto de comunicação escrita, tendo a parte

inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do conhecimento do fato, para alegar o que
entender de direito.

ICLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO, MANUTENÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL
6.1 O locatário declara que recebeu o imóvel no estado e condições constantes do relatório de vistoria

de entrada em anexo, o qual passa a fazer parte integrante deste contrato, constando do mesmo os

defeitos existentes, porém mesmo assim aceita a locação, ficando obrigado a partir deste momento a

zelar pelo imóvel e o que nele contiver e a fazer de imediato, e por sua conta, todos os reparos

provenientes do uso normal no curso da locação, procedendo a revisão, manutenção e limpeza de

calhas, ralos, torneiras e registros, restituindo-o no estado que o recebeu conforme laudo de vistoria,

com direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ou acessões, assumindo a

responsabilidade de devolver o imóvel objeto deste contrato tal qual consignado no aludido termo de
entrada.

6.1.1 Eventual divergência que, por falha, não tenha constado do relatório de vistoria de entrada

deverá ser comunicado por escrito, no prazo de cinco dias contados a assinatura deste instrumento,

sob pena de aceitação do relatório inicial, permitindo ainda a sua confirmação pela
administradora/locador.

6.1.2 Tendo recebido o imóvel com pintura nova, assim compromete- se a devolvê-lo, com as mesmas

cores e qualidade quando da entrega das chaves, mesmo que os desgastes sejam decorrentes do seu
uso normal.

Contrato nO012/2014 Pág. 3
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Será rescindido o presente contrato, nos seguintes casos:

a) por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVIII do art. 78

da Lei Federal nO8.666/93, de 21 de junho de 1993;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso-prévio, com

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, desde que

haja conveniência para o LOCATÁRIO;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

9 1° - No caso de rescisão o locatário se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no

estado em que o recebeu, independente de Notificação ou Interpelação Judicial ou Extra Judicial,

ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por escrito;

92° - Caso o LOCATÁRIO não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver na

posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Terceira, até a efetiva

desocupação do imóvel objeto neste instrumento.

ICLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pela seguinte dotação:

4446/09.02.10.301.0161.2074.3339039000000.4520

Parágrafo Único. As despesas relativas aos exercícios subseqüentes correrão por conta das dotações

orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

" ICLÁUSULA NONA: DISPOSiÇÕES GERAIS

9.1 O locatário não poderá sublocar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem preceder

consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos

ocupantes, a fim de que o imóvel esteja desimpedido no término do presente contrato.

9.2 O presente contrato obriga os contratantes e todos os seus sucessores a título singular ou

universal, continuando em vigor ainda que o imóvel seja transferido a terceiros. Com vistas ao

exercício pela LOCATÁRIA, desse seu direito, obriga-se o LOCADOR a fazer constar a existência do

presente contrato em qualquer instrumento que venha a firmar, tendo por objeto o imóvel locado, com

expressa manifestação do conhecimento e concordância com suas cláusulas, pela outra parte.

9.3 No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as cláusulas

deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a

indenização a que, por ventura, tiver direito.

9.4 Caberá ao LOCADOR manter segurado o imóvel pelo valor que entender adequado, correndo por
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sua conta o pagamento dos prêmios correspondentes, inclusive os relativos aos seguros contra fogo.

_,:C-~

I ..
I.

I CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO i
10.1 Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo, será

cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do

advogado que o credor constituir para a ressalva dos seus direitos.
10.2 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho/RS, para dirimir

quaisquer litígios oriundos do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento que, lido e achado conforme, vai

assinado pelas partes em duas vias, de igual teor e forma.

Carazinho/RS, 07 de fevereiro de 2014.

Município de Carazinho IGREJA BATISTA NACIONAL LUGAR DE VIDA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 079/2015

Origem: Processo Licitatório nO017/2014 Dispensa de Licitação nO002/2014 Contrato n° 012/2014

CONTRATANTE: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito
no CNPJ sob o nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha nO1264, em Carazinho
- RS, neste ato representado pelo Prefeito RENATO SÜSS, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO: IGREJA BATISTA NACIONAL LUGAR DE VIDA, CNPJ 09.548.920/0001-13,
estabelecida na Av. São Bento, 473, Bairro Glória, nesta cidade, fone (54) 3330-2618 e (54) 9988-6982,
representada pelo Pastor Presidente, Sr. Egber Antônio Tibola da Silva, brasileiro, casado, CI
1071100836, CPF 920.860.200-15, residente na Rua Santos Dumont, 233, Bairro Glória, nesta cidade
doravante denominado simplesmente LOCADOR.

i OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo, nos termos do ofício nO:
1_1_1~20~5_d~~_ecretariade Municipal de Saúde, fulcro no artigo ~~, _II~~~Lei~~66~~3. .i

i CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO
I_~ ----------------------- ..-----------------

Fica estabelecido entre as partes a prorrogação da vigência até a data de 01/03/2016.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos de
direito, os contratantes firmam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazinho (RS), 07 de maio de 2015,

.i!
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CONTRtli NTE
MUNiCíPIO DE CARAZINHO

_.--.----=.-=--- .- -------~~-~-~.=~..~. -;~-;.-"",
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José Augusto~ ,Xavier
Assessor Jurídico Murllcipal

OAB/RS 86366
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li__ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

. D_IR_E_T_ORIADE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 027/2016

Origem: Processo Licitatório nO017/2014. Dispensa de Licitação 002/2014. Contrato nO012/2014.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no ~
CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Renato Süss.

LOCADORA: IGREJA BATISTA NACIONAL LUGAR DE VIDA, inscrita no CNPJ nO09.548.920/0001-
13, estabelecida na Avenida São Bento, número 473, Bairro Glória, na cidade de Carazinho/RS, CEP
99.500-000, telefone (54) 3330-2618/ (54) 9988-6982, representada pelo Pastor Presidente, Sr. Egber
Antônio Tibola da Silva, portador da Carteira de Identidade nO 1071100836 e inscrito no CPF nO
920.860.200-15

~

BJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nO012/2014, tem por objeto a prorrogação de prazo, \
nos termos do Ofício 018/2016 - D.E.lGS., com fulcro no artigo 57, li, da Lei nO8.666/93, emitido pela \
Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sônitária.

ICLÁUSUl,6. PRi-MEIRA:"[;OPRAZO 1

Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo por 12 (doze) meses, a
contar de seu vencimento, iniciando em 02/03/2016 e finalizando em 01/03/2017.

.::

I CLÁ~SULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

09 - Secretaria Municipal da Saúde
09.02 - Fundo Municipal de Saúde/Carazinho
09.02.10.301.0161.2074- Manutenção das Atividades do ESF
261/3.3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0040-ASPS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
\.. de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazinho (RS), 03 de março de 2016.

LOCADORA

, IGREJA BATISTA NACIONAL LUGAR DE VIDA
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,José Augu O ; aVler,--
J'ilssessor :.ru;ídíc" Municipal

OABIRS 86366
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Aditivo nO 027/2016



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL I
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO I

DIRETORIA DE LICITAÇÕES I---------~---~--- -'

TERMO ADITIVO N° 029/2017

Origem: Processo Licitatório nO017/2014. Dispensa de Licitação 002/2014. Contrato nO012/2014.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ n° 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob nO
584.588.168-49.

LOCADORA: IGREJA BATISTA NACIONAL LUGAR DE VIDA, inscrita no CNPJ nO09.548.920/0001-
13, estabelecida na Avenida São Bento, número 473, Bairro Glória, na cidade de Carazinho/RS, CEP
99.500-000, telefone (54) 3330-2618 / (54) 9 9988-6982, representada pelo Pastor Presidente, Sr.
Egber Antônio Tibola da Silva, portador da Carteira de Identidade nO1071100836 e inscrito no CPF
nO 920.860.200-15.

(. OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nO012/2014, tem por objeto a prorrogação de prazo,
,,_, nos termos do Ofício 033/2017 - D.A./GS., com fulcro no artigo 57, 11, da Lei Federal nO8.666/93,

emitido pela Secretaria Municipal da Saúde e conforme Memo n° 139/2016 do Setor de Contabilidade. I

e Orçamento. ~ ~ ~j

ICLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO
Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo, a contar de seu vencimento,

iniciando em 02/03/2017 e finalizando em 31/12/2017, coincidindo assim com o exercício financeiro.

ICLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENT_Á__R_IO_S ~__._._~ . ~ _
As despesas correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CARAZINHO

09.02.10 SAÚDE
09.02.10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EAMBULATORIAL

09.02.10.302.0169 ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA
09.02.10.302.0169.2096 MANUT. CEM/AMBULATÓRIO/UNIDADE DE

3251/3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - pJ
0040 ASPS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

RDifj
). FORMA

/~ç:L705 I ;;;ali-

Carazinho (RS), 01 de março de 2017.

LOCADORA

IGREJA BATISTA NACIONAL LUGAR DE VIDA

Aditivo nO 029/2017
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE LICITAÇÕES ,

TERMO ADITIVO N° 165/2017

Origem: Processo Licitatório nO017/2014. Dispensa de Licitação 002/2014. Contrato nO012/2014.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito ho CPF sob n°
584.588.168-49.

LOCADORA: IGREJA BATISTA NACIONAL LUGAR DE VIDA, inscrita no CNPJ n° 09.548.92010001-
13, estabelecida na Avenida São Bento, número 473, Bairro Glória, na cidade de Carazinho/RS, CEP
99.500-000, telefone (54) 3330-2618 1 (54) 9 9988-6982, representada pelo Pastor Presidente, Sr.
Egber Antônio Tibola da Silva, portador da Carteira de Identidade nO1071100836 e inscrito no CPF
nO 920.860.200-15.

f IOBJETO: O presente Termo Aditi~o ao Cont~ato~~1212014:t~~-p~;-obi~t~ ~ p~;rr~gação- d~-p-~az~-,:
I com fulcro no artigo 57, 11,da Lei Federal nO8.666/93, nos termos do Ofício 186/2017 - D.A./GS.,.
~mitido pela Secretaria Municipal doaSa~de ~~igil~~ci_~__~a~~t~~i_~._ . _
! ,. -_._~~----_._---------- - ._- -"- -- - ~... _- -- -- ~ --~._--- ~ --_ ..- --.-.

~LAUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO _ _
Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo por 12 (doze) meses, a

contar de seu vencimento, iniciando em 01/01/2018, finalizando em 31/12/2018.

ICLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENT~~~~__ u__ _

As despesas correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

[ Locadora L Objeto [~~iãO-~!.S~~__j-=~çãi.:Elem;~to d~D~~pesal-- Recurso---,
Igreja Batista Nacional Lugar Aluguel ESF Sassi !09 .2074 333903600Ô'O-Õ-O-o [0040' --
de Vida 1

___ ._~ L. .__ .__ .. ._._

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazinho (RS), 15 de dezembro de 2017_

LOCADORA

lGREJA BATISTA NACIONAL LUGAR DE VIDA

Mil~~S~
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MUNlcí I 10 DE C4RAZINHO

Aditivo nO 165/2017



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

CONTRATO N° 024/2014

Processo Licitatório 041/2014. Dispensa 006/2014.

o MUNiCípIO DE CARAZINHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nO

87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha n° 1264, em Carazinho - RS, neste ato

representado pelo Prefeito RENATO SÜSS, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO e, de

outro lado, MARISOL MAZZUTII, brasileira, casada, CPF 635.148.930-04, residente na rua 1° de

Maio, 138, nesta cidade, é celebrado o presente contrato de locação, nos termos do art. 24, inciso X,

da Lei 8.666/93, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

----_._---------------------------------,
:CLÁUSULA PRIMEIRA:DO OBJETO I
-------------------------------------_----.J

1.1 Constitui objeto do presente CONTRATO, a LOCAÇÃO de um imóvel, localizado na Avenida Pátria,

nO387, sala 101, Ed. Esquina Di Mônaco, nesta cidade, para funcionamento da Farmácia Básica
Municipal.

1.2 O imóvel objeto de locação, destina-se exclusivamente para os fins de interesse do Município, não

podendo ser mudada a sua destinação e, em nenhuma hipótese, comprometer a moralidade, os bons
costumes ou infringir o direito de vizinhança.

J CLÁUSULA SEGUNDA: DO IMÓVEL I
L . . .

j

o LOCADOR se obriga a ceder ao LOCATÁRIO, o uso e gozo do imóvel matriculado sob o nO34.460,

no Registro de Imóveis de Carazinho/RS, com área real privativa de 225,40m2 e área real de uso

comum de 54,96m2
, perfazendo a área real global de 290,36m2 e área equivalente de construção de

271,79m2
, assentado em um terreno com área de 1.119,00m2.

rci.ÃUSULA TERCEIRA: DO PRAZO E VIGÊNCIAL- . ~

3.1 O presente contrato terá vigência de 01 (um) ano, iniciando em 10/03/2014, podendo ser

prorrogado respeitado o limite temporal e as condições impostas no art. 57, " da Lei nO.8.666/93.

Contrato nO024/2014 Pág. I



3.2 Estabelecem as partes contratantes que, para renovação deste contrato, as partes interessadas se

notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a (30) trinta dias. Findo este prazo,

considera-se como desinteresse do locatário a sua continuidade no imóvel ora locado, devendo o

mesmo entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato.

3.2 O pagamento a contratada será efetuado em até 30 dias a contar da apresentação de nota fiscal

conferida e vistada pela Secretaria correspondente na Tesouraria do Município, relativos ao período e
valores que serão pagos pela prestação dos serviços.

3.3 O pagamento estará condicionado ao encaminhamento de Nota Fiscal/fatura, devidamente
assinado e carimbada pela respectiva Secretaria.

3.4 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do

período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros
de 0,5% ao mês, pro rata.

3.5 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.

3.6 Correrão por conta exclusivos da CONTRATADA, todos os impostos e taxas que forem devidos em

decorrência do objeto desta contratação, ou vierem a ser criados.

i.:l'

:CLÁUSULA QUARTA: DA RENDA PELA LOCAÇÃO i
~

O locatário pagará ao locador o valor de R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais) mensais, a título de
despesas de aluguel.

~ 1° - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV

do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e o locatário compensará o locador com juros de
0,5% ao mês, pro rata.

~ 2° - O locatário se compromete a pagar pontualmente, até o dia 10 de cada mês subsequente ao
período a que se refere;

~ 3° - Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado

anualmente de acordo com o índice do IPC, válido para o período. O locatário concorda, desde já, com~-
este sistema de reajustamento de aluguel.

LCLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES

5.1 O LOCADOR fica obrigado a:

a) entregar o imóvel ao LOCATÁRIO em estado de servir ao uso a que se destina;
b) garantir ao LOCATÁRIO o uso pacífico do imóvel locado;

c) responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;

d) Executar as reparações de que venha o imóvel necessitar, que não constituem encargos do
LOCATÁRIO na alínea "f' do item 5.2.

