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PROCESSO DE COMPRA Nº 02/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, entidade jurídica de 
direito público inscrita no CNPJ sob nº. 83.102.582/0001-44, estabelecida à Rua dos Pioneiros, 109, 
Centro, Município de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, por determinação de seu Prefeito 
Municipal, senhor JOSÉ CONSTANTE, com a autoridade que lhe é atribuída pela legislação em vigor, 
torna público para o conhecimento dos interessados, que será contratada diretamente, através de 
dispensa de licitação, de conformidade com o inciso X, artigo 24, da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho 
de 1993, e suas alterações, locar um imóvel comercial que atenda às necessidades do município de 
Agrolândia. 
 

I – DO OBJETO  
 

LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL TÉRREA, EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA, COM DIVISÓRIAS EM MDF. 
QUALIDADE DE ACABAMENTO MÉDIA/ALTA, CONTENDO 01 (UMA) SALA, 01 (UM) BANHEIRO 
PRIVATIVO, 01 (UM) BANHEIRO SOCIAL, COZINHA E SALA DE DESPENSA, GARAGEM ABERTA COM 
COBERTURA DE TELHAS ALUZINCO E ESTRUTURA METÁLICA, AMPLO ESTACIONAMENTO PARA 
USUÁRIOS, ÁGUA E ENERGIA INSTALADOS E ENTRADA PARA REDE DE INTERNET E PARA AR 
CONDICIONADO, BOA LOCALIZAÇÃO, QUE IRA COMPORTAR TODA A EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE 
DA FAMILIA SÃO JOÃO, DE FÁCIL ACESSIBILIDADE, ASSEGURANDO A ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS, GARANTINDO O ACESSO A TODOS OS SEUS USUÁRIOS, E ESTÁ 
DISPONÍVEL PARA SER LOCADO. 
 

O Imóvel contém área privativa 285,34 m², localizado na Rua São João, Nº 52, no bairro São João, 
nesta cidade. 
     
II – FUNDAMENTO LEGAL 
 

A presente dispensa de licitação é realizada com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 
 

Art. 24.  É dispensável a licitação:  
         
        [...] 

 

X – para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades 
precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem 
a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo 
avaliação prévia;  
 

        [...] 
 

III – JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
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A presente dispensa para locação do imóvel justifica-se em virtude do Município não dispor de 
instalações físicas suficientes e apropriadas para suprir a necessidade de desempenho da EQUIPE DE 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA SÃO JOÃO; 
 

A razão da escolha recaiu em favor do imóvel situado na Rua São João, nº 52, São João – Agrolândia, 
em virtude da localização e obedecendo as normativas e regras adequadas ao atendimento dos 
pacientes, bem como no trabalho dos profissionais da saúde; 
 

O referido imóvel apresenta ambientes de acordo com as configurações exigidas e permite 
adequações caso necessárias para atender as necessidades da Equipe, bem como de fácil acesso a 
população. 
 

IV – CONSULTA DE PREÇOS CORRENTES NO MERCADO 
 

Os valores contratados estão compatíveis com os valores de mercado de aluguel de imóveis da 
cidade, conforme levantamento de preços de outros imóveis da cidade e conforme avaliação feita 
previamente, como segue: 
 

1. Imóvel na Esquina Rua dos Pioneiros e Rua Trinta e Um de Agosto, Centro, Agrolândia, SC, 
com área de construção de 246,50 m2 - valor da locação – R$ 3.700,00 (Três mil e Setecentos 
reais), VALOR POR M2 – R$ 15,01 (Quinze reais e um centavo). 
 

2. Imóvel na Rua dos Pioneiros, Centro, Agrolândia, SC, com área de construção de 270 m2 - 
valor da locação – R$ 2.750,00 (Dois mil, Setecentos e Cinquenta reais).  VALOR POR M2 – R$ 
10,19 (Dez reais e dezenove centavos) 

 

3. Imóvel na Rua dos Pioneiros, nº 34, Bairro Centro, Agrolândia, SC, com área de construção de 
256,00 m² - valor da locação – R$ 4.500,00 (Quatro mil Quinhentos reais) - VALOR POR M2 – 
R$ 17,58 (Dezessete reais e Cinquenta e Oito centavos). 
 

