
CONTRATO Nº 55/2022 

  

Pelo presente instrumento de Contrato de locação de imóvel, as partes de um lado o 

MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ/MF 87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo seu 

Prefeito Municipal, Senhor LUÍS HENRIQUE KITTEL, doravante simplesmente denominado de 

LOCATÁRIO e de outro lado o INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMÃO DE AGUDO - 

ICBAA, inscrita no CNPJ sob nº 88.667.704/0001-63, com sede na Avenida Concórdia, nº 97, 

Município de AGUDO/RS, representado por seu Presidente, Sr. ÁUREO ALBERTO MULLER, 

brasileiro, CPF.: 351.040.150-68, residente e domiciliado na Av. Concórdia, nº 797, nesta cidade, 

denominado LOCADOR, para locação do objeto descrito na Cláusula Primeira, pelas condições e 

cláusulas a seguir expressas: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a locação de um imóvel, com área total de 256,50 m
2
 

(duzentos e cinquenta e seis vírgula cinquenta metros quadrados), sendo uma sala de 115,25 m² (cento 

e quinze vírgula vinte e cinco metros quadrados) para abrigar o Museu Municipal Pastor Rudolf 

Brauer e 141,25 m² (cento e quarenta e um vírgula vinte e cinco metros quadrados) correspondentes ao 

Auditório João Gerdau, e mobiliários, com a finalidade de ser usado para reuniões e ensaios das três 

categorias do Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Freundschafdt, Coral Municipal Agudo EnCanto, 

Grupo Instrumental Tocatta, e qualquer entidade parceira da Prefeitura, com banheiros, cozinha, sala 

de reuniões e sala para armazenar materiais utilizados nos ensaios, conforme Processo nº xx/2022 - 

Dispensa de Licitação, regendo-se pela Lei Federal nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, e legislação 

pertinente e, no que couber, pela Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicando-se 

supletivamente as disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

1.2. Os materiais que fazem parte do patrimônio do Museu Histórico Pastor Rudolf Brauer 

devem permanecer dentro do espaço destinado para tal. Contudo, em caso excepcional, estes podem 

ser removidos por tempo determinado e, posteriormente, realocados no espaço original, mediante 

documento de pedido de autorização encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Cultura e Turismo e retorno deste com a devida autorização. Salienta-se que acesso ao livro tombo, 

bem como a qualquer documento referente ao Museu Histórico Municipal Pastor Rudolf Brauer, 

devem ocorrer, imediatamente, após a solicitação. Os objetos com registro patrimonial junto ao Museu 

Municipal, enquanto estiverem sob a guarda junto à sala locada junto ao ICBAA, ficam sob 

responsabilidade desta Entidade, cabendo a esta zelar, pela guarda, integridade e manutenção em 

perfeitas condições destes bens. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

O presente Contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 1º de agosto de 

2022, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na 

forma do inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

O valor locatício do imóvel é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO RECURSO FINANCEIRO 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária PJ 

4585 – Rec 001. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

Os valores fixados na Cláusula Terceira do presente Contrato poderão ser reajustados, depois 

de decorrido o prazo de 12 (doze) meses, com base na variação do índice do IGPM/FGV – Índice 

Geral de Preços Médios da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha substituí-lo.  

 

  CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da ocupação do 

imóvel, via sistema bancário, mediante apresentação de documento fiscal junto ao fiscal do Contrato, e 

após atestada a ocupação do imóvel pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e 

Turismo. 

6.1.1. Caso ocorra atraso do pagamento por parte do Locatário, incidirá sobre o valor em atraso 

o percentual de 1% (um por cento), a cada 30 dias. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS IMPOSTOS, DAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS 

 As despesas com energia elétrica, água, internet, impostos, taxas, material de higiene e limpeza 

serão por conta do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo - ICBAA. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS BENFEITORIAS E DA CONSERVAÇÃO 

8.1. O Locatário, respeitadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, fica autorizado 

a fazer, no imóvel locado, as alterações ou benfeitorias necessárias aos seus serviços. 

8.1.1. Se outras alterações ou benfeitoria forem feitas com prévio consentimento do Locador, 

integrarão o imóvel, podendo ser indenizadas ou retiradas pelo Locatário, desde que não afetem a 

estrutura e a substância do imóvel; 

8.1.2. Em qualquer caso, todas as benfeitorias desmontáveis, tais como lambris, biombos, cofre 

construído, tapetes e lustres poderão ser retirados pelo Locatário, não integrando o Imóvel. 

  

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DO IMÓVEL 

 O objeto do presente contrato deve estar livre de qualquer ônus, gravames ou hipotecas que 

impeçam o livre e pleno uso pelo Locatário. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

São direitos e obrigações das partes as estabelecidas na Lei Federal nº 8.245/91. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

O Locador reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 

previstos no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

12.1. Este contrato poderá ser rescindido: 

a) – Findo o prazo de locação; e 

b) – nos casos elencados no artigo 9º da Lei Federal nº 8.245/91. 

12.2. Finda a locação ou rescindido o contrato, o imóvel será devolvido pelo Locatário ao 

Locador nas mesmas condições de higiene e habitabilidade em que o receberam, ressalvados os 

desgastes naturais decorrentes de uso normal.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

As partes sujeitam-se às sanções estabelecidas na Lei Federal nº 8.245/91. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 

 A coordenação, fiscalização e recebimento dos serviços serão efetuados pela Secretária de 

Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo de Agudo, Sra. Djulia Regina Ziemann. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Elege-se o Foro da Comarca de Agudo para solucionar quaisquer questões oriundas deste 

contrato, renunciando as partes a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por assim estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em vias de 

igual teor e forma e uma só finalidade, com a assinatura de duas testemunhas, após ter sido o contrato 

lido e conferido e estando de acordo com o estipulado. 

                                                                                                   

  Agudo, 20 de julho de 2022. 

 

 

 

    LUIS HENRIQUE KITTEL                                     ÁUREO ALBERTO MULLER  

           Prefeito Municipal                                Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo - ICBAA 

                 Locatário                                                                             Locador 

 

 

 

  DJULIA REGINA ZIEMANN                                         BRÁULIO KESSELER 

         CPF: 026.526.180.59                                                        CPF.: 463.425.080-20             

Testemunha e Fiscal do Contrato                                                      Testemunha 

 