Contrato nO 024/2014
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5.2 O LOCATÁRIO fica obrigado a:

a) servir-se do imóvel para o uso convencionado;

b) restituir o imóvel findo o período de locação no estado em que o recebeu, salvo deteriorações
decorrentes do seu uso normal;

c) levar imediatamente ao conhecimento do LOCADOR eventuais turbações de terceiros;

d) permitir a vistoria do imóvel locado pelo LOCADOR ou por seu mandatário, mediante combinação

prévia de dia e hora, pOdendo exigir os reparos necessários a conservação, o que se fará a custa do
LOCATÁRIO;

e) salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer
o imóvel locado nas mesmas condições em que o recebeu.

f) Conservar o imóvel e realizar nele por sua conta, as obras de reparação dos estragos a que der
causa, desde que não provenientes do uso normal.

& 1° : Ficarão a cargo da LOCATÁRIA as obras que forem exigidas pelas autoridades municipais

quanto à conservação e higiene do prédio, não lhe cabendo direito algum a indenização de benfeitorias
neste sentido.

S 2° : A LOCATÁRIA pOderá realizar benfeitorias no imóvel locado, com vistas á sua melhor utilização,

sendo-lhe facultado levantar, a qualquer tempo, aquelas cujas a retirada se possa fazer sem
detrimento do imóvel.

S 3° : A LOCATÁRIA poderá exercer o direito da retenção do imóvel locado até que seja devidamente

indenizada pela execução de benfeitorias necessárias, quando o LOCADOR, previamente notificado,
houver se recusado a realizá-Ias ele próprio.

S 4°: O descumprimento das obrigações será objeto de comunicação escrita, tendo a parte

inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do conhecimento do fato, para alegar o que
entender de direito.

iCLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO, MANUTENÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL

6.1 O locatário declara que recebeu o imóvel no estado e condições constantes do relatório de vistoria

de entrada em anexo, o qual passa a fazer parte integrante deste contrato, constando do mesmo os

defeitos existentes, porém mesmo assim aceita a locação, ficando obrigado a partir deste momento a

zelar pelo imóvel e o que nele contiver e a fazer de imediato, e por sua conta, todos os reparos

provenientes do uso normal no curso da locação, procedendo a revisão, manutenção e limpeza de

calhas, ralos, torneiras e registros, restituindo-o no estado que o recebeu conforme laudo de vistoria,

com direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ou acessões, assumindo a

responsabilidade de devolver o imóvel objeto deste contrato tal qual consignado no aludido termo de
entrada.

6.1.1 Eventual divergência que, por falha, não tenha constado do relatório de vistoria de entrada

deverá ser comunicado por escrito, no prazo de cinco dias contados a assinatura deste instrumento,

Contrato nO 024/2014
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sob pena de aceitação do relatório inicial, permitindo ainda a sua confirmação pela
administradorallocador.

6.1.2 Tendo recebido o imóvel com pintura nova, assim compromete- se a devolvê-Ia, com as mesmas

cores e qualidade quando da entrega das chaves, mesmo que os desgastes sejam decorrentes do seu
uso normal.

rCLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO

Será rescindido o presente contrato, nos seguintes casos:

a) por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVIII do art. 78
da Lei Federal nO8.666/93, de 21 de junho de 1993;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso-prévio, com

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, desde que
haja conveniência para o LOCATÁRIO;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

~ 1° - No caso de rescisão o locatário se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no

estado em que o recebeu, independente de Notificação ou Interpelação Judicial ou Extra Judicial,

ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por escrito;

~2° - Caso o LOCATÁRIO não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver na

posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Terceira, até a efetiva
desocupação do imóvel objeto neste instrumento.

iCLÁUSULA OITAVA; DA DOTAçÃo ORÇAMENTARIA- --- -- -- -- -I

As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pela seguinte dotação:

353/09.02.10.303.0165.2812.3339036000000.0040

Parágrafo Único. As despesas relativas aos exercícios subseqüentes correrão por conta das dotações
orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

r - -. - - _

ICLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES GERAIS - -- - --- .~ -.- - ~._--- - - --- -

9.1 O locatário não poderá sublocar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem preceder

consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos

ocupantes, a fim de que o imóvel esteja desimpedido no término do presente contrato.

9_2 O presente contrato obriga os contratantes e todos os seus sucessores a título singular ou

Contrato nO024/2014
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/

Município de Carazinho

universal, continuando em vigor ainda que o imóvel seja transferido a terceiros. Com vistas ao

exercício pela LOCATÁRIA, desse seu direito, obriga-se o LOCADOR a fazer constar a existência do

presente contrato em qualquer instrumento que venha a firmar, tendo por objeto o imóvel locado, com

expressa manifestação do conhecimento e concordância com suas cláusulas, pela outra parte.

9.3 No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as cláusulas

deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a
indenização a que, por ventura, tiver direito.

9.4 Caberá ao LOCADOR manter segurado o imóvel pelo valor que entender adequado, correndo por

sua conta o pagamento dos prêmios correspondentes, inclusive os relativos aos seguros contra fogo.

I, ,

!CLAUSULA DECIMA: DO FORO
I

10.1 Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo, será

cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do

advogado que o credor constituir para a ressalva dos seus direitos.

10.2 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho/RS, para dirimir
quaisquer litígios oriundos do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento que, lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes em duas vias, de igual teor e forma.

Carazinho/RS, 10 de março de 2014.

~T~D~
, i c-f-. --L, --'
MARISeIt M1z'tJ,TTI

, I, ) .V. /
\(. ~

I I !\ ' \/
I In ~\ . Llv.-- /{~.))J '! V 1\

\\ wa~~r Cas~'noZen!
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\. f)AB/RS 84.952.~
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNiCIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICiTAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 154/2014

ORIGEM: Processo nO041/2014, Dispensa nO006/2014 Contrato nO024/2014.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Ju~ídica de Direito Público Interno, CNPJ nO
87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha nO1264, em Carazinho - RS, neste ato
representado pelo Prefeito Sr. Renato Süss, CPF 006.564.610-04,

LOCADOR: MARISOL MAZZUTT!, brasileira, casada, CPF 635.148.930-04, residente na rua 1° de
Maio, 138, nesta cidade.

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao contrato nO 024/2014 tem por finalidade a inclusão da
.obrigação a partir do mês de setembro, com as despesas de Condomínio do imóvel locado, localizado'
,na Avenida Pátria, nO387, sala 101, Ed. Esquina Di Mônaco, nesta cidade, para funcionamento da,
Farmácia Básica Municipal, conforme Ofício 231/2014 proveniente da Secretaria de Saúde.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato e demais aditivos firmados,
para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes firmam o presente termo aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma.

Carazinho (RS), 03 de setembro de 2014.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO Nº 032/2015

Origem: Processo Licitatório 041/2014. Dispensa 006/2014.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ sob o nQ 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha nQ 1264, em Carazinho -
RS, neste ato representado pelo Prefeito RENATO SÜSS, doravante denominado CONTRATANTE.

LOCADOR: MARISOL MAZZUTTI, brasileira, casada, CPF 635.148.930-04, residente na rua 1º de
Maio, 138, nesta cidade.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo, nos termos do ofício nQ

061/2015 da Secretaria Municipal de Saúde, fulcro no artigo 57,11,da Lei 8.666/93.

