
 

CONTRATO Nº 060/2015 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL  

 

                       Pelo presente instrumento contratual particular, de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVO XINGU - RS, pessoa jurídica de direito público, localizada na Avenida 
Emilio Knaak, 1160, inscrita no CNPJ sob n° 04.207.526/0001-06, representado neste ato pelo seu 
Prefeito Municipal Sr. GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, doravante denominado 
simplesmente como LOCATÁRIA, e de outro lado, BARBARINA ZANATA KRAIS, CPF 
nº932.111.630/34, carteira de identidade nº 7109446059, brasileira, casada, maior, Proprietária, 
residente e domiciliada na Rua Vitor Hugo Borowski, nº 00575, Centro no Município de Novo Xingu 
– RS, doravante denominado simplesmente como LOCADOR(A), as partes acima identificadas 
ajustam o presente contrato de locação com as seguintes cláusulas e condições: 

 

PRIMEIRA - DO OBJETO DA LOCAÇÃO  

 

A  locação reger-se-á pelo presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

1º – O locador dá em locação ao locatário, o imóvel de sua propriedade, com 140 (cento e quarenta) 
m²,  localizado na Rua Vitor Hugo Bogowski, nº 00575,  neste  município de Novo Xingu - RS. 
 
2º – O objeto de locação servirá para sede do CRAS de Novo Xingu.  
 
3º – O aluguel fica fixado em R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro) mensais. 
 
4º – A taxa de luz e água será paga pelo locatário. 
 
5º – A base de cálculos para reajuste fica estabelecido o índice do IGP-M (FGV). 
 

 

SEGUNDA – DO PRAZO DA LOCAÇÃO 

O prazo de duração do presente contrato será de 10 (dez) meses iniciando-se em 01 de julho de 
2015 e terminando no dia 31 de maio de 2016, sendo que qualquer uma das partes poderá rescindi-lo 
mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias. 

 



TERCEIRA - DO FORO DE ELEIÇÃO  

 

As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Constantina - RS, para dirimir quaisquer 
questões emergentes do presente contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

            Por estarem ajustados e contratados, firmam o presente instrumento, por si e eventuais 
sucessores, em 02 (duas) vias de igual forma e teor, mediante de duas testemunhas, para um só efeito, 
com vigência a partir de sua  data de assinatura. 

  
                                       NOVO XINGU, 10 de junho de 2015. 

   
 
 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN                       BARBARINA ZANATA KRAIS 
                        Prefeito Municipal                                                        Proprietário(a)  

 
  

 


