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CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 15/2021, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE 

MASSARANDUBA (SC) E O SR. NATAL DERETTI. 

 

 

Pelo presente instrumento contratual de que firmam a PREFEITURA DE MASSARANDUBA, pessoa 

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o no 83.102.483/0001-62, com sede na Rua 11 de 

Novembro, número 2.765, bairro Centro, Município de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, neste 

ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ARMINDO SESAR TASSI, inscrito no CPF sob o nº 

664.790.539-15, no uso da atribuição que lhe confere poderes, doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, e do outro lado, NATAL DERETTI, aposentado, inscrito no CPF sob o nº 

097.017.619-87, residente e domiciliado na Estrada 1º Braço do Norte, S/N, bairro Primeiro Braço do 

Norte, Município de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, conforme PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2021, DISPENSA DE 

LICITAÇÃO Nº 42/2021 onde as partes de comum acordo tem justo e contratado o que segue:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente contrato consiste na LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 

VICTOR BRAMORSKI Nº 730 PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS – CENTRO DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

2.1. Das obrigações do contratado: 

 

2.1.1. Ceder o imóvel para o uso do Município de Massaranduba (SC), conforme descrito no objeto 

deste contrato, nas condições em que se encontra. 

 

2.1.2. Arcar com todas as despesas, no que se refere aos tributos municipais e demais taxas sobre o 

imóvel, exceto as contas de luz e água. 

 

2.2. Das obrigações da contratante: 

2.2.1. Pagar o valor mensalmente conforme disposições do edital que a este contrato deu origem. 

 

2.2.2. Ao fim deste contrato, entregar o imóvel nas mesmas condições em que recebeu. 

 

2.2.3. Manter as dependências do imóvel conservadas e limpas. 

 

2.2.4. Pagar despesas de luz e água. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

3.1. Pela locação do imóvel, a contratante pagará o valor global de R$ 39.600,00 (TRINTA E NOVE 

MIL E SEISCENTOS REAIS), subdivididos em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 3.300,00 (TRES 

MIL E TREZENTOS REAIS), as quais serão pagas mensalmente no dia 08 (oito) de cada mês. 

PUBLICADO EM: 

 

DATA:        18    /      11       /     2021 

 

LOCAL:      DOM      /      SC 

 

ASS: RILDO PEDRO ALVES 
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3.2. Caso seja constatada qualquer irregularidade, o pagamento poderá ser retido até a normalização, 

sem que isso acarrete ônus adicionais para a Prefeitura de Massaranduba (SC), conforme inciso XIII do 

art. 55 da Lei Federal 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E REAJUSTE 

4.1. O contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura, facultada à 

Administração sua prorrogação até o limite de 60 (sessenta) meses, se houver interesse do Município, 

conforme previsto no inciso II do art. 57 da Lei Federal 8.666/93. 

 

4.2. Após esse período, em caso de renovação contratual, os reajustes serão baseados no IPCA (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor), acumulado no período da data da assinatura até seu vencimento. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 

5.1. A rescisão do presente instrumento poderá ser: 

 

5.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a 

XI e XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93. 

 

5.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração. 

 

5.1.3. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem que 

haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os 

houver sofrido. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

6.1. Na falta de cumprimento por parte do contratado, sem justa causa, poderão ser aplicadas as 

seguintes penalidades no caso de inadimplência contratual: 

 

6.1.1. Multa de 01% (um por cento) por dia, sobre o valor adjudicado, até o máximo de 20% (vinte por 

cento), quando o contratado, sem justa causa, deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido, a 

obrigação assumida. 

 

6.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total vencido, se o contratado não entregar o objeto 

desta licitação. 

 

6.1.3. A multa aplicada com base no item 6.1.1 será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pela Prefeitura de Massaranduba (SC) e a multa aplicada com base no item 6.1.2 será cobrada 

administrativamente ou judicialmente após notificação. 

 

6.2. Além das multas previstas, caso o contratado não cumprir com as obrigações assumidas ou 

preceitos legais, serão aplicadas as seguintes penalidades: 

 

6.2.1. Rescisão do contrato e cancelamento da ordem de compra. 
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6.2.2. Suspensão do direito de licitar ou contratar com o Município pelo período de 02 (dois) anos. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de 

qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato. 

 

7.2. Este contrato foi confeccionado nos moldes da Lei Federal 8.666/93, principalmente no que tange a 

dispensa de licitação, com fulcro inciso X do art. 24 da referida Lei.  

 

7.3. A execução do presente do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Anna Karine Reinke 

Franz, Assistente Social, que exercerá rigoroso controle, anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução deste contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

  

E, para firmeza e validade do que aqui se estipulou, formulou-se o presente termo em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma que, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes que a tudo 

assistiram e mais 02 (duas) testemunhas. 

 

Massaranduba (SC), 18 de novembro de 2021. 
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ARMINDO SESAR TASSI 

CONTRATANTE 

 

NATAL DERETTI  

CPF 097.017.619-87 

 CONTRATADO 

 

 

TESTEMUNHAS:                   

 

 

 

 

 

 

 

CARINA RUTH FRIEDEMANN STOLF                  ANNA KARINE REINKE FRANZ 

CPF: 031.659.379-66  CPF: 005.246.769-41 
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