1'-';- -- - - -------------------.-.--.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO

Fica estabelecido entre as partes a prorrogação da vigência, pelo período de 01 (um) ano,
até a data 10/03/2016, conforme anexo

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos de
direito, os contratantes firmam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazinho (RS), 10 de março de 2015.

n!
, I--}.i,.'~:,r // l ~,'

.} l.te~/,t;iv-- ,""
I

CONTR~TANTE

Município de Carazinho

'-.-~--,-_:~-:--.~-~~ii-'<~'.,/-/:--'"<
José Augusti c. Xavier'->

AssessortJuríd co Municipal
OABIRS 86366

(De Acordo Quanto à Forma do Instrulllftlto)
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TERMO ADITIVO N° 026/2016

Origem: Processo Licitatório nO041/2014. Dispensa de Licitação 006/2014. Contrato nO024/2014.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Fiares da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Renato Süss.

LOCADORA: MARISOL MAZZUTTI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nO635.148.930-04,
residente e domiciliada na Rua 1° de Maio, número 138, Centro, na cidade de Carazinho/RS, CEP
99.500-000, telefone (54) 3330-2144.

\
OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nO024/2014, tem por objeto a prorrogação de prazo,
nos termos do Ofício 019/2016 - D.E.lGS., com fulcro no artigo 57, 11, da Lei nO8.666/93, emitido pela

! Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária.L .______ _ _ _ .J

l£LÁUS~_LA PRIMEIRA: DO PRAZO _~
Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo por 12 (doze) meses, a

contar de seu vencimento, iniciando em 11/03/2016 8 finalizando em 10/03/2017.

ICLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
L__ • - --------- -------------------

As despesas correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

09 - Secretaria Municipal da Saúde
09.02 - Fundo Municipal de Saúde/Carazinho
09.02.10.303.0165.2812 - Manutenção Geral da Farmácia Básica
353/3.3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0040 -ASPS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazinho (RS), 03 de março de 2016.

LOCADORA

MARISOL MAZZUTTI

1'/""'~,
{ ,'~;,'if~w;l;;:~

c .• =é>Fc-=~i<*=:7:~
José Aug,~s(ó,C.Xavier I

Assessor Juridic .Municipal
OAB/RS 86366

(De Acordo Quanto à Forma do Instrumento)

Aditivo nO 026/2016
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL I
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO I

DIRETORIA DE LICITAÇÕES ~~~~ . I

TERMO ADITIVO N° 030/2017

Origem: Processo Licitatório nO041/2014. Dispensa de Licitação 006/2014. Contrato nO024/2014.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob n°
584.588.168-49.

LOCADORA: MARISOL MAZZUTTI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nO635.148.930-04,
residente e domiciliada na Rua 1° de Maio, número 138, Centro, na cidade de Carazinho/RS, CEP
99.500-000, telefone (54) 3330-2144.

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nO024/2014, tem por objeto a prorrogação de praZO

J
nos termos do Ofício 034/2017 - D.A./GS., com fulcro no artigo 57, 11, da Lei Federal nO8.666/93,

I
emitido pela Secretaria Municipal da Saúde e conforme Memo nO139/2016 do Setor de Contabilidade
e Orçamento.~---------------------------------------_ .._----

lCLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO __ ~ ~---. I
Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo, a contar de seu vencimento,

iniciando em 11/03/2017 e finalizando em 31/12/2017, coincidindo assim com o exercício financeiro.

!CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS .. __ .j

As despesas correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CARAZINHO

09.02.10 SAÚDE
09.02.10.303 SUPORTE PROFILÁTICOE TERAPÊUTICO

09.02.10.303.0165 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
09.02.10.303.0165.2812 MANUTENÇÃO GERAL DA FARMACIA BÁSICA

353/3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PF
0040 ASPS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazinho (RS), 01 de março de 2017.

Aditivo nO 030/2017
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

i~ . S_E__TO__~~~_L1C_IT~£~~~ __ .. ._. ._. . ._

TERMO ADITIVO N° 167/2017

Origem: Processo Licitatório nO041/2014. Dispensa de Licitação 006/2014. Contrato nO024/2014.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito PLlblico Interno, inscrito no
CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número '1264, Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob n°
584.588.168-49.

LOCADORA: MARISOL MAZZUTTI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n° 635.148.930-04,
residente e domiciliada na Rua 1° de Maio, número 138, Centro, na cidade de Carazinho/RS, CEP
99.500-000, telefone (54) 3330-2144.

IOBJETO: O presente Termo Aditivo ao C~~t~~to~;;-õ-24j2õ-14,-t~~.p~-r-~-bj;t~-~p~~.r~~gaç~~-d~p;~;~,-:
I com fulcro no artigo 57, 11,da Lei Federal nO8.666/93, nos termos do Ofício 188/2017 _ D.A.lG.S., i
i emitido pela Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária.

:CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO
---------_._~_._------_. - ----_._-_._-- --_._-------

Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo por 06 (seis) meses, a contar
de seu vencimento, iniciando em 01/01/2018, finaiizando em 30/06/2018.

~\

rCLAÜSUL-ASE~DkOOsRECLiRso-s-ORÇAM-ENTARi9~~~_~_-=-_-==~= ._.__..
As despesas correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

í----------,- ------,---;----- .------------ -- ..- --. -.- ....---.

: Locadora.l Objeto OrgãoGestor Ação Elemento de Despesa

lM~riS?~~~zzutti JAluguel Farmácia Bá~~~--lo9--=___~~~__~~_~.-~_8_1-~~~-"33390-36000000

Recurso
i

i 0040

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Carazinho (RS), 15 de dezembro de 2017.

Milt~r 5;.. ~/,.n /J
fi' . ritll ~I

I / ~

I ih../~.~.'(r /
f /11 iI. !eA ÁRJO

MUNjlPIO DE CARAZINHO

li

Aditivo nO 167/2017



Processo Ucitatório nO026/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE LICITAÇÕES

CONTRATO N° 01912018

Dispensa de LIcitação nO 003/2018.

o MUNiCípIO DE CARAZINHO/RS. Pessoa Juridíca de Direito Público Interno. inscrito no

CNPJ nO87.613.535/0001.16. com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264. Centro, CfP 99.500-

000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr, Milton Schmitz. inscrito no CPF sob nO564.588.168-49,

doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO e. de outro lado a empresa, SAGGA

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ nO 22.855.938/0001.26, localizada na

Rua Ban'!io do Triunfo, número 132. Sala 01, Bairro Centro, na cidade de Carazinho. telefone (54)

33302473, e-mail gilbertoiâ>.armJ;.Q.m.br. neste ato representada pelo Sr. GILBERTO RUDI JARRÉ,

portador da Cédula de Identidade n° 3045559221 e inscrito no CPF sob n° 635.142220.53, doravante

denominada simplesmente LOCADORA. é celebrado o presente contrato de locação. nos termos do art.

24, inciso X, da Lei Federal nO8.666/93, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E FINALIDADE
1:"iConsíituiobjãtodopresenteeontralo alocação de 01 (um) imóvel, para o funcionamento do Centro
de Especialidades Médicas - CEM, FARMÁCIA BÁSICA, SAE - SERViÇO DE ATENDIMENTO

ESPECIALIZADO E SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE. localizado na Avenida

Pátria, esquina com a Barão de Antonina, número 719. Bairro Centro, nesta Cidade, matricula (I" 22195

do Registro de Imóveis da Comarca de CarazinhofRS, Setor 003. Quadra 052, Lote 001, com área global

de 684,41 m", A estrutura do imóvel abrange: sala térrea (Loja 101) situada no primeiro paVimento, com

área pnvativa de 512,50m', área de uso comum de 36,'15m', totalízando a área global de 548,65m"; no

segundo pavimento (Loja 201), com área privativa de 519,75m', área tia uso comum de 70,25m",

totalizando a área global de 590,00m" e bex 12, 13. 14 descobertos de acordo com o Parecer Técnico

emitido pela Secretaria de Planejamento fls. 60/61 do edital de Dispensa nO 003/2018,

1.2 O Imovel objeto de locação, destina-se exclusivamente para os fins de interesse do Municlpio. não

podendo ser mudada a sua destinação e, em nenhuma hipótese. comprometer a moralidade, os bons

costumes ou IOfringlr o direito de vizinhança.

