
 

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
CONTRATO PMC 40/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2021 
 

 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ALLAGE, 
130, CENTRO DE CANOINHAS/SC, PARA SEDIAR O 
PRAGRAMA DE ATENÇÃO A EDUCAÇÃO MUNICIPAL – 
ESPAÇO CRESCER.  
 

 
Em 04/05/2021, de um lado o MUNICÍPIO DE CANOINHAS, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ 
83.102.384/0001-80, com sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta  cidade  de Canoinhas-SC,  
neste  ato  representada  por  seu  Prefeito Sr. GILBERTO DOS PASSOS, brasileiro, solteiro, portador 
do RG nº. 2.810.894 SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº. 812.584.379-53, residente e domiciliado à Rua 
Paul Harris, nº 125 – Centro, Canoinhas/SC, no final  assinado e no uso de suas atribuições, neste ato 
denominado simplesmente LOCATARIO, e de outro lado, a pessoa física AMARILDO PEREIRA, inscrita 
no CPF   nº 637.159.459-15, residente à Rua Coronel Albuquerque, 656 – Sala 02 – Centro, 
Canoinhas/SC, doravante denominado simplesmente LOCADOR, pactuam o presente contrato de 
locação. 

  
O presente contrato o qual rege-se pelo fundamento legal preconizado pela Lei Federal nº 8.666/93, 
suas alterações posteriores e demais normas jurídicas aplicáveis à espécie, e lei n. 8.245/1991 e demais 
documentos que integram o processo, têm entre si como justo e contratado as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
O LOCADOR é o legitimo proprietário do imóvel sob matrícula nº 17.402, imóvel localizado no perímetro 
urbano, na Rua João Allage, nº 130, Centro, Município de Canoinhas/SC, destinado ao Espaço Cresce. 
Parágrafo Primeiro: O imóvel objeto deste contrato possui área construída de 130,00 m² (cento e trinta 
metros quadrados), em alvenaria, parte térrea, contento 7 (sete) salas, 2 (dois) banheiros e 1 (uma) área 
de serviço. 
Parágrafo Segundo: A parte do sub-solo bem como as demais instalações do imóvel, não fazem parte 
deste contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO  
O objeto deste contrato será executado em regime de Empreitada Global. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
O valor desse contrato será de R$ 25.200,00 (vinte cinco mil e duzentos reais), sendo R$ 2.100,00 
(dois mil e cem reais) por mês, referente ao valor total do serviço prevista na cláusula primeira. 

 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUÇÂO 
1 - O prazo para execução dos serviços, será a partir do dia 04/05/2021 até 03/05/2022. 
2 – O prazo de VIGENCIA será ate 03/05/2022. 
 
CLÁUSULA QUINTA – (DO REAJUSTE)  
1 - O prazo para execução poderá ser prorrogado, caso haja interesse da Administração, por iguais e 
sucessivos períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses. 
2 - Em havendo continuidade contratual fica estabelecido que o valor será reajustado pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor – INPC, sendo que o reajuste deverá ser solicitado pelo LOCADOR, mediante 
requerimento protocolado até trinta dias antes do fim de cada período de doze meses. 
3 - O reajuste será formalizado por apostilamento, de acordo com o art. 65, §8º, da Lei 8.666/93. 
4 - Se a solicitação não for protocolada nesse prazo, a vigência do reajuste não poderá retroceder além 
da data do protocolo. 
 



 

 
 

CLAUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Os serviços objeto deste contrato serão contratados com o seguinte recurso em dotação orçamentária 
específica: 
 
1 – Prefeitura Municipal de Canoinhas 
5000 – SECRETARIA MUNIPAL E EDUCAÇÃO 
5001 – SECRETARIA MUNIPAL DE EDUCAÇÃO 
12 - Educação 
122 – Administração Geral 
5 – GESTÃO INOVADORA E QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO 
2.4 – Manutenção da Sec. Mun de Educação 
31 – 3.3.90.00.00 – Aplicação Diretas 
10100 – Rec. Imp e de Transf. Imp. – Educação. 
  
