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TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O SERVIÇO AUTÔNOM O 
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO E PESSOA FISICA-  
ERICO P. WISENTAINER- LOCAÇÃO DO IMÓVEL. 
 
 
 
O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE , de Nova Trento, Estado 
de Santa Catarina, sito à Rua dos Imigrantes, 356, inscrito no CNPJ sob n.º 
95.758.267/0001-48,  neste ato representado por seu Diretor, Carlos Tarcisio Battisti, 
portador da Carteira de Identidade n.º  RG.N. xxxxxxx.x SSP e do CPF n.º xxx.xxx.xxx-
xx, residente e domiciliado em Nova Trento, abaixo denominado LOCATÁRIO , e de 
outro lado o Sr. Érico P. Wisentainer , portador  do CPF n.xxx.xxx.xxx-xx cidade de 
Brusque – SC, neste ato representado por seu Corretor de Imóveis, Sr. Alceu Luiz 
Dalbosco, inscrito no CRECI sob n.º 8.523 e no CPF sob n.º xxx.xxx.xxx-xx resolvem 
celebrar o presente Contrato n.º 000015/2015, para locação do imóvel situado na Rua 
dos Imigrantes,nº 356- Centro, mediante as disposições expressas nas cláusulas 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
Este contrato tem por objeto a locação do imóvel localizado na RUA DOS  IMIGRANTES,    Nº 
356, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE NOVA TRENTO, ESTADO DE SANTA 
CATARINA, visando atender a finalidade pública, sendo o imóvel locado utilizado para a Sede 
do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, com dispensa de Licitação  Art.24,inciso X 
da lei 8.666/93para o Exercicio de 2015 
  
SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA  
 
Fica convencionado entre as partes que, por razões de interesse público, poderá o LOCATÁRIO 
alterar a finalidade pública a ser atendida pela presente locação, a qualquer tempo, sem que isso 
acarrete rescisão do contrato, multa ou o dever de pagar qualquer indenização ao LOCADOR.  
 
SUB-CLÁUSULA SEGUNDA  
A modificação na destinação a ser dada ao imóvel será formalizada através de termo aditivo, 
previamente analisado pela Autarquia.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA  
 
2 -DO PRAZO  
 
2.1 -O prazo da presente locação é de 12 (doze) meses, iniciando-se em 02/01/2015 e cessando 
de pleno direito em 31/12/2015, independente de notificação, aviso ou interpelação judicial ou  
 
 



 
extrajudicial, obrigando-se o LOCATÁRIO a desocupar o imóvel ora locado, na data antes 
referida, entregando-o nas condições previstas neste instrumento contratual.  
 
SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA  
 
O contrato poderá ser sucessivamente prorrogado pelas partes, enquanto houver necessidade 
pública a ser atendida através da presente contratação, mediante assinatura de termo aditivo, após 
apresentação de justificativa por escrito e autorização da autoridade competente para celebrar o 
contrato em nome do LOCATÁRIO.  
 
SUB-CLÁUSULA SEGUNDA  
 
É vedada a prorrogação automática do presente contrato e, na hipótese de irregularmente 
verificar-se a continuidade de utilização do imóvel pelo LOCATÁRIO após findo o prazo 
ajustado entre as partes não ocorrerá a transformação do contrato em pacto por prazo 
indeterminado.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA  
 
DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO . 
 
Pelo Aluguel do Imóvel deste Contrato, o SAMAE pagará à CONTRATADA a 
importância de R$ 862,00 (Oitocentos e  sessenta e dois reais) mensais , totalizando 
o valor de R$ 10.344,00 (dez mil, trezentos e quarenta e quatro reais) no período de 
2015, reajustados anualmente pelo índice de inflação apurado pelo INPC (IBGE), em 
caso de sua renovação. 
 
SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA : O pagamento ocorrerá até o 5° (quinto) dia útil de cada 
mês, mediante apresentação de Recibo ou  Nota Fiscal., sendo que em caso de 
eventual atraso no pagamento mensal por parte do SAMAE haverá tão somente 
correção do valor devido pelo índice do IGP-M, conforme art. 55,III da Lei nº 8.666/93. 
 
 
SUB-CLÁUSULA SEGUNDA: Fica expressamente convencionado que o preço estabelecido 
nesta cláusula inclui todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto 
contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 
 
SUB-CLÁUSULA TERCEIRA:  
 
O reajuste do preço contratado levará em consideração o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE, ou outro 
índice que vier a substituí-lo.  
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSO S. 
 
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do orçamento de 
2015, cuja fonte de recursos tem a seguinte classificação: 
 
Projeto Ativ. 2.034 Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Abastecimento de 
Água 
Elemento Despesas Elemento de Despesa: (13) 3.3.90.36.15.00.00.00 - L ocação de 
Imóveis 
 



 
CLÁUSULA QUINTA- DA EXECUÇÃO: 
 
 Este Contrato subordina-se às normas constantes da Lei n.º 8.666/93, em especial 
no disposto no seu art. 24,inc.X, sendo que o imóve l objeto da locação é destinado 
ao atendimento das finalidades precípuas da adminis tração, onde funciona a sede 
administrativa do SAMAE e conforme avaliações de pr eços constantes no 
processo administrativo.” 
 
CLÁUSULA SEXTA  - RESCISÃO CONTRATUAL  
 
SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA : Poderá ocorrer pelas causas e na forma previstas nos artigos 
77, 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93, reconhecidos em caso de rescisão administrativa. 
 
SUB-CLÁUSULA SEGUNDA: O descumprimento das obrigações assumidas neste contrato 
deverá ser objeto de comunicação escrita, tendo a parte inadimplente o, prazo de cinco (05) dias 
para alegar o que entender de direito. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CA SO DE RESCISÃO 
CONTRATUAL . 
 
SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA :  Pela inexecução total ou parcial do presente contrato, a 
CONTRATANTE, (SAMAE)  poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, as 
sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 
10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA - FORO 
 
 
 As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de São João Batista, para dirimir 
eventuais controvérsias emergentes da aplicação deste contrato. 
E, por estarem ajustados, assinam o presente instrumento em duas (03) vias de igual teor e forma, 
juntamente com as testemunhas abaixo firmada. 
 
Nova Trento, 02 de Janeiro de 2015 
 
Pelo SAMAE:      Pela LOCADOR: 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
 Carlos Tarcisio Battisti                                             p.p Alceu Luiz Dalbosco 
   Diretor do SAMAE     CRECI n.º 8.523 
 
Testemunhas: 
 
 
_________________________________     ___________________________ 
 Maria de Lourdes Rover                                             Emiliana Speranzini 
CPF:   xxx.xxx.xxx-xx                                                     CPF: xxx.xxx.xxx-xx 
 
 


