
ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL  
 
 

CONTRATO Nº. 26/2021 
 

 
O MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL/SC, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº. 83.027.045/0001-87, com sede na Avenida João 
Pessoa, 1265, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Senhor   
Claudio Junior Weschenfelder, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE e MARIVALDO GNOATTO, pessoa física, com sede na Rua 
Antônio Duarte da Rosa, 846, Centro, município de Guaruja do Sul, Estado de 
Santa Catarina,  inscrita no CPF  sob nº. 430.592.449-87, doravante 
denominado simplesmente CONTRATADA, firmam o presente Contrato, com 
fundamento na Lei n° 14.133/2021 Art. 74 Inciso V e legislação pertinente, nos 
termos do Processo Licitatório nº. 48/2021 / Inexigibilidade nº. 01/2021  e seus 
anexos e nas  estabelecidas nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Locação de Sala Comercial com área de 108,00 m², 
localizado na Rua Octavio Reinaldo Diehl,388,  centro, para desenvolvimento  
das atividades do Conselho Tutelar do  município de Guarujá do Sul. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Que pelo presente instrumento particular de locação, 
na melhor forma de direito, o Contratado tem ajustado alugar ao MUNICÌPIO, 
pelo período de 15,5  meses, iniciando-se em 15 de setembro de 2021  a 31 de 
dezembro de 2022, podendo ser prorrogado até o limite permitido pela 
legislação vigente, se o interesse público o exigir. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Que a finalidade da presente locação é a utilização 
da sala para as atividades do Conselho Tutelar do  município de Guaruja do 
Sul. 
 
CLÁUSULA QUARTA – O Município pagará ao Contratado o valor de até R$ 
R$ 1.210,00 ( Hum mil, duzentos e dez reais ) mensais, totalizando R$ 
18.755,00 ( Dezoito mil, setecentos e cinquenta e cinco reais ),  até o decimo  
dia do mês subsequente, mediante recebido assinado pela contratado.   
Em caso de prorrogação da vigência do contrato o preço cotado será 
reajustado com base no IPCA ou outro índice que o substituir, após um ano de 
vigência do contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA - Que o MUNICÍPIO deverá zelar pela parte utilizada, 
permitindo ao Contratado efetuar vistorias periódicas em épocas que desejar. 
 
PARAGRAFO PRIMEIRO: É de responsabilidade do Conselho Tutelar  a 
limpeza do espaço utilizado. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Quando do termino da vigência desse contrato o 
município devera entregar o local com as mesmas condições de uso, em 
especial a pintura. 



 
CLÁUSULA SEXTA: As despesas decorrentes da aplicação do objeto do 
presente contrato correrão a conta da dotação orçamentária nas seguintes 
rubricas para o Exercício de 2021, com o valor de R$ 4.235,00 
11.03.10.305.00010.2.048.3.3.90.39 ( 186 )  
 
PARAGRAFO PRIMEIRO: Para os exercícios seguintes as dotações 
orçamentarias correrão por conta do orçamento vigente no exercício financeiro 
do ano correspondente. 
 
CLAUSULA SÉTIMA: Em caso de rescisão do presente contrato, aplica-se as 
disposições previstas Lei Federal nº. 14.133/2021, sendo que em qualquer das 
hipóteses a parte interessada devera notificar a outra com antecedência 
mínimo de 30 ( trinta) dias.  
 
CLAUSULA OITAVA: A responsabilidade pela execução do contrato será do 
responsável pela Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, conforme 
Decreto 145/2018. 
 
CLÁUSULA NONA: Fica eleito o foro da Comarca de São José do Cedro, com 
prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção 
de medidas judiciais oriundas do presente  contrato.  
 
 
E  por  estarem  justos  e  contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e forma. 
 
 
 
                                                          Guarujá do Sul, 03 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 Claudio Junior Weschenfelder ,                 MARIVALDO GNOATTO  
      Prefeito Municipal.                                                    Contratado                              
           Contratante                                                               
 
 
Testemunhas: 
 
  
 
 
Claudenice Caramori,                                  Francisco J. G. de Mattos,  
CPF: 014.940.979-66.                                                     CPF 681.840.349-20.  
 

 
 

 