CLÁUSULA SETÍMA - DA FISCALIZAÇÃO  
Todos os serviços objeto deste contrato serão fiscalizados pelo servidor Luis Fernando da Cruz Vieira 
Magalhães, nomeado pela portaria nº 445/2021, lotado na Secretaria Municipal de Educação, com 
autoridade para exercer em nome da Prefeitura toda e qualquer ação de orientação geral, controle e 
fiscalização.  
1 - A LOCADOR, declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação 
e controle a serem adotados pelo LOCATARIO.  
2 - A existência e a atuação da fiscalização do LOCATARIO em nada restringe a responsabilidade única, 
integral e exclusiva do LOCADOR, no que concerne ao objeto contratado e as suas conseqüências e 
implicações, próximas ou remotas. 
3 - O serviço integrante do objeto deste contrato será fiscalizada e recebida de acordo com o disposto 
nos artigos 67,68,69, 73, incisos 2º e 3º, e 76 da Lei 8.666/93.  
4 - Todo Pessoal, ferramentas, equipamentos, bem como todos os encargos sobre a mão-de-obra, 
necessários para a realização dos Serviços constantes da cláusula primeira deste contrato, correrão por 
conta do LOCATARIO. 

 
CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADES  
1 - O LOCATÁRIO compromete-se a zelar pela segurança e conservação das dependências locadas, 
bem como, é seu dever mantê-las limpas, além da conservação em bom estado de uso. 
2 - Fica de responsabilidade do LOCATÁRIO o pagamento das taxas de luz e água das dependências 
ora locadas.  
3 - O LOCADOR, obriga-se a indenizar o LOCATARIO, em razão de qualquer ação judicial trabalhista ou 
cível, inclusive devendo ser arrolada como litisconsorte necessária nos processos relativos a execução 
serviços contratados em que a Administração Municipal seja parte passiva. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES  
1 - O descumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas sujeitará ao LOCADOR 
às sanções previstas na Lei n.º 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo. 
2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato de locação, o LOCATARIO, aplicará a LOCADOR, as 
sanções previstas no artigo 58 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA DECIMA - DA RESCISÃO  
1 - O contrato poderá ser rescindido por infração de qualquer de suas cláusulas ou nas hipóteses da Lei 
8.666/93 ou por ato administrativo unilateral, nas hipóteses previstas no artigo 78, incisos  I  a  XII  da  Lei 
8.666/93, sem que caiba ao LOCADOR qualquer indenização. 
2 - Em caso de rescisão do contrato ou não renovação, a Administração terá o prazo de 30 dias para 
retirada das benfeitorias que podem ser removidas, sem danificar o imóvel. 
3 - Rescindido o Contrato, o LOCATÁRIO deverá restituir o bem imóvel para o LOCADOR, integralmente 
desocupado e em perfeitas condições de uso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA  
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 



 

 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DA  PUBLICAÇÃO  DO  CONTRATO   
Em  20  (vinte)  dias,  contados  da assinatura deste termo, o LOCATARIO providenciará a publicação do 
resumo no D.O.M. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DAS DESPESAS DO CONTRATO)  
Constituirá encargo exclusivo do LOCADOR o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas 
decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – (DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL)  
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n. 8.666/93, e por outras 
normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público (coletivo), sendo que 
eventuais dúvidas sobre a execução e interpretação das Cláusulas do presente contrato serão 
solucionadas por meio da aplicação do princípio constitucional da proporcionalidade, da boa-fé objetiva 
(art. 422, do Código Civil) e da função social dos contratos (art. 421 e 2.035, parágrafo único, do Código 
Civil), bem como de conformidade com os princípios gerais de direito, levando-se em conta sempre e 
preponderantemente o interesse público (coletivo) a ser protegido/tutelado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO  
Fica eleito o Foro da Comarca de Canoinhas - SC para dirimir quaisquer dúvidas oriundas das obrigações 
previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 
 
                      
    MUNICÍPIO DE CANOINHAS                                              AMARILDO PEREIRA 
              LOCATARIO                                                            LOCADOR 
      GILBERTO DOS PASSOS                                                AMARILDO PEREIRA 
                   Prefeito                                                                    Representante Legal 
 
 
 
    Visto:  
                     Antonio Augusto Martins Weinfurter 
                             Assessoria Jurídica 
 
 
 
Testemunhas:        _____________________                                  ____________________________ 
                    Nome:                                                                   Nome:   
                      CPF:                                                                      CPF:         
 

 


