
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
 
  O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR, pessoa jurídica de direito público, 
com sede na Rua Vinte e Cinco de Julho, s/nº, devidamente inscrito no CNPJ 
sob nº 04.215.013/0001-39, neste ato representado pelo Senhor Prefeito 
Municipal, ROSALINO MORESCO, brasileiro, casado, domiciliado em Coronel 
Pilar, a partir de agora denominado simplesmente ÓRGÃO LOCATÁRIO, de 
outro lado o senhor LIRIO FURLANETTO, brasileiro, casado, comerciante, 
inscrito no CPF sob nº 012.837.150-15, com endereço na Avenida Vinte e 
Cinco de Julho, s/nº, nesta cidade, denominado de LOCADOR, celebram o 
presente contrato de locação de imóvel urbano, de acordo com as cláusulas e 
disposições a seguir expressas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - É objeto do presente contrato a locação de um 
imóvel urbano, consistindo numa sala comercial de 15 metros quadrados, 
localizada no endereço supra citado, matrícula no Registro de Imóveis nº 
15.896, para o fim exclusivo de instalação do Posto de Correio, nos termos do 
Termo de Convênio nº 0045/99, firmado com a Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos e Prefeitura Municipal de Garibaldi, em anexo. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA -  O valor mensal a ser pago a partir de 07 de fevereiro 
de 2003 será de R$ 210,79 (duzentos e dez reais e setenta e nove centavos), 
sendo reajustado o valor da locação pela variação do Índice Geral de Preços 
de Mercado – IGPM, da Fundação Getúlio Vargas (ou outro índice que vier a 
substituí-lo) após doze meses de vigência do contrato. O aluguel é pagável em 
moeda corrente nacional, até o dia 10 do mês subseqüente ao vencido, em 
conta bancária indicada pelo LOCADOR ou na sede da Prefeitura Municipal, 
consoante endereço supra, independente de qualquer aviso ou interpelação 
judicial ou extrajudicial. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de locação é de 12 (doze) meses, iniciando-
se no dia 07 de fevereiro de 2003 até o dia 06 de fevereiro de 2004, podendo 
ser prorrogado por escrito, ou rescindido por vontade de uma ou de ambas as 
partes, com aviso prévio de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA QUARTA – São direitos e obrigações entre as partes as 
estabelecidas na Lei Federal nº 8.245/91. 
 
O LOCADOR reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa, previstas no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 



 
CLÁUSULA QUINTA – Os encargos correspondentes ao fornecimento de 
água e luz, relativamente à parte locada, serão de exclusiva responsabilidade 
do LOCADOR. 
 
CLÁUSULA SEXTA – A cessão ou transferência do presente contrato 
dependerá de prévio e expresso consentimento do LOCADOR. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Caracterizará grave infração contratual, podendo o 
LOCADOR dar como rescindido de pleno direito, independentemente de 
qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, o presente contrato, sem que 
assista ao ÓRGÃO LOCATÁRIO direito a qualquer indenização ou reclamação, 
em caso de uso do prédio para fins diversos do estabelecido. 
 
CLÁUSULA OITAVA – O LOCATÁRIO obriga-se a zelar e assegurar junto aos 
ocupantes do imóvel para que mantenham a respeitabilidade e perfeita limpeza 
da parte locada. 
 
CLÁUSULA NONA – Quaisquer tolerâncias ou concessões pelo LOCADOR, 
que não manifestada por escrito, não constituirão precedentes invocáveis para 
a alteração de suas obrigações estipuladas neste instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Os recursos necessários para atender às despesas 
decorrentes desta contratação, estão alocados no Orçamento Geral do  
CONTRATANTE, na seguinte rubrica orçamentária: 
 
ÓRGÃO 03 – Secretaria da Administração, Fazenda e Planejamento 
Unidade 2003 – Manutenção das atividades da Secretaria 
33.90.39.99.00.00 – Aluguel direto com pessoa física (311) 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A comunicação entre as partes será escrita 
quando necessário, nos termos da Lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Para dirimir as dúvidas e controvérsias 
emergentes deste contrato, fica eleito o foro da comarca de Garibaldi. 
 
 
 
 
 



E, por considerarem o presente instrumento de contrato, conforme, 
subscrevem-no na presença e juntamente com 02 (duas) testemunhas, em 03 
(três) vias de igual teor, forma e valor. 
 
 
      
     CORONEL PILAR, em 07 de fevereiro de 2003. 
 
 
                          _____________________________ 
                                            LOCATÁRIO 
                    ROSALINO MORESCO 
     Prefeito Municipal 
 
 
                             ____________________________ 
                        LOCADOR 
                LIRIO FURLANETTO 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
________________________ 
  
 
________________________ 
  
 
Visto. De acordo. 
    
 
 Sonáli Chies 
OAB/RS 49.681 
 
 
 


