
 
  

Modalidade: Dispensa de ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
Licitação 
Processo nº 13/2017  

Locador/Contratada: MARCOS LUIZ ANDRES 

Objeto: Locação de um imóvel urbano localizado na Av. Antonio Menegatti, 1050, 
consistindo numa sala comercial térrea, com área de 29,15 m², em alvenaria, destinado 
ao depósito temporário de sementes de milho do programa troca troca.  
Preço: R$ 500,00 (Quinhentos reais) mensais. 
Prazo: 10/08/2017 até 31/12/2017. 
 
   
  O Município não possui imóvel próprio com condições de abrigar em local 
fechado, seguro e ao abrigo das intempéries e roedores as sementes de milho do programa 
troca troca Feaper, obrigando a se lançar mão de locação de imóveis. 
 
  O local que se busca armazenar as sementes de milho do programa troca 
troca Feaper, possui todas as características necessárias a atender a finalidade a que se 
destina, sendo determinante na sua escolha. 
 
   
  Em verdade, com estas características e condições para atender a tais 
necessidade, inexiste outro imóvel nestas condições, sendo estas e a sua localização 
determinantes da escolha do imóvel. 
 
  O valor do aluguel é compatível com o mercado e com, as características do 
imóvel. 
  
   A situação é aquela do inciso X do artigo 24 da lei das licitações “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;”   
 
  A presente situação encontra amparo na lei das licitações e na situação 
fática. 
  
  Deste modo, por tais razões ratifica-se a dispensa de processo licitatório para 
a locação do imóvel do senhor MARCOS LUIZ ANDRES destinado a armazenagem das 
sementes de milho do programa troca troca Feaper. 
 

Centenário, 10 de agosto de 2017. 
 
 

Hilário José Kolassa 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 



MINUTA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 
 

Locador: XXXXXXXXXX, brasileiro, casado, portador do RG de n. xxxxxx, inscrito no 
CPF sob o n. xxxxxxx, residente e domiciliado na cidade de Centenário- RS,  
 
Locatário: MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob o n. 93.539.138/0001-44, representada neste ato pelo Prefeito 
Municipal, Senhor Hilário José Kolassa, brasileiro, residente e domiciliado na cidade 
de Centenário-RS, firmam o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e 
condições:  
 
Objeto: Constitui o presente contrato a locação de um imóvel urbano localizado na Av. 
Antonio Menegatti, 1050, consistindo numa sala comercial térrea, com área de 29,15 m², 
em alvenaria, destinado ao depósito temporário de sementes de milho do programa 
troca troca - FEAPER.  
 
Cláusula Primeira: O presente contrato regula-se por suas cláusulas e pelos preceitos 
de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado.  
 
Cláusula Segunda: O preço justo e acertado que o locatário pagará ao locador pelo 
objeto do presente contrato será de R$ XXXXXX (XXXXXXX) mensais, pagos até o dia 
05 (cinco) do mês subsequente ao do vencimento.  
Parágrafo Único: O valor constante do caput desta cláusula poderá reajustado a cada 
período de doze meses com base no IGP-M/FGV.  
 
Cláusula Terceira: O presente contrato vigorará de 10/08/2017 até 31/12/2017, 
podendo ser prorrogado por iguais, superiores ou inferiores períodos, mediante termo 
aditivo.  
 
Cláusula Quarta: O presente contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de um dos 
motivos constantes do art. 78 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, obedecendo-se as 
determinações do art. 79 do referido Diploma Legal.  
Parágrafo único. Qualquer um dos partícipes, ainda, poderá denunciar o presente 
contrato, com comunicação por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  
 
Cláusula Quinta: As despesas com taxa/consumo de água e energia elétrica relativa ao 
imóvel objeto da locação ficarão a cargo do locatário.  
 
Cláusula Sexta: O locatário poderá realizar no imóvel, objeto da locação, as reformas, 
benfeitorias e adaptações que se fizerem necessários para desempenho da atividade 
pública, sendo, ao final, retiradas.  
 
Cláusula Sétima: As despesas decorrentes do aluguel correrão a conta de dotação 
orçamentária, consignada na lei de meios.  
Cláusula Oitava: Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação, 
aumento ou diminuição de quantidade ou de preços, ou das especificações e 
disposições deste contrato poderá ocorrer, salvo quando e segundo a forma e as 
condições previstas na Lei nº 8.666, de 1993.  
 



Cláusula Nona: As dúvidas oriundas do presente Contrato, quando não resolvidas 
administrativamente, serão dirimidas no Foro da Comarca de Gaurama/RS.  
 
E por estarem, assim justos e acertados, firmam, os contratantes na presença de 
testemunhas, em duas cópias de igual teor e forma, sem emendas, para que produza os 
efeitos da Lei e de direito.  
 
Centenário, XXXX de agosto de 2017.  
 
 
 
MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO    XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Locatário      Locador  
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
O Prefeito Municipal de Centenário, RS no uso de suas atribuições legais e em cumprimento 
a Lei n. 8.666/93, artigo 24, X, informa: 
Modalidade: Dispensa de Licitação 
Processo nº 13/2017  

Locador: MARCOS LUIZ ANDRES 
Objeto: Locação de imóvel – armazenagem de sementes de milho. 
Preço: R$ 500,00 (Quinhentos reais) mensais. 
Prazo: 10/08/2017 até 31/12/2017. 
 
Centenário, 10 de agosto de 2017. 
 

Hilário José Kolassa 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 
 
 


