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CONTRATO Nº  017/2017 

 
 

 
MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI, pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede à Praça Paulino Granzotto, nº 20, Centro, inscrito no CNPJ nº 

82.777.335/0001-85, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOÃO 

CIDINEI DA SILVA, brasileiro, portador do CPF Nº 827.958.519-20 e RG nº 

2.706.583-9, residente e domiciliado na Comunidade do Marmeleiro, nesta Cidade, 

doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO,  e o Sr. OSNI SILVA DOS 

SANTOS, brasileiro, portador do CPF nº 304.958.499-87 e RG nº 4.861.123-9, 

residente e domiciliado na Localidade de Lagoa da Estiva, interior, nesta cidade de 

Anita Garibaldi/SC, doravante denominado simplesmente LOCADOR, firmam o 

presente Termo de Contrato, mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas:  

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente contrato de locação do imóvel localizado na Rua 

Lourenço Ceregatti, 162, centro, nesta cidade, com 5 salas localizadas na parte 

térrea do imóvel, construção de tipo mista, na forma disposta nesse instrumento, a 

fim de centralizar no mesmo ambiente a Secretaria Municipal de Agricultura do 

Município de Anita Garibaldi.  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

 

O valor do aluguel supracitado é de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) 

mensais, a serem pagos até o 10º dia útil do mês subsequente e será depositado na  
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conta Corrente nº 1.570-9, Cooperativa: 3080-5- Sicoob/SC Credicanoas. Além do 

aluguel, o LOCATÁRIO pagará as faturas mensais de Energia Elétrica e Água do 

imóvel ora locado, bem como a manutenção, repondo sempre que necessário, 

torneiras, lâmpadas, fechaduas, sanitários e similares. O reajuste será calculado 

de acordo com o IGPM/FGV, caso haja prorrogação do presente  contrato.  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL  

 

O LOCADOR compromete-se a entregar o imóvel ora locado em plenas condições 

de uso e o LOCATÁRIO compromete-se a devolvê-lo no final do contrato, nas 

mesmas condições em que recebeu. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA REALIZAÇÃO DA DESPESA 

 

A despesa será realizada de acordo com a categoria funcional a seguir: Unidade 

Orçamentária: 05.01 – Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural – Projeto 

Atividade: 2.010 – Elemento Despesa: 3.3.90.00-33. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE DEVOLUÇÃO  

 

O LOCATÁRIO deverá no término do contrato devolver o imóvel nas condições em 

que recebeu. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA  
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O presente contrato terá validade de doze (12) meses, a partir da presente data, 

findando em 01 de março de 2017,prorogavel por  mais trinta e seis (36) meses. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FÓRUM 

 

Fica eleito o Fórum da Comarca de Anita Garibaldi para dirimir possíveis dúvidas 

decorrentes do presente contrato. 

 

E, por ser a única verdade e a expressão da vontade das partes, assim o presente 

instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) 

testemunhas, para que seus legais e jurídicos efeitos. 

 

Anita Garibaldi, 01 de Março de 2017. 

 

 

 

________________________________                     ________________________________ 
       JOÃO CIDINEI DA SILVA                              OSNI SILVA DOS SANTOS 
          Prefeito/ Locatário                                               Locador 

 

 

 

Testemunhas: 

 

________________________________                     ________________________________ 
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