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CONTRATO Nº 17/2021 

Código registro TCE: D219FD04BCBDF5ACED2BCCF5F99B2CB615538940 

 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO  

A SEDE DA CÂMARA 

 

 

PARTES CONTRATANTES: 

De um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE XANXERÊ, Estado de Santa Catarina, 

Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Rui Barbosa, 238 – Centro 

– Xanxerê/SC, inscrita no CNPJ/MF nº. 83.828.285/0001-80, neste ato representado por 

seu Presidente, Sr. SERGIO DE SOUZA NUNES, doravante denominado simplesmente 

de CONTRATANTE; 

E de outro lado a empresa FRONZA LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 

IMÓVEIS LTDA, com sede na Rua Victor Konder 245, nesta cidade de Xanxerê/SC, 

portadora do CNPJ nº. 17.488.861/0001-63, doravante identificada apenas como 

CONTRATADA;  

Ajustam entre si o presente contrato de locação de imóvel, mediante cláusulas e condições 

que, reciprocamente aceitam, ratificam e outorgam, na forma estabelecida, tudo de acordo 

com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada, o que fazem com base nas 

disposições constantes das cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto 

Locação da sala comercial localizada na Rua Rui Barbosa, 238, 1º andar, com 680 m² de 

área, nesta cidade de Xanxerê/SC, destinada a sede administrativa e plenário da Câmara 

Municipal de Xanxerê/SC, para o período de Janeiro a Dezembro de 2022. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Vigência: 

O presente contrato tem a vigência de 12 (doze) meses, a partir de 1º de janeiro de 2022, 

encerrando-se, portanto, em 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado pelos 

próximos presidentes, mediante termos aditivos, até o limite legal de 60 (sessenta) meses. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Valores e Condições de Pagamento e Reajuste: 

Pela realização dos serviços constantes da Cláusula Primeira a CONTRATANTE pagará 

a CONTRATADA, o valor certo e ajustado de R$ 9.867,95 (nove mil oitocentos e 

sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos) mensais, sendo já inclusos a taxa de água 

e condomínio mensais.  

 

CLÁUSULA QUARTA – Da Dotação Orçamentária: 

Para cobrir as despesas do presente contrato serão utilizados recursos próprios da 

CONTRATANTE, consignados na seguinte dotação orçamentária: 
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06 - CÂMARA MUNICIPAL DE XANXERÊ 

 

 

Entidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE XANXERÊ 

Órgão –  01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  

Unidade – 001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  

Projeto Atividade – 20.030 MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 

Red. de despesa: 6 – APLICAÇÕES DIRETAS: 3.3.90.00.00.00.00.00,   

Fonte de Recurso: 0.1.00.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIOS 

 

CLÁUSULA QUINTA – Da Licitação: 

Conforme preceitua o artigo 24 da Lei nº 8.666/93 e o art. 74 da Lei nº 14.133/2021, 

consolidada, este contrato foi firmado através de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2021. 

 

CLÁUSULA SEXTA – Das obrigações da CONTRATANTE: 

A CONTRATANTE obriga-se a: 

I. Pagar no prazo fixado os valores estabelecidos na Cláusula Terceira deste 

contrato; 

II. Esclarecer dúvidas que lhe forem apresentadas; 

III. Efetuar o pagamento do IPTU, incide sobre o imóvel, bem como as demais 

despesas, tais como: luz, segurança, e outras, inerentes ao imóvel, em 

específico; 

IV. Comunicar por escrito determinações sobre modificações e/ou instalações de 

equipamentos que julgar necessário ao imóvel. 

V. Facilitar o acesso da CONTRATADA à todas as dependências para quaisquer 

fiscalizações no imóvel. 

VI. Não utilizar o estacionamento frontal, pelo fato da CONTRATADA já possuir 

termo firmado com outro inquilino, que consta como obrigação da 

CONTRATADA, de deixar livre esta área para estacionamento dos clientes 

daquele estabelecimento. 

VII. Devolver o imóvel, quando da rescisão ou extinção natural deste contrato, com 

total reparação das alterações efetuadas no mesmo, inclusive com pintura 

interna nova. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Obrigações da Contratada: 

A CONTRATADA obriga-se a: 

I. Disponibilizar o referido imóvel no período ora contratado e nas condições 

estipuladas; 

II. Manter em dia os pagamentos condominiais, por sua conta; 

III. Disponibilizar duas vagas de garagem coberta e segura, para guardar veículos. 
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CLÁUSULA OITAVA – das penalidades: 

Em caso de inexecução, erro de execução, execução imperfeita ou inadimplemento 

contratual, a Contratada ficará sujeita sem prejuízos das responsabilidades civil e criminal 

que couber, as seguintes penalidades. 

I. Advertência; 

II. Multa administrativa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do 

presente contrato; 

III. Impossibilidade de licitar e contratar com a contratante pelo prazo de até 02 

(dois) anos a contar do dia da fixação da pena; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade. 

 

CLÁUSULA NONA – Da Alteração Contratual: 

A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste contrato, somente se reputará 

válida se tornadas expressamente em Termo Aditivo, que ao presente se aderirá, passando 

a fazer parte dele. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Rescisão: 

A ocorrência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 78, da Lei nº 8.666/93 

consolidada, ensejará na rescisão do presente Contrato, observando-se o seguinte: 

I. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

II. Os casos de rescisão administrativa ou amigável serão precedidos de 

comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

III. Em caso de inadimplemento de obrigações aqui pactuadas, por qualquer uma 

das partes, o presente será rescindido ou suspenso. 

IV. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 

rescisão, na forma do art. 55, IX, c/c art.77, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, consolidada. 

V. A CONTRATANTE poderá, ainda, rescindir o presente contrato, por seu 

interesse, notificando a parte contratada, com antecedência de 30 (trinta) dias, 

sem que isso importe em qualquer direito à CONTRATADA pleitear qualquer 

direito e ou indenização, de qualquer natureza. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Das Disposições Gerais: 

I. Os casos omissos a este contrato reger-se-ão pela legislação pertinente à 

matéria e a Lei 8.666/93; 

II. Aplica-se subsidiariamente a Lei 8.666/93, o disposto na Lei 8.078, 11/09/90 

– Código de Defesa do Consumidor. 
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do foro: 

Fica eleito o foro da Comarca a que pertence a CONTRATANTE (Xanxerê-SC), com 

renúncia de qualquer outro, para dirimir qualquer dúvida, ação ou questão oriunda do 

presente contrato. 

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, em três (03) vias de igual 

teor e forma, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se por si, seus herdeiros e/ou 

sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos. 

 

Xanxerê-SC, 22 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

CÂMARA DE VEREADORES DE XANXERÊ 

SERGIO DE SOUZA – PRESIDENTE 

Contratante 

 

 

 

 

FRONZA LOCAÇÃO E ADMINISTAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA 

Contratada 

 

 

 

ANA CECILIA SIRINO 

Assessoria Jurídica 

 

 

Testemunhas: 

 

_____________________________________ 

Nome: Rodinaldo Luiz de Oliveira 

CPF: 605.365.279-20 

 

 

_____________________________________ 

Nome: Alvair Alves 

CPF: 933.442.879-15 

 

 