VALOR MÉDIO DA LOCAÇÃO POR M2 – R$ 14,26 (Catorze Reais e Vinte e Seis Centavos). 
 

IMÓVEL LOCADO 
Área de construção = 285,34m² 
Valor Orçado - R$ 3.500,00 (CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) – MENSAL. 
Valor da locação por m2 – R$ 12,25 (Dez reais e Noventa centavos). 
 

V – CONTRATADA 
 

Como razão da escolha através dos orçamentos de preços apresentados, foi contratado o Senhor 
MANFRID TRAPP, pessoa física, casado, agricultor, portador do CPF sob o nº 311.085.399-04, 
residente e domiciliado à Rua São João, nº 52, Bairro São João, cidade de Agrolândia, Estado de Santa 
Catarina.  
 

VI – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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A pessoa física, contratada para este processo de dispensa de licitação apresentou os seguintes 
documentos: 
 

a) Cópia autenticada do CPF (Cadastro de Pessoa Física) e RG (Registro Geral); 
b) Certidão negativa de débitos (CND) Fazenda federal; 
c) Certidão negativa de débitos (CND) Fazenda estadual; 
d) Certidão negativa de débitos (CND) Fazenda municipal da sede da empresa; 
e) Declaração de que a pessoa física não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o 
Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a Administração Estadual, conforme 
modelo a seguir: 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO. 
 
(Nome)________, CPF No. ____________, estabelecida à __________ (endereço 
completo), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
Local e Data. 

______________________________ 
Assinatura do representante legal da Empresa / CNPJ 

 
 
 

VIII – VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
 

O prazo de vigência do contrato será de 01 (um) ano, com início em 15 de Abril de 2021 e término 
em 14 de Abril de 2022, nos termos do artigo 3° da Lei nº 8.245/91, podendo, por interesse da 
Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos. 
 

IX – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 

O Município pagará ao Locador mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês vencido, 
desde que o recibo locatício, ou documento de cobrança correspondente, tenha sido apresentado 
pelo Locador com antecedência mínima de 05 dias.  
O valor do aluguel mensal é de R$ 3.500,00 (Três mil e Quinhentos reais). 
As despesas referentes à água e esgoto, energia elétrica e internet, ocorrem por conta do Locatário e 
as demais despesas que possam vir a incidir sobre o uso do imóvel serão por conta do locador.  
O valor do aluguel poderá ser reajustado anualmente, no mês de Janeiro, através da aplicação do 
Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, caso haja acordo entre ambas as partes. 
 

X – FONTE DE RECURSOS: 
 

As despesas decorrentes deste Processo Licitatório serão custeadas pela seguinte dotação 
orçamentária: 
 

Dotação Utilizada 
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Código Dotação Descrição 

12 Fundo Municipal de Saude de Agrolandia 

1 Fundo Municipal de Saude de Agrolandia 

2051 Manut. do Fundo Municipal de Saude 

3339036150000000000 Locação de imóveis 

3020000 Receitas de Impostos - Saúde 
 

XI – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Caberá à autoridade competente revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos termos 
do art. 49 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
 

Na contagem dos prazos estabelecidos nesta dispensa de licitação, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 
 

Para dirimir quaisquer questões que por ventura venham surgir com a execução do presente 
procedimento licitatório, fica eleito o Foro da Comarca de Trombudo Central – SC, com renúncia 
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

A presente dispensa de licitação é regulada pela Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações. 
 
 
Agrolândia (SC), 15 de Abril de 2021. 
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CONTRATO Nº  
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL 

 
PROCESSO DE COMPRA Nº 02/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 
 

 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL 
QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA E 
MANFRID TRAPP. 

