
CONTRATO Nº 06/2014 
 
De um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, inscrita no 
CNPJ sob Nº 37.465.283/0001-57, situada na Avenida Santos Dumont Nº 491, 
nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. 
ALESSANDRO NICOLI, brasileiro, Casado inscrito no CPF Nº 630.307.051-53 
e RG Nº 982.582 SSP/MT, residente e domiciliado Rua Tuiuti n.º 662, nesta 
cidade de Santa Carmem, denominado LOCATÁRIO e de outro lado o Sr. 
Moacir Perin, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Princesa Isabel 
n.º 575, Centro, neste município, portador da C.I RG nº 5020310057-SSP/RS e 
CPF nº 247.078.050-00, Centro, Santa Carmem, neste ato denominado 
LOCADOR. 
 
As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente 
Contrato de Locação de Imóvel Comercial, que se regerá pelas cláusulas 
seguintes e pelas condições descritas no presente. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 
O presente contrato tem como OBJETO, a locação do imóvel comercial situado 
à Avenida do Comercio, esquina com a Rua Floriano Peixoto, nº 1460, para o 
funcionamento do Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa, a primeira com 
as medidas 7,60 m X 13,00 m e a outra menor com as dimensões de 6,10 m X 
3,00. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 
O prazo da locação do objeto do presente contrato é de 10, (dez) meses, 
prorrogável no interesse de ambas. Iniciando-se no dia primeiro de março de 
2014 até o dia 31 (trinta e um) de Dezembro de 2014. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO 
O valor a ser pago pelo referido contrato será de R$ 9.000,00 (nove mil reais) 
sendo que o aluguel mensal é de R$ 900,00 ( novecentos reais), pagos até o 
décimo dia de cada mês. No caso de prorrogação do contrato o mesmo poderá 
ser reajustado pelo índice : (IGP-M) de reajuste de aluguel. 
 
Pagamento debitado em conta  
Sicred 
Agencia: 0812 
C/C 40024-6 
Moacir Perim 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA LEGALIDADE 
 
Para a realização do contrato não foi instaurado processo licitatório, devido ao 
valor da contratação ser inferior ao limite que exige a instauração de convite. 
(Art. 24, II, Lei 8.666/93). 
 



CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO 
 
O presente contrato será pago com recursos próprios do Município, na dotação 
orçamentária 06.060.02.10.302.0021.2039.3.3.90.36..00.00.0102.000000 do 
orçamento em vigor no exercício de 2014. 
 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES 
 
DO LOCADOR 
 
Entregar o imóvel em boas condições.  
Acompanhar e aprovar vistoria, a tudo dando ciência. 
Quitar todos os impostos territoriais e prediais, sendo que ficará incluso o valor 
anual do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano. 
 
DA LOCATÁRIA 
 
Zelar pela conservação do imóvel, fazendo reparos necessários no caso de 
algum dano acontecer durante a vigência deste contrato. 
Efetuar o pagamento relativo ao presente contrato de acordo com o 
estabelecido. Efetuar os pagamentos relativos à suas obrigações de uso como 
Água, Luz, Telefone, etc. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
 
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante 
notificação prévia de no mínimo 30 (trinta) dias, sem qualquer indenização. 
Constituem motivos para rescisão de contrato: 
 
- Falta de pagamento pelo Locatário por mais de 60 (sessenta) dias. 
- Venda do imóvel pelo Locador. 
- Outros motivos que independente de transcrição impeçam a execução 
do contrato. 
- No caso de deterioração parcial do objeto sem culpa do Locatário, que 
impeça a continuidade do presente contrato. 
 
 
CLÁUSULA NONA - LEGISLAÇÃO 
 
Fica estabelecido que para dirimir duvides oriundas do presente contrato, 
aplicar-se-á toda a legislação pertinente ao caso, principalmente a Lei Nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL 
 
O imóvel locado destina-se exclusivamente para fins comerciais, não podendo 
ser modificada a sua destinação sem o expresso consentimento da locadora. 



 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Sinop - MT, como competente para conhecer 
e dirimir quaisquer questões ou dúvidas que por ventura possa haver. 
E por estarem justo e contratado, assinam o presente contrato em três vias de 
igual teor e forma, para que produzam efeitos legais, na presença de duas 
testemunhas. 
 
 
Santa Carmem - MT, 28 de Fevereiro de 2014. 
 
 

 
 

Alessandro Nicoli 
Prefeito Municipal 

Locatário 
 
 
 
 

Moacir Perin 
Locador 

 
 
 
 

Adriano Bulhão dos Santos 
Assessor Jurídico 

 
 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 

 
A) Marceli S. Tafarel                                                    B) Paulo Valderlei Walker 

CPF: 906.927.131-15                                                CPF: 514.779.631-20 
 

      

 