1.3 A Le! Federal nO8666/93 autoriza a contrataçã.o direta na art. 24, inciso X, quando se tratar de

locação de Imóvel.

1.4 Justifica-se a locação diante da melhOria expressiva nos serviços de saúde. vez que a estrutura fíSica

atual do serviço esta em péssimas condições. bem como ser o único imóvel a se adequar a tal estrutura.

tornando.se tunclonal e de acordo com normas sanitárias de serviços de saúde. Com localização a 100

~

metros dos atuais serviços e também do Hospital de Candade de Carazlnho, a refenda locação abarcara

além do Centro de EspeCialidades Médicas a Farmãcla BáSica. o Serviço- de Atendimento Especlaltzado -

í'
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SAE, o Setor Administrattvo da Secretaria da Saúde, conforme especificado nos Oficios nO31512017 e

256/2017 da Secretaria Municipal da Saúde e de acordo com Parecer Jurídico, Informaçêo n° 117/2018,

cLÁUSULA SEGUNDA: DO IMÓVEL
2.1),1..6CÀDORA se-obrigaacedêr ao Ü5CÁTÃRIO, ouso e gozo. de imóvel localizado na Avenida

Palna, esquina com a Barão de Antonina, número 719, Baltro Centro, nesta cidade, conforme Contraio de

Promessa de Compra e Venda de Ação Ideal de Terreno e Construção de Unidade Imobiliána (fls, 49150-

Dispensa nO0031208), Matricula n° .22195 do Registro de Imôveis da Comarca de CarazinhofRS Setor

003, Quadra 052, Lote 001 com área global de 684,41 m' sendo que a estrutura do imóvel abrange: sala

térrea (Loja 101) situada no primeiro pavimento, com área privativa de 51250m', área de liSO comum de

35,15m' totalízando a área global de 548,65m'; no segundo pavimento (lOJa 201), com área privativa

de 519J5m', área de uso comum de 70,25m', totalizando a área global de 590,OOm2 e box 12, 13, 14

descobertos, de acordo com o Parecer Técnico emitido pela Secretaria de Planejamento fls. 60/61 do

edital de Dispensa nO003/2018,

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO E VIGÊNCIA
3,1 O presente contrato terá Vlgêii'cía a cõnta,. d e01J06f2ofS, finaliZan~do' em 30105/2019, poclendo ser

prorrogado, respeitado o limite temporal e as condições impostas no art 57, 1Ida Lei Federal n° 8:666/93

3,2 Estabelecem as partes contratantes que, para renovação deste contrato, as partes interessadas se

notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a (30) trinta dias. Findo este prazo,

consldera,se como desinteresse do LOCATÁRIO a sua continUidade no imóvel ora locado, devendo o

mesmo entregar as suas chaves á LOCADORA, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato

CLÁUSULA QUARTA: OA RENDA PELA lOCAÇÃO
4,1-0 LOCÁT ÁRIO pagará á LOCAOORA o-valor deR$22.986,90 IVintee'dolsmil;novecentos e

oitenta e seis reais, noventa centavos) mensais, a titulo de aluguel. a ser pago até o dia 5° (quinto)

dia útil de cada mês subsequente ao vencido

~ 1° - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCNIBGE do

período, ou outro indice que vier a substitui-lo, e o LOCATÁRIO compensará à LOCADORA com juros

de 0,5% ao mês, pro rata,
~ 2° - Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal serã reajustado anualmente

de acordo com o indice do IPCAflBGE, vãlido para o período. O LOCATÁRIO concorda, desde lá. com

este sIstema de reajustamento de alugueL

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES
s:'1'Ã'LocA:DoRAfk;a obrigada a:

aI entregar o imóvel ao lOCATÁRIO em estado de servir ao uso a que se destina;

b) garantir ao LOCATÁRIO o uso pacifico do Imovei locado.

c) responder pelos viCIaS ou defeitos anteriores à locação;

d) executar as reparações de que venha o imóveí necessitar, que não constituem encargos do

LOCATÁRIO na alínea 'e" do ítem 5.2.

Contrato n° 01912018 Pág



5.2 O LOCATÁRIO fica obrigado a

al o LOCATÁRIO se obriga a pagar as despesas ligadas à efetiva utilização do Imóvel, tais como,

consumo de água, luz, condomínio, bem como os impostos e taxas (Imposto Predial Territonal Urbano -

IPTU, taxa de lixo), referente ao Imóvel ora locado;

ol restItUIr o Imóvel findo o periodo de loca.ção no estado em que o recebeu, salvo detenoraçóes

decorrentes do seu uso normal;

c) levar imediatamente ao conhecimento da LOCADORA eventuais turbações de terceiros;

d) permitir a vistoria do imóvel locado pela LOCADORA ou por seu mandatário, mediante combinação

prévia de dia e hora

el conservar o imóvel e realizar nele por sua conta, as obras de reparação dos estragos a que der causa,

desde que não provenientes do uso normal

9 1° - O LOCATÁRIO, respeitadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, fica desde logo

autorizado a fazer. no imóvel locado, as benfeitorias necessánas à manutenção do imóvel. As benfeitorias

necessánas são Indenizáveis independentemente de autorização,

g 2" - As benfeitorias úteis dependem de autorização da LOCADORA são passivels de Indenização e

permitem a retenção do imóvel pelo LOCATÁRIO

~ 3° - As demais alterações ou benfeitorias ditas voluptuárias feitas com prévio consentimento da

LOCADORA, poderão integrar o Imóvel. desde que indemzadas, ou serem retiradas pelo LOCATÁRIO,

quando não afetarem a estrutura e a substância do imóvel.

~ 4° • O descumprimento das obngações será Objeto de comunicação escrita, tendo a parte inadimplente

o prazo de 05 (cinco) dias úteiS, contados do conhecimento do fato, para alegar o que entender de direito,

." .. _,._._--_._'>_ .. ~,_. __._---------_._ _...,.._ "'.. "' ~ ~.~,.---_._--_.

CLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO, MANUTENÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL
6.1 O LOCATÁRIO declara que rece5eii-õ-imovelno-estadoecondiçÓesconstantes do relattirí6- de

vistoria de entrada em anexo, o qual passa a fazer parte integrante deste contrato, constando do mesmo

os defeitos existentes, porém mesmo assim aceita a locação ficando obrigado a partir deste momento a

zelar pelo imóvel e o que nele contiver e a fazer de imediato, e por sua conta, todos os reparos

provenientes do uso normal no curso da locação, procedendo a revisão, manutenção e limpeza de

calhas. ralos, torneiras e registros, reslituindo-o no estado que o recebeu conforme laudo de vis!ona, com

direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ou acessões, assumindo a responsabihdade

de devolver o imóvel, objeto deste contrato, tal qual consignado no aludido termo de entrada,

6.2 Eventual divergência que, por falha, não tenha constado do relatório de Vistoria de entrada deverá ser

comunicado por escrito. no prazo de 05 {cinco) dias contados a assinatura deste instrumento, sob pena

de aceitação do relatório Inicial, permitindo ainda a sua confirmação pela LOCADORA

6.3 Tendo recebido o imóvel com pintura nova, assim compromete-se a devolvê-lo. com as mesmas cores

f.
e qualidade quando da entrega das chaves, mesmo que os desgastes sejam decorrentes do seu uso
normal

~.4 Antes de devolver o Imóvel o LOCATÁRIO deverá fazer os reparos que forem necessános para repory Imóvel em condições de uso, somente cessando a fluênCia dos aluguels e encargos quanao o Imóvel se

( \ Contrato nO 019,2018 ?" Pag



encontrar nas condições devidas.

cLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO
Será rescindido o presente contrato. nossegÜiniescasos

a) por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, nos casos previstos nos incisos I a XH e XVIII do aft 78 da

lei Federal nO8.666/93. de 21 de junho de 1993:

b} amigavelmente. por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso-prévio, com

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, desde que

haja conveniência para o LOCATÁRIO:

c) judicialmente. nos termos da !egislação vigente,

~ 1° - No caso de rescisão o LOCATÁRIO se obriga a restituir o Imóvel completamente desocupado, no

estado em que o recebeu. Independente de Notificação ou Interpelação Judicial ou Extra Judicial,

ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por escrito.

~ 2° - Caso o LOCATÁRIO não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver na

posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Quarta, até a efetiva desocupação

do imóvel objeto neste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesasdecorrentes":lesúicõntrataçãocorrerão ãseguinte dotação'orçamentária -

09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAODE1CARAZINHO
0902.10 SAÚDE

090210.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
09,02.10.122 2002ADMINISTRAÇÁO GOVERNAMENTAL

09.02.10.122.2002.2636 MANUTENÇÃO SERViÇOS ADMINISTRATIVOS SEC SAÚDE
3370313.3.39.0390000,00 OUTROS SERV DE TERCEIROS. pJ

0040 ASPS

09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEJCARAZINHO

0902.10 SAÚDE
0902.10.302 ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL

09.02.10.302,1004 AÇÓES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE
09.02.10.302.1004.2604 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIDADES MÉDICAS

34015/3.3.3.9039000000 OUTROS SERV DE TERCEIROS ,. pJ
0040 ASPS

09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE1CARAZINHO

09.02.10 SAÚDE
09.02.10303 SUPORTE PROFILÀ TICO E TERAPEUTfCO

09 02.10.302.1004 AÇÓES E SERViÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE
09.02.10.302.1004,2812 MANUTENÇÃO SERViÇOS ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

339871333903900.0000 OUTROS SERV DE TERCEIROS - pJ
0040 ASPS

Parágrafo Único. As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações

)

rçamentàrias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada e;ercício
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cLÁUSULA NONA: DAS ALTERAÇÕES

.....................Eventual~ãlteração seráobrlgaforiamente formaliiada por meio de Termo Aditivo ao presente

contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSiÇÕES GERAIS

1if.16LÓcArAR'iónêopoderá sublocar nem. emprestar o imóvel-notodoouempârte:semprec.eder

consentimento por escrito da LOCADORA, devendo, no caso deste ser dado. agir oportunamente junto

aos ocupantes. a fim de que o imóvel esteja desimpedido no término do presente contrato

10.2 O presente COntrato obriga os contratantes e todos os seus sucessores a titulO singular ou universal.

continuando em vigor amda que o imóvel seja transferido a terceiros. Com vistas ao exercícIo pelo

LOCATÁRIO, desse seu direito, obriga-se a LOCADORA a fazer constar a existência do presente

contrato em Qualquer instrumento que venha a firmar. tendo por objeto o imóvel locado. com expressa

manifestação do conhecimento e concordância com suas cláusulas. pela outra parte

10.3 Caberá à LOCADORA manter segurado o Imóvel pelo valor que entender adequado. correndo por

sua conta o pagamento dos prêmios correspondentes. inclusive os relalivos aos seguros contra fogo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
1T1Tudo quantofOr- devido em razâocteste contrato e que não compOrte-c.processo executivo. será

cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso. os honorários do advogado

que o credor constituir para a ressalva dos seus direitos

11.2 Fica eleito, de comum acordo entre as partes. ° Foro da Comarca de Carazinno/RS, para dirimir

qUaisquer IItigios oriundos do presente contrato, com renüncia expressa a qualquer outro por mais

priVilegiado que seja.

E. por estarem justos e contratados. firmam o presente instrumento que. lido e achado

conforme, vai assinado pelas partes em duas vias, de Igual teor e forma

Carazinho (RS), 21 de fevereiro de 2018.

t
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MUNlciPIO DE

!
Este CONTRATO se encontra examinado
e aprovada por esta Assessoria Juridlca
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 127/2015

Processo Licitatóno n" 134/2015 Dispensa de Licitação nO021/2015

o MUNiCíPIO DE CARAZINHO. Pessoa Jurídica de Direito Público Interno. inscrito no
CNPJ sob o nO87613535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha. número 1264. Centro,
neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Renato Süss. CPF sob nO 006,564.610-04, doravante
denominado simplesmente LOCATÁRIO e, de outro lado a entidade, SINDICATO DOS
TRABALHADORES RURAIS DE CARAZINHO, inscrita no CNPJ sob o nO88457122/0001-52, com
sede na Rua General Câmara. número 144, Centro, em Carazinho/RS, CEP 99.500-000, telefone (54)
3331-1045, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Elio Bernardi. portador do RG nO
8038741561 SSP/RS, inscrito no CPF sob nO 556.761540-04, residente e domiciliado na Rua
Alexandre da Motta, número 1336, Centro, nesta cidade, telefone (54) 9998-6926. doravante
denominado simplesmente LOCADOR, é celebrado o presente contrato de locação, nos termos do art,
24, inciso X, da Lei Federal n° 8.666/93, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO e FINALIDADE
1.1 Constitui objeto do presente contrato, a LócÁçÃÓdoimóvellocalizado na Rua General Câmara
número 156. segundo piso, em Carazinho/RS. para funcionamento da Base do SAMU. conforme
solicitação e justificativa do Secretário Municipal da Saúde,
1.2 O imóvel objeto de locação. destina-se exclusivamente para os fins de interesse do MunicípIO. não
podendo ser mudada a sua destinação e, em nenhuma hipótese, comprometer a moralidade, os bons
costumes ou infringir o direito de vizinhança.
1.3 A Lei nO8.666/93 autoriza a contratação direta no art. 24, inciso X. quando se tratar de iocação de
imóvel
1.4 O interesse pelo referido imóvel justifica-se pela sua localização e características das instalações
do mesmo que possibilitam a destinação de local adequado para o SAMU.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO IMÓVEL
2.1 Ó LOCADOR se obriga a ceder ao LOCATÁRIO. o uso e gozo de imóvel: prédIO comercia! de
alvenaria com 3 (trés) pisos, área de 576,00 m' de área construída, no Setor 001, Quadra 019, lote
002, com as seguintes confrontações: ao NORTE. onde mede 2.37 metros com o lote 01 e com o lote
003 ao SUL. com a Rua 14 de Julho: a LESTE, com o lote 001: e, ao OESTE, onde mede 29 metros
com a Rua General Câmara. conforme matricula número 22.785. Fls 001 do Livro n° 2 no Registro
Geral, do Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO E VIGÊNCIA
3.1 O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses. iniciando em 01/09/2015 e finalizando em
3110812016, podendo ser prorrogado respeitado o limite temporal e as condições impostas no art 57. I!
da Lei na, 8666/93
3.2 Estabelecem as partes contratantes que, para renovação deste contrato. as partes interessadas se
notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a (30) trinta dias, Findo este prazo
considera-se como desinteresse do LOCATÁRIO a sua continuidade no imóvel ora locado. devendo o
mesmo entregar as suas chaves ao LOCADOR, impreterivelmente no dia do vencimento deste
contrato.