 
MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no 
CNPJ/MF sob o n. 83.102.502/0001-44, com sede na Praça dos Pioneiros, n. 109 – Centro, 
Agrolândia/SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CONSTANTE, doravante 
denominado simplesmente LOCATÁRIO; e, MANFRID TRAPP, pessoa física, comerciante, portador do 
CPF sob o nº 311.085.399-04, residente e domiciliado à Rua São João, nº 52, cidade de Agrolândia, 
Estado de Santa Catarina, doravante denominado simplesmente LOCADOR; com fundamento no 
artigo 24, inciso X, da Lei n° 8.666/93, e na Lei n° 8.245/91, bem como demais legislações correlatas, 
resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:  
 

DO OBJETO 
 

Cláusula Primeira - Locação de Sala comercial Térrea, edificação em alvenaria, com divisórias em 
MDF. Qualidade de acabamento média/alta, contendo 01 (uma) sala, 01 (um) banheiro privativo, 01 
(um) banheiro social, cozinha e sala de despensa, garagem aberta com cobertura de telhas aluzinco e 
estrutura metálica, amplo estacionamento para usuários, água e energia instalados e entrada para 
rede de internet e para ar condicionado, boa localização, que ira comportar toda a EQUIPE DE 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA SÃO JOÃO, de fácil acessibilidade, assegurando a acessibilidade 
para pessoas com deficiência e idosas, garantindo o acesso a todos os seus usuários, e está disponível 
para ser locado. 
 

O Imóvel contém área privativa 285,34 m², localizado na Rua São João, Nº 52, no bairro São João, 
nesta cidade. 
 

Parágrafo único - Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Termo de 
Dispensa de Licitação nº 01/2021-FMS, de 15 de Abril de 2021 e a proposta do Locador. 
 

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

Cláusula Segunda - O presente contrato foi firmado mediante dispensa de licitação, fundamentada 
no artigo 24, inciso X, da Lei n° 8.666/93, que a autoriza na hipótese de “compra ou locação de 
imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas necessidades de 
instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de 
mercado, segundo avaliação prévia”, conforme parecer anexo. 
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DOS DEVERES E DA RESPONSABILIDADE DO LOCADOR 
 

Cláusula Terceira - O Locador obriga-se a: 
 

I - Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina, e em estrita 
observância das especificações de sua proposta; 
II - Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel; 
III - Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel; 
IV - Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação; 
V - Fornecer ao Locatário descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua vistoria para 
entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes; 
VI - Fornecer ao Locatário recibo discriminado das importâncias pagas; 
VII - Pagar os impostos (especialmente Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU) e taxas, inclusive a 
contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública, incidentes sobre o imóvel; 
VIII - Entregar, em perfeito estado de funcionamento, os sistemas de combate a incêndio, sistema 
hidráulico e a rede elétrica; 
IX - Providenciar a atualização do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e o pagamento do prêmio 
de seguro complementar contra fogo, caso ocorra um sinistro dessa natureza; 
X - Informar ao Locatário quaisquer alterações na titularidade do imóvel, inclusive com a 
apresentação da documentação correspondente. 
 

DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO LOCATÁRIO 
 

Cláusula Quarta – O Locatário obriga-se a: 
 

I - Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo estipulado neste contrato;  
II - Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e 
com o fim a que se destina, devendo conservá-lo como se seu fosse; 
III - Restituir o imóvel ao final da vigência da locação, nas condições em que o recebeu, conforme 
documento de descrição minuciosa, elaborado quando da vistoria para entrega, salvo os desgastes e 
deteriorações decorrentes do uso normal; 
IV - Comunicar ao Locador qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as 
eventuais turbações de terceiros; 
V - Consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo do Locador, assegurando-se o direito ao 
abatimento proporcional do aluguel, caso os reparos durem mais de dez dias, nos termos do artigo 
26 da Lei n° 8.245/91; 
VI - Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocados 
por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizados; 
VII - Permitir a vistoria do imóvel pelo Locador ou por seus mandatários, mediante prévia 
combinação de dia e hora, bem como admitir que seja visitado e examinado por terceiros, na 
hipótese prevista no artigo 27 da Lei nº 8.245/91. 
 

