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CONTRATO N° 002/2022 
 

 

“CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE 

FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES E O SR. LEALCINDO BENDER”. 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLORINHA, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ: n° 09.566.749/0001-75, com sede na Avenida Dr. Pompílio 
Gomes Sobrinho, n° 23.990, 2º piso, Centro de Glorinha/RS, representada neste ato pelo 
seu Presidente, Sr. DORIVAL DIRCEU MEDINGER, brasileiro, casado, vereador, RG n.º 
5002412137 e CPF n.º 225.962.160-00, domiciliado e residente neste Município, a partir de 
agora denominado simplesmente de “LOCATÁRIA” e  o Sr. LEALCINDO BENDER, 
brasileiro, divorciado, aposentado, inscrito no CPF n° 077.806.480-87, residente e 
domiciliado na Av. Dr.  Pompílio Gomes Sobrinho n° 24.935, Bairro Centro em Glorinha/RS, 
a partir de agora denominada simplesmente de “LOCADOR”, ajustam entre si este Contrato 
de Locação de imóvel, conforme Processo Administrativo n° 2405/2022, e das cláusulas e 
condições seguintes: 

 

DO OBJETO 
1 – O presente Contrato é vinculado à Dispensa de Licitação n° 021/2022 de locação de 01 
(uma) loja, com 336,00m² de área, situado na Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, n° 23.830, 
Centro de Glorinha, de propriedade do LOCADOR. 

1.1 - A presente locação destina-se exclusivamente para fins NÃO RESIDENCIAL, cuja 
destinação é a Sede da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha.   

DO PRAZO DE LOCAÇÃO 

2 – O prazo de locação será a partir de 28 de agosto de 2022 e por até 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses. 

 

DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

 
3 – O preço da locação é de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) mensais. 
3.1 – O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês seguinte, por boleto bancário a 
ser enviado para o e-mail da locatária: camaraglorinha.rs@hotmail.com ou 
secretaria@camaraglorinha.rs.gov.br, incidindo os descontos de natureza tributária que 
competir pela legislação.  
3.2 - O presente contrato será reajustado após 12 (doze) meses de locação, de acordo com 
a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IGPM.   
3.3 - O não pagamento implicará na incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor integral do débito, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 
correção monetária. 
   
 
 

DOS RECURSOS 
4 - Os recursos decorrentes do presente Contrato correrão a conta do orçamento vigente, 
sob a seguinte classificação: 
01.00 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E ÓRGÃOS SUBORDINADOS 
01.00 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E ÓRGÃOS SUBORDINADOS 
0130310001.2.001.3390.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

 
DAS RESPONSABILIDADES 
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5 – As despesas com taxas de ligação de água, luz, telefone e desligamento dos serviços, 
bem como os consumos medidos pelas prestadoras e seguro contra incêndio e vendaval 
correrão por conta da LOCATÁRIA.  
5.1 – Na entrega do imóvel ora locado, todas as despesas com recuperação, pintura, 
reconstituição e demais serviços que forem necessários para deixá-lo nas mesmas 
condições em perfeito estado de conservação e funcionamento, com pintura, pisos, paredes, 
aberturas, instalação elétrica, sanitária e hidráulica. 
5.2 – Em cumprimento com o subitem 5.1 será lavrado um laudo de vistoria descritivo no 
recebimento do imóvel, bem como na ocasião da rescisão do Contrato, que fará parte deste 
contrato. 
5.3 - É vedado à locatária, sob pena de rescisão da locação, fazer, no imóvel e em suas 
dependências, quaisquer benfeitorias ou alterações, sem o prévio consentimento, por 
escrito, do locador que, por sua vez, se reserva o direito de realizar as benfeitorias 
necessárias, mediante solicitação escrita da locatária. 
 
 
 

DA FISCALIZAÇÃO 
6 - Cabe o Locatário, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização quanto a locação 
do imóvel, através do Presidente do Poder Legislativo. 
 

DA RESCISÃO 
7 – A LOCATÁRIA poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses 
previstas no artigo 78, incisos I a XII da Lei Federal n° 8.666/93, sem que caiba a 
LOCADOR direito a qualquer indenização. 
 
7.1 – Os casos omissos serão esclarecidos com aplicação das disposições da Lei nº 
8.666/93, e da Lei nº 12.112/2009, com suas alterações posteriores no que couber. 

 
 

DO FORO 
8 – O Foro da Comarca de Gravataí será o competente para quaisquer ações oriundas 
deste instrumento. 
 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9 – Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal 
de n° 8.666/93, com suas alterações posteriores no que couber. 

9.1 – E assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente Contrato em duas (02) 
vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.          

                                                                              Glorinha, 26 de agosto de 2022. 
 

 
 

   
 
TESTEMUNHAS: 
 
________________________ 
 
 
________________________ 
 

 
      

Dorival Dirceu Medinger 
Presidente do Poder Legislativo 

 
 
 

Lealcindo Bender 
Locador 


