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CONTRATO 46/2021 

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Por este instrumento de Contrato, que entre si firmam o MUNICIPIO DE TREVISO, 

cadastrado no CNPJ, sob nº 01.614.019/0001-90, com sede na Av. Prof. José F. Abatti, 258, 

Treviso – SC, CEP 88862-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Valerio 

Moretti, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Angelo Dal Bó, nº 370, Bairro 

Nossa Senhora de Lurdes, Treviso/SC, inscrito no CPF sob nº 480.026.319-00, RG nº 

1.086.387-7, daqui em diante somente designado de CONTRATANTE e IVANIA DE 

LORENZI D AGOSTIN, CPF nº 341.463.189-04, com endereço na  Rua Siderúrgica, nº 118, 

Centro, Siderópolis/SC doravante simplesmente denominada de CONTRATADA, celebram o 

presente contrato mediante sujeição mútua às condições da Lei 8.666/93 e as seguintes 

cláusulas contratuais: 

 CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO:  O presente contrato tem como objeto a Dispensa 

de Licitação para aluguel de um imóvel, sala comercial, localizado na Avenida Prof. Jose F. 

Abatti, s/nº, centro, Treviso/SC, de propriedade da Sra. Ivania de Lorenzi D’agostin, para 

abrigar a sede do Conselho Tutelar de Treviso pelos próximos 6 meses.  

PARÁGRAFO ÚNICO: O(A) LOCATÁRIO(A) fica proibido(a) mudar a destinação, ceder 

ou transferir locação, sublocar ou emprestar o imóvel, no todo ou em parte, a qualquer título, 

sem o consentimento prévio e por escrito da LOCADORA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo da presente locação é de 06 (seis) meses, com início em 

16/11/2021 e término em 16/04/2022, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, I, II 

ou IV da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: A despesa decorrente da Execução do presente contrato correrá 

por conta da dotação orçamentária referente ao exercício 2021, código reduzido 21. 

 

CLÁUSULA QUARTA: – O aluguel do imóvel é de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) 

mensais, totalizando um valor global de R$ 4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta reais), 

MAIS AS TAXAS DE LUZ, AGUA, ESGOTO, IPTU vencendo no último dia de cada mês, 

devendo ser pago até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente, em moeda corrente. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Os reajustes do valor do aluguel ocorrerão a cada 12 meses 

contados da data inicial de locação, com o percentual acumulado do INPC do período. 

 

CLÁUSULA QUINTA: É vedado ao CONTRATADO pleitear qualquer adicional de preços, 

do objeto deste contrato. 

  

CLÁUSULA SEXTA:  O presente contrato de dispensa licitação está em conformidade com 

o artigo 24, X da Lei 8.666, de 21/06/1993. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATANTE declara ter recebido o imóvel objeto deste 

contrato de locação, nas mais perfeitas condições de conservação e habitabilidade, estando 

tudo o que constitui e pertence ao imóvel em ordem, tais como; pintura interna das paredes, 

tetos, esquadrias (portas), e demais equipamentos constantes da vistoria inicial. 

 

 CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATANTE obriga-se desde já, a manter o imóvel na mais 

perfeita conservação, trazendo-o em perfeitas condições de higiene e limpeza, cuidando, 

zelando-o.  

 

CLÁUSULA NONA – Ao encerrar-se a locação, deverá a CONTRATANTE apresentar, 

juntamente com as chaves, as certidões negativas do SAMAE e da Prefeitura Municipal 

referente ao IPTU provas de corte e da quitação da luz, durante o período em que locará 

imóvel, bem como entregar os carnês e recibos que estiverem em seu poder, do que se dará 

comprovantes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – O aluguel e encargos da locação, previstos no presente contrato, 

somente cessarão quando o imóvel locado encontrar-se nas mesmas condições do termo de 

vistoria inicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A CONTRATANTE deverá restituir o imóvel, finda 

a locação, no estado em que receber conforme vistoria inicial, devendo fazer os reparos e a 

pintura que forem necessários para repô-lo no estado em que foi locado.  

PARAGRAFO ÚNICO: No período de reforma para entrega do bem, deve ser mantido o 

valor do aluguel 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Não poderá a CONTRATANTE fazer no imóvel 

locado, quaisquer benfeitorias ou modificações salvo mediante autorização expressa do 
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CONTRATADO, manifestada por escrito, sendo que estas ficarão incorporadas ao mesmo, e 

a CONTRATANTE não terá direito à retenção do imóvel ou qualquer indenização por parte 

do CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Em caso de venda ou alienação do imóvel, objeto 

deste, fica desde já o CONTRATADO, ou a quem ele determinar, autorizado pela 

CONTRATANTE a mostrar o imóvel “in loco” para os interessados, todos os dias da semana 

no horário entre 08h00min às 17h00min de segunda à sexta feira. 

 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA- Para acompanhar e fiscalizar o contrato o técnico 

responsável é o servidor Ernany da Silva Moreti. 

 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA- Para toda e qualquer questão decorrente deste Contrato, 

fica eleito o Foro da Comarca de Criciúma, renunciando a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

E por assim estarem justos e contratados, declaram as partes aceitar todas as disposições 

estabelecidas nas cláusulas do presente Contrato, assinada em 03 (Três) vias de igual teor e 

forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 

   

  Treviso, 16 de novembro de 2021. 

 

 

 

 VALERIO MORETTI                                    IVANIA DE LORENZI D AGOSTIN 

   Prefeito Municipal                                                            Contratada 

       Contratante 

 

TESTEMUNHAS: 

1ª TESTEMUNHA 

 

2ª TESTEMUNHA 

Helton da Silva Samara Spada Nichele 

CPF n. 055.785.469-51 CPF nº: 042.475.139-90 
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