DAS BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO 
 

http://www.agrolandia.sc.gov.br/
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Cláusula Quinta - As benfeitorias necessárias introduzidas pelo Locatário, ainda que não autorizadas 
pelo Locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício 
do direito de retenção, de acordo com o artigo 35 da Lei nº 8.245/91, e o artigo 578 do Código Civil. 
 

Parágrafo primeiro – o Locatário fica desde já autorizado a fazer, no imóvel locado, as adaptações 
indispensáveis ao desempenho das suas atividades. 
 

Parágrafo segundo - Em qualquer caso, todas as benfeitorias desmontáveis, tais como divisórias, 
biombos, tapetes, etc., poderão ser retiradas pelo Locatário, devendo o imóvel locado, entretanto, 
ser devolvido com os seus respectivos acessórios. 
 

Parágrafo terceiro - Finda a locação, será o imóvel devolvido ao Locador, nas condições em que foi 
recebido pelo Locatário, conforme documento de descrição minuciosa elaborado quando da vistoria 
para entrega, salvo os desgastes e deteriorações decorrentes do uso normal. 
 

DO VALOR DO ALUGUEL 
 

Cláusula Sexta - O valor do aluguel mensal é de R$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais). 
 

Parágrafo primeiro - As despesas referentes à água e esgoto, energia elétrica, Internet, ocorrerão por 
conta do locatário e as demais despesas que possam vir a incidir sobre o uso do imóvel serão por 
conta do locador.  
 

 Parágrafo segundo: O valor do aluguel poderá ser reajustado anualmente, no mês de Janeiro, 
através da aplicação do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, caso haja acordo entre ambas as 
partes. 
 

DO PAGAMENTO  
 

Cláusula Sétima - O pagamento do aluguel será efetuado mensalmente, até o 15º dia do mês 
subsequente ao mês vencido, desde que o recibo locatício, ou documento de cobrança 
correspondente, tenha sido apresentado pelo Locador com antecedência mínima de 05 dias.  
 

Parágrafo primeiro - O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor 
competente, do documento de cobrança apresentado pelo Locador. 
 

Parágrafo segundo - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade do documento de 
cobrança apresentado pelo Locador e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 
 

Parágrafo terceiro - Havendo erro na apresentação do documento de cobrança ou dos documentos 
pertinentes à locação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 
ficará pendente até que o Locador providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 
ônus para o Locatário. 
 

Parágrafo quarto - Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
 

http://www.agrolandia.sc.gov.br/
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Parágrafo quinto - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pelo Locador, ou por 
outro meio previsto na legislação vigente. 
 

Parágrafo sexto - Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
 

Parágrafo sétimo - O Locatário não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pelo Locador, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
 

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

Cláusula Oitava - O prazo de vigência do contrato será de 01 (um) ano, com início em 15 de Abril de 
2021, e término em 14 de Abril de 2022, nos termos do artigo 3° da Lei nº 8.245/91, podendo, por 
interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos. 
 

Parágrafo primeiro – Toda prorrogação de contratos será precedida da comprovação da 
vantajosidade da medida para a Administração, inclusive mediante a realização de pesquisas de 
preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração 
Pública. 
 

Parágrafo segundo - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo 
aditivo.  
 

Parágrafo terceiro - Caso não tenha interesse na prorrogação, o Locador deverá enviar comunicação 
escrita ao Locatário, com antecedência mínima de 30 (dias) da data do término da vigência do 
contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis por descumprimento de dever contratual. 
 

DA VIGÊNCIA EM CASO DE ALIENAÇÃO 
 

Cláusula Nona - Este contrato continuará em vigor em qualquer hipótese de alienação do imóvel 
locado, na forma do artigo 8º da Lei nº 8.245/91, ficando desde já autorizada o Locatário a proceder à 
averbação deste instrumento na matrícula do imóvel junto ao Oficial de Registro de Imóveis 
competente, correndo as despesas decorrentes por conta do Locador. 
 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

Cláusula Décima - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
 

Código Dotação Descrição 

12 Fundo Municipal de Saude de Agrolandia 

1 Fundo Municipal de Saude de Agrolandia 

2051 Manut. do Fundo Municipal de Saude 

3339036150000000000 Locação de imóveis 

3020000 Receitas de Impostos - Saúde 
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DAS ALTERAÇÕES 
 

Cláusula Décima Primeira - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 
da Lei nº 8.666/93.  
 

