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CONTRATO 120/2017 

 

 Pelo presente instrumento que firmam o MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA – 

RS, entidade de direito público, inscrito no CNPJ nº 94.704.061/0001-83, com sede à Av. 

Jacob Wagner Sobrinho, 939, Centro, na cidade de Nova Boa Vista-RS, representado pelo 

Prefeito Municipal DANIEL THALHEIMER, brasileiro, casado, CPF nº 951.856.900-20 e 

RG nº 1065950816, designado LOCATÁRIO, de outro lado o Senhor IRINEU MIGUEL 

SCHNEIDER, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 383.383.350-53, residente e 

domiciliado na Linha Barraca, interior do Município de Nova Boa Vista/RS, aqui designado 

LOCADOR, ajustam o presente em conformidade com o descrito em seus termos, cláusulas 

e condições a seguir: 

  Cláusula Primeira – Da Fundamentação Legal 

  O presente instrumento foi adaptado à Lei de Licitações n.º 8.666 e alterações, aceito 

incondicionalmente pelos contratantes como eficaz para os termos deste Contrato, e terão 

plena validade entre as partes o Processo Licitatório nº 116/2017, Dispensa de Licitação nº 

053/2017 e que terá aplicabilidade também onde o Contrato for omisso. 
Clausula Segunda – Do Objeto 

O objeto do presente contrato é a locação de área rural localizado na Linha Barraca, 

interior do Município de Nova Boa Vista, de propriedade do Sr. Irineu Miguel Schneider, 

constante das matrículas nº. 18.609 e nº. 18.610 do RGI de Sarandi/RS, com metragem de 

2.800m
2
 (dois mil e oitocentos) metros quadrados, destinado para extração de saibro, 

material este que será utilizado para melhorias nas estradas do interior do Município. 
Clausula Terceira – Do Preço e do Pagamento 

O valor certo e ajustado entre as partes para objeto deste contrato de locação é de R$. 6.500,00 

(seis mil e quinhentos reais), sendo que o pagamento será efetuado de forma única, mediante empenho, em 

até 10 (dez) dias após a assinatura do presente instrumento.  

Clausula Quarta – Do Prazo 

O prazo de locação objeto deste contrato será de até 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de 

assinatura do mesmo. 

Clausula Quinta – Das Despesas 

A despesa decorrente deste contrato correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Dotação: 0501 26 782 0123 2018 33903600000000 0001 – Manutenção Estradas – 

Outros Serviços.  

Clausula Sexta – Das Penalidades: 

Pela inexecução total ou parcial do contrato o LOCATÁRIO poderá, garantida prévia 

defesa, aplicar ao LOCADOR as seguintes penalidades: 

 I - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 

sem prejuízo ao resultado: advertência; 

 II - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05 (cinco) dias, após os 

quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 

contrato; 

 III - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não 

adimplido do contrato; 

 IV - Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 V - Causar prejuízo material diretamente resultante da execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo 

prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato. 

§1º As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
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§ 2º Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

Clausula Sétima – Da Garantia: 

As partes contratantes acordam que por ocasião do presente contrato, a CONTRATANTE deixa 

de exigir GARANTIA da CONTRATADA, nos termos previstos no artigo 56, §1°, da Lei nº 8.666/1993. 

Clausula Oitava – Da Rescisão Contratual: 

Será rescindido o presente contrato, sem qualquer direito à indenização para o LOCADOR, mas 

sendo-lhe garantida a ampla defesa e o contraditório, quando ocorrer: 

 I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

 II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

 III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do serviço nos prazos estipulados; 

 IV - o atraso injustificado no início da prestação do serviço; 

 V - a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

 VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

admitidas no edital e no contrato;  

 VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

 VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do 

art. 67 da Lei nº 8.666/1993; 

 IX - a decretação de falência; 

 X - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e 

exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

 XI - a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do 

valor inicial do contrato além do limite permitido no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993;  

 XII - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior 

a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 

guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 

obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão 

do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

 XIII - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em 

caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

 XIV - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato. 

 §1º - A rescisão do presente contrato fundamentada nos incisos I a XII, poderá ser 

determinada unilateralmente pelo LOCATÁRIO, com fulcro no art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993. 

 §2º - O LOCADOR reconhece os direitos do LOCATÁRIO, previstos no art. 80 da Lei 

nº 8.666/1993, em caso de rescisão unilateral fundada em inexecução parcial ou total de cláusulas 

contratuais, especificações do projeto básico ou prazos. 

 §3º - Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a conveniência do 

LOCATÁRIO, mediante termo próprio, recebendo o LOCADOR o valor dos serviços já executados. 
Clausula nona – Da Cessão: 

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 

Parágrafo único: Constituirá encargo exclusivo do LOCADOR o pagamento de tributos, 

impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da 

formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 
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Clausula Décima – Do Foro 

Para questões decorrentes de interpretação ou para dirimir litígios decorrentes do presente 

contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Sarandi/RS, com exclusão de qualquer outro, por mais 

especializado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos. 
      

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Boa Vista/RS, aos 04 dias do mês de dezembro de 2017 

 

             

DANIEL THALHEIMER 

         Município de Nova Boa Vista 
Locatário 

 

 

IRINEU MIGUEL SCHNEIDER 

Locador 
 

Testemunhas Instrumentais: 

 
1)______________________                        2)  __________________________ 
    NOME: Clair Panzenhagen    NOME: Fábio Steilmann 

          CPF: 914.898.650-04                CPF: 807.087.900-97 

 

 

  

Este edital se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em _________/________/___________. 

Assessor(a) Jurídico(a)________________________ 