Pag lConUato nO '127/20 ij

CLÁUSULA QUARTA: DA RENDA PELA LOCAÇÃO

4.1 O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR o valor de R$ 1.282,16 (Um mil, duzentos e oitenta e dOIS
reaiS, dezesseis centavos) mensais. a título de aluguel, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mes
subsequente ao venCido
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S 1° - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigi?OSmonetariamente pelo IPCf\!IBGE
do período. ou outro índice que vier a substitui-lo, e o LOCATARIO compensará o LOCADOR com
juros de 0,5% ao mês, pro rata.
~ 2° - O LOCATÁRIO se compromete a pagar pontualmente. até o dia 10 (dez) de cada mês
subsequente ao período a que se refere,
9 3° - Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação. o aluguel mensal ~erà reajustado
anualmente de acordo com ° índice do IPCA/IBGE válido para o período O LOCATARIO concorda.
desde já, com este sistema de reajustamento de aluguel.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES
5.1 O LOCADOR fica obrigado a:
a) entregar o imóvel ao LOCATÁRIO em estado de servir ao uso a que se destina:
b) garantir ao LOCATÁRIO o uso pacífico do imóvel locado;
cl responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;
d) executar as reparações de que venha o imóvel necessitar. que não constituem encargos do
LOCATÁRIO na alinea "f' do item 52.

5.2 O LOCATÁRIO fica obrigado a
a) o LOCATÁRIO se obriga a pagar as despesas ligadas à efetiva utilização do imóveL tais como
consumo de água. luz, bem como os impostos e taxas (Imposto Predial Territorial Urbano -IPTU. taxa
de lixo). referente ao imóvel ora locado;
b) restituir o tmóvel findo o período de locação no estado em que o recebeu. salvo deteriorações
decorrentes do seu uso normal:
c) levar imediatamente ao conhecimento do LOCADOR eventuaís turbações de terceiros;
d) permitir a vistoria do imóvel locado pelo LOCADOR ou por seu mandatário. mediante combinação
prévia de dia e hora. podendo exigir os reparos necessários a conservação. o que se fará a custa do
LOCATÁRIO;
e) salvo as obras que importem na segurança do ImóveLobriga-se por todas as outras, devendo trazer
o imóvel locado nas mesmas condições em que o recebeu;
f) conservar o imóvel e realizar nele por sua conta, as obras de reparação dos estragos a que der
causa. desde que não provenientes do uso normaL
~ 1° • Ficarão a cargo do LOCATÁRIO as obras que forem exigidas pelas autoridades municipais
quanto à conservação e hígiene do prédio, não lhe cabendo direito algum a indenização de benfeitorias
neste sentido.
92° - O LOCATÁRIO poderá realizar benfeitorias no imóvel locado, com vistas à sua melhor utilização.
sendo-lhe facultado levantar. a qualquer tempo, aquelas cujas a retirada se possa fazer sem
detrimento do imóvel
~ 3° - O LOCATÁRIO poderá exercer o direito da retenção do Imóvel locado até que seja devidamente
Indenizado pela execução de benfeitorias necessárias, quando o LOCADOR, previamente notificado.
houver se recusado a realizá-Ias ele próprio,
~ 4° • O descumprimento das obrigações será objeto de comunicação escrita, tendo a parte
inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do conhecimento do fato, para alegar o que
entender de direito.

CLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO, MANUTENÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL
6.1 O LOCATÁRIO declara que recebeu o imóvel no estado e condições constantes do relatório de
Vistoria de entrada em anexo. o qual passa a fazer parte integrante deste contrato. constando do
mesmo os defeitos existentes porém mesmo assim aceita a locação, ficando obrigado a partir deste
momento a zelar pelo imóvel e o que nele contiver e a fazer de imediato. e por sua conta todos os
reparos provenientes do uso normal no curso da locação. procedendo a revisão. manutenção e
limpeza de calhas, ralos, torneiras e registros. restituindo-o no estado que o recebeu conforme laudo
de vistoria, com direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ou acessões, assumindo
a responsabilidade de devolver o imóvel. objeto deste contrato, tal qual consignado no aludido termo
de entrada,
6.2 Eventual divergência que, por falha. não tenha constado do relatório de vistoria de entrada deverá
ser comunicado pOí escnto no prazo de cinco dias contados a assinatura deste instrumento sob pena
Cleaceitação do relatório :niai,1 permitindo ainda a sua confirmação pelo LOCAD,OR

/1/ . 1',r Coo,","" '2'''''5 "1
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6.3 Tendo recebido o imóvel com pintura nova. assim compromete- se a devalvê.lo. com as mesmas
cores e qualidade quando da entrega das chaves. mesmo que os desgastes sejam decorrentes do seu
uso normal,

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESC!SÃO
Será rescindido o presente contrato, nos seguintes casos:

a) por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO. nos casos previstos nos incisos I a XfI e XVIii do art 78
da Lei Federal nO8,666;93. de 21 de Junho de 1993:
b) amigavelmente, por acordo entre as partes. mediante formalização através de aviso-prévIO, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, desde
que haja conveniência para o LOCATÁRIO:
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente,
S 1° - No caso de rescisão o LOCATARIO se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado,
no estado em que o recebeu, independente de Notificação ou Interpelação Judicial ou Extra JudiciaL
ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por escrito,
~2° - Caso o LOCATÁRIO não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver
na posse do mesmo o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Quarta, até a efellva
desocupação do imóvel objeto neste instrumento,

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pela seguinte dotação

09 - Secretaria Municipal da Saúde
02 - Fundo Municipal de Saúde/Carazinho
09,02.10.302.172.2842 - Manutenção Programa Salvar Samu
446913.3.3.9.0.39,00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
40 -ASPS

Parágrafo Único. As despesas relativas aos exercicios slibsequentes correrão por conta das dotações
orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercício,

CLÁUSULA NONA: DAS ALTERAÇÕES

Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente
Contrato,

CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSiÇÕES GERAIS

10.10 LOCATÁRIO não poderá süblocar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem preceder
consentimento por escrito do LOCADOR, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente Junto
aos ocupantes, a fim de que o imóvel esteja desimpedido no término do presente contrato
10.2 O presente contrato obriga os contratantes e todos os seus sucessores a título singular ou
universal, continuando em vigor ainda que o imóvel seja transferido a terceiros. Com vistas ao
exercício pelo LOCATÁRIO, desse seu direito. obriga-se o LOCADOR a fazer constar a existência do
presente contrato em qualquer instrumento que venha a firmar, tendo por objeto o imóvel locado. com
expressa manifestação do conhecimento e concordância com suas cláusulas, pela outra parte.
10.3 No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o LOCADOR desobrigado por todas as
cláusulas deste contrato, ressalvada ao LOCATÁRIO, tão somente, a faculdade de haver do poder
desapropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito.
10.4 Caberá ao LOCADOR manter segurado o imóvel pelo valor que entender adequado, correndo por
sua conta o pagamento dos prêmios correspondentes, inclusive os relativos aos seguros contra fogo

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 00 FORO

11.1 Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo. será

cobradoemação"mP€tJ;:":rn~"~':7:,:e,edO' emq""q"e,:;," " hOC";;::, ~o
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advogado que o credor constituir para a ressalva dos seus direitos,
11.2 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho/RS, para dirimir
quaisquer litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais
privilegiado que seja,

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumente que. lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes em duas vias, de Igual teor e forma,

Carazinho/RS, 12 de novembro de 2015

MUNICíp!o DE CARAZ!NHO

Este CONTRATO se encontra examinado
e aprovado por esta Assessoria Jurídica,

'" ..-_,L_ .....
er

Ãss<'$ Municipal
OAlliRS 1I63GC

me Acodo lJ"afl~ , Forma do Instrumento)

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
CARAZINHO

Contt<iltc nU '127/2015



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE UC(TAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 125nD16

Origem: Processo Licltatórío n" 134120'15, Dispersa de Licitação 02112015, Contrato n° 12712015.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHOIRS. Pessoa Juríaica de Direito Público Interno, Iflscrito no
CNPJ nO87613.535/0001-16 com sede na ,'\vcn:da Flores da Cunrla. número 1264 Certre. CEP
99500-000 neste ato representado peio Pre?",i~a.Sr, Re~ato Süss.

LOCADOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CARAZINHO :nscríto no CNPJ n"
88,457 122!0001.52 com sede na Rua General Câmara numero 144 Centro. em CarazlnhoíRS CEP
99500-000 telefone (54] 3331-1045. neste ate ,epresentadc por seu Presidente. Sr. Elio Bernardi,
portador do RG r'J 8038741561 SSPiRSil1scríto no CPF sob nO 556761.540-04. residente e
dorrllclliado na Rua Alexandre da Motta, numero 1'336 Centm nesta cidade. telefone (54) 9998-6926

OBJETO: O presente Termo A.d:t!vo ao Contrato n" 12712015, tem por objeto a prorrogação de prazo
com f'Jicro no art 57 inCISO11da Lei n" 8666i93 nos termos do Oficio 08712016 - D.A.tG.S. emitido
pela Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitána.

CLÁUSULA PRIMEiRA: DO PRAZO
estabeteclda entre as partes a prorrogação

iI'1.ciando em 0110912016 e finalizando em 3111212016

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRiOS
aespesas correrão a conta s",gulIlte dotação orç:anlentána:

09 - Secretaria Municipal da Saúde
09.02 - Fundo Municipal da SaúdelCarazinho
09.02.10 - Saúde
09.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
09.02.10.302.0172 - Transportes
09.02. i0.302.0172.2842 - Manutenção Programa Salvar Samu
446913.3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros. pJ
0040-ASPS

Pernlznecen-l inalteradas as demai~. cláusJlas do contrato, para todos os fins e efeitos
je direito os contrnt2rnes tirrnarn o presente Termo )-.rP'vo em 02 (duas] '~'iasde igual teor e forrna

LOCA RIO

MUNiCíPIO DE CARAZINHO

JO ei~.-.<r"
Ass3Úor Jurillieo Municipal

OABiRS 86366
(De ACOrdo Quanto à Forma do !ll!trum-l

1C"""MP7" '9"'0 de2016

L~ADOR

S!NDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
DE CARAZINHO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

TERMO ADITIVO N° 20512016

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHOIRS. Pessoa Jurídica de Direito Público Interno. inscrito no
CNPJ nO 87613.535/0001.16, com sede na Avenida Fiares da Cunha. nllmero 1264. Centro, CEP
99.500-000. neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Renato Süss. inscrito no CPF n° 006.564610-

04

Origem: Processo Licitatório nO13412015. Dispensa de Licitação 02112015.Contrato nO 12712015.

LOCADOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CARAZINHO. inscrito no CNPJ nO
8845712210001-52. com sede na Rua General Câmara. número 144. Centro. em Carazinho/RS, CEP
99500-000. telefone (54) 3331-1045, neste ato representado por seu Presidente. Sr. Elia Bernardi
portador do RG nO 8038741561 SSP/RS, inscrito no CPF sob nO 556761.540-04, residente e
domiciliado na Rua Alexandre da Motta, número 1336. Centro, nesta cidade. telefone (54) 99998-6926

OBJETO: O presente TermoAditiva ao Contrato nO12712015,tem por objeto a prorrogação de prazo.
com fulcro no artigo 57, inciso li, da Lei nO8.666193, nos termos do Ofício 17812016 - D.A.lG.S ..
emitido pela Secretaria Municipal da Saúde e conforme Memo nO13912016do Setor de Contabi!idade

e Orçamento

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO
Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo por 12 (doze) meses a

contar de seu vencimento, iniciando em 01101/2017 e finalizando em 31/12/2017

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas correrão a conta da segu,nte dotação orçamentána:

4469/09.02.10.302.172.2842.3339039000000.0040

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito. os contratantes firmam o presente TermoAditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma

C,,,,,oho (R~ de de,emb'ode2016

LO!OR

MUNiCípIO DE CARAZINHO
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE

CARAZINHO

nie"",,t
OABIRS66366

(De Atonlo Quanto à F1rma do lnslMlenlO\

Ad,t,vo n" 205/2016



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE LICITAÇÕES. ._. ~ -.J

TERMO ADITIVO N° 168/2017

Origem: Processo Licitatório nO134/2015. Dispensa de Licitação 021/2015. Contrato nO127/2015.

LOCATÁRIO: MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP
99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob nO
584.588.168-49.

LOCADOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CARAZINHO, inscrito no CNPJ nO
88.457.122/0001-52, com sede na Rua General Câmara, número 144, Centro, em Carazinho/RS, CEP
99.500-000, telefone (54) 3331-1045, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Elio Bernardi,
portador do RG nO 8038741561 SSP/RS, inscrito no CPF sob nO 556.761.540-04, residente e
domiciliado na Rua Alexandre da Motta, número 1336, Centro, nesta cidade, telefone (54) 9 9998-
6926.

.. ,

\'.... ---_ •• _--------_. __ ._--_._-~---_ ••• _--------_._---_. -+ --- ••••••

! OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato nO127/2015, tem por objeto a prorrogação de prazo,
'I com fulcro no artigo 57, 11, da Lei Federal nO8.666/93, nos termos do Ofício 191/2017 - D.A.lG.S.,
,emitido pela Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária. :
, _. • __ ._ •••• •••• o _ •• •• ••• _.. __ J

[CLAUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO . =~~=.~.=~=_ .--.~~.---.-.-
Fica estabelecida entre as partes a prorrogação de prazo por 12 (doze) meses, a

contar de seu vencimento, iniciando em 01/01/2018, finalizando em 31/12/2018.

I CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECúRsC?s -OR£!,~~~T ÁRi~S-==:~~:~~' =._..'.:'
As despesas correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

I Locad~---T-----Objeto l- Órgã~-Ge~t~--;:-T-'Açã~-.; .Elem-;~t~-d~-D~-;~'~'sa..! -. Re-curso'

Sindicaí-;;- dos Trabalhadores Aluguel Samu 109 --- ---'2608-'" ~.3339():39000000---- ~'OÔ40"-'
Rurais de Carazinho i ;

--L~ . __ . - ----- .~.-".- ..-- ------ -

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, para todos os fins e efeitos
de direito, os contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

',,~ : h./'Ot1,.I ~C.h.t.. 'tI' .1,'
!hl..'--',•.ri /; 1/" t''; ;
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li ,LOCATÁRIO
, I

MUNlctíPIO DE CARAZINHO,i
l,

.~

Carazinho (F<S),15 de dezembro de 2017.

I
, r

, »/",'

/'

LOCADOR

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAiS
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