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

Cláusula Décima Segunda - A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de 
qualquer dos deveres elencados no contrato, sujeitará o Locador, garantida a prévia defesa, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de: 
a) advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
b) multa de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou 
parcial da obrigação assumida; 
c) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Agrolândia, pelo prazo de até 
02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o Locador ressarcir a 
Administração pelos prejuízos causados; 
e) a penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 

Parágrafo primeiro – A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa. 
 

Parágrafo segundo - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 

Parágrafo terceiro - As multas devidas e/ou prejuízos causados ao Locatário serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o caso, serão 
inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 
 

Parágrafo quarto - Caso o Locatário determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada. 
 

Parágrafo quinto - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 

DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 
 

Cláusula Décima Terceira - Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administração Pública poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 
prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 
 

DA RESCISÃO CONTRATUAL  
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Cláusula Décima Quarta – O Locatário, no seu lídimo interesse, poderá rescindir este contrato, sem 
qualquer ônus, em caso de descumprimento total ou parcial de qualquer cláusula contratual ou 
obrigação imposta ao Locador, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 
 

Parágrafo primeiro - A rescisão por descumprimento das cláusulas e obrigações contratuais 
acarretará a execução dos valores das multas e indenizações devidos ao Locatário, bem como a 
retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados, além das sanções 
previstas neste instrumento.  
 

Parágrafo segundo - Também constitui motivo para a rescisão do contrato a ocorrência de qualquer 
das hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei nº 8.666,/93, que sejam aplicáveis a esta relação 
locatícia, sendo que nos casos de rescisão por ausência de culpa do Locador, haja vista os 
investimentos realizados pelo mesmo no imóvel para adequá-lo as necessidades do Locatário, este o 
ressarcirá dos prejuízos da seguinte forma: 
a) se a rescisão se der até a data de 01.01.2022, o Locatário indenizará o Locador no valor 
equivalente a 02 (dois) aluguéis mensais vigentes; 
b) se a rescisão se der posteriormente a 01.01.2022, o Locatário indenizará o Locador no valor 
equivalente a 01 (um) aluguel mensal vigente. 
 

Parágrafo terceiro - O procedimento formal de rescisão terá início mediante notificação escrita, 
entregue diretamente ao Locador ou por via postal, com aviso de recebimento. 
 
Parágrafo quarto - Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente.  
 

DOS CASOS OMISSOS  
 

Cláusula Décima Quinta - Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste 
contrato serão decididos pelo locatário, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.245/91, e na Lei 
nº 8.666/93, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas 
pertinentes, que fazem parte integrante deste contrato, independentemente de suas transcrições. 
 

DA PUBLICAÇÃO 
 

Cláusula Décima Sexta - Incumbirá ao Locatário providenciar a publicação do extrato deste contrato, 
até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.  
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Cláusula Décima Sétima – O Locador tem plena ciência de que o imóvel ora locado será utilizado 
para atender a EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIAR SÃO JOÃO. 
 

DO FORO  
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Cláusula Décima Oitava - Para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, as partes 
elegem o foro da Comarca de Trombudo Central, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a 
seguir firmam o presente contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na 
presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.  
 

Agrolândia/SC, 15 de Abril de 2021. 
 
 
 
          ________________________________                             _______________________________ 

JOSÉ CONSTANTE 
Prefeito Municipal 

 

                                           MANFRID TRAPP 
                                 CPF Nº 311.085.399-04 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
_____________________________    
Nome:                    
CPF: 
 
_____________________________    
Nome:                    
CPF:     
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