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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 861/2019 

 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE CELEBRAM ENTRE SI O 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ E A EMPRESA CLAUDINEI GOMES 

 

Contrato de locação que fazem entre si, o MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS, Pessoa 

Jurídica de Direito Público Interno, sita a Av. Sílvio Sanson, nº 1135, Guaporé/RS, CNPJ nº 

87.862.397/0001-09, neste ato representado por seu PREFEITO MUNICIPAL, SR. VALDIR 

CARLOS FABRIS, brasileiro, residente e domiciliado em Guaporé/RS, doravante denominado 

LOCATÁRIO e, de outro lado, a empresa CLAUDINEI GOMES, estabelecida na Rua Dr. 

Júlio Campos, s/n, Bairro: Centro, na cidade de Guaporé/RS, registrado no CNPJ sob o nº 

11.626.310/0001-32, doravante denominado LOCADOR, fundamentado na Lei nº 8.666/93 e 

alterações e nas seguintes cláusulas: 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

O presente contrato tem como fundamentos legais o Processo de Dispensa de Licitação 

por Justificativa nº 685/2019, Processo nº 1337/2019, justificativa da Secretaria Municipal de 

Turismo, Cultura e Esporte e artigo 24, inciso X da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. O LOCADOR se dispõe a LOCAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO PARA 

REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (SEDE) - FEMININO, 

QUE SE REALIZARÁ NO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2019, NO GINÁSIO 

POLIESPORTIVO SCALABRINI, CONFORME DECRETO Nº 6176/2019 DE 25 DE 

OUTUBRO DE 2019, e conforme segue: 

 

ITEM QUANT. UN. DESCRIÇÃO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

1 Até 

15,00 

H Locação de Ginásio Poliesportivo para a realização do 

Campeonato Municipal de Futsal (Sede) - Feminino, a 

realizar-se no dia 1º de dezembro de 2019, com 

horário de início as 08:00 horas e término previsto 

para as 23:00 horas. 

118,5000 1.777,50 

VALOR TOTAL R$ 1.777,50 

 

1.2. Fica vedada a sublocação a terceiros, seja a que título for, sem a anuência expressa do 

LOCADOR. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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2.1. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2019, a contar da data de 

assinatura do mesmo, podendo o mesmo ser prorrogado caso o Campeonato seja estendido por 

imprevistos e/ou motivos de força maior. 

   

2.2. Caso haja prorrogação do prazo contratual o valor a ser pago pela LOCAÇÃO do mesmo 

permanecerá igual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

3.1. O LOCATÁRIO pagará a importância de R$ 118,50 (cento e dezoito reais com 

cinquenta centavos) por hora, totalizando R$ 1.777,50 (um mil, setecentos e setenta e sete 

reais com cinquenta centavos). 

 

3.2. O pagamento será feito em uma única parcela, após o término do Campeonato, efetuado 

por Ordem Bancária, através da Caixa Econômica Federal - Agência 0846, Conta Corrente nº 

022.165-2. 

 

3.3. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

 

08.07 - 2.045 - Manutenção e Incentivo à Atividades Esportivas 

3.3.90.39.10.00.00 - Locação de Imóveis - 3571 

Recurso: 1207 - FME - Fundo Municipal de Esportes  

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1. São de responsabilidade do LOCADOR as despesas decorrentes do consumo de água e 

energia elétrica. 

 

4.2. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da assinatura 

do presente contrato. 

 

4.3. Apresentar, durante toda a execução do contrato, se solicitado, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no presente 

contrato, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 

comerciais. 

 

4.4. É responsabilidade do LOCADOR a limpeza do local para a realização do evento previsto, 

inclusive banheiros e cozinha. 
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4.5. É de responsabilidade do LOCADOR a organização do espaço para a realização do 

evento. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRANTANTE 

 

5.1. Arcar com os compromissos financeiros de acordo com o estabelecido. 

 

5.2. A gestão do contrato é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e 

Esporte (Titular). 

 

5.3. Em havendo interesse público na resolução contratual durante a vigência, o LOCATÁRIO 

poderá fazê-lo sem quaisquer ônus, desde que notifique o LOCADOR com antecedência de até 

15 (quinze) dias. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

 

6.1. Constituem motivos para rescisão contratual os procedimentos descritos no artigo 78, 79 e 

81 da Lei Nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, pertinentes a este tipo de instrumento 

contratual, ficando esta carta-contrato vinculada a todos os termos da referida Lei. O 

CONTRATANTE se adjudica nos direitos previstos no artigo 80 da mesma Lei, das quais 

destacam-se: 

 

a) advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, por atraso injustificado na 

execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias. Não tendo a empresa se 

manifestado no período, após o prazo citado será considerado inexecução contratual; 

c) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor global do contrato pela inexecução parcial 

injustificada da obrigação pela CONTRATADA; 

d) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato pela inexecução total 

injustificada da obrigação pela CONTRATADA; 

e) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 

Município, no prazo de até 02 (dois) anos; 

f) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja 

promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da 

autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

 

6.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 

pagamentos devidos pela Administração.  

 

6.3. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no Art. 

78 da Lei 8.666/93. 
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6.4. O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 

procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) pedido de recuperação judicial, falência ou dissolução da CONTRATADA; 

c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem 

prévio e expresso aviso ao Município; 

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 

e) mais de 2 (duas) advertências. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS 

 

7.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do contrato, conforme prevê o artigo 65 § 1º da Lei nº 8.666/93.  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 Fica eleito o Foro da Comarca de Guaporé para dirimir dúvidas ou questões oriundas 

do presente contrato, obrigando-se as partes entre si e sucessores para bem e fielmente cumpri-

lo. 

E, por estarem como justas e contratadas em todas as cláusulas acima, assinam o 

presente contrato em 5 (cinco) vias, juntamente com duas testemunhas, para os devidos fins 

legais. 

 

Guaporé/RS, 04 de novembro de 2019. 

 

CLAUDINEI GOMES VALDIR CARLOS FABRIS 

CONTRATADO CONTRATANTE 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: JONAS AGOSTI 

_______________________ 

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/RS Nº 59.450 

 

_______________________ 

 

 


