
 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 091/2013 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO PARA EXTRAÇÃO DE ARGILA  
 

 

 
O Município de Novo Xingu, Pessoa Jurídica de Direito Público, 
CNPJ nº 04.207.526/0001-06, com sede na Avenida Emilio Knaak 
1160, Novo Xingu RS, representado pelo Prefeito Municipal 
GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, denominado 
Locador e o senhor Garri Aguildo Mahler, brasileiro, agricultor, 
domiciliado na linha Xingu Baixo, Novo Xingu, denominado 
Locatário, tem entre si justo e acertado o presente contrato, 
conforme cláusulas e condições seguintes: 

  
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto 
 
 Objetiva o presente o aluguel de um terreno medindo aproximadamente 700 m² 
(setecentos metros quadrados) de propriedade do Locador que é legítimo possuidor de uma área 
de 145.000 m², situada na Linha Xingu Baixo, Município de Novo Xingu, com as seguintes 
confrontações: 

- Ao Norte, com o Arroio Herval; 
- Ao Sul, com uma sanga; 
- Ao Leste, por uma linha reta com o lote nº.30; 
- Ao Oeste, por uma linha reta com o lote nº.24. 
 O referido imóvel encontra-se registrado, sob a matrícula 940, Livro 2 – RG do Registro 

de Imóveis de Constantina - RS. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Da finalidade da locação 
 
  O Locador, pelo que rege o presente instrumento, utilizará a área descrita na cláusula 
anterior, para retirar argila em quantidade ilimitada, para uso em obras públicas e demais 
serviços realizados no município de Novo Xingu. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Da Vigência 
 
  O presente contrato terá a vigência de doze meses iniciando-se no dia 20 de março de 
2013. 
 



 

 

 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – Do Valor do aluguel 
 
 O Locador pagará, em parcela única, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo aluguel 
do terreno ao Locatário, pelo prazo determinado na cláusula anterior.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA –  
 
  Em caso de alienação ou perda da propriedade pelo Locatário, o presente contrato 
continuará em inteiro vigor, comprometendo-se o mesmo, desde já, por si e seus sucessores. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – Do Foro 
 
  Fica eleito o Foro da Comarca de Constantina para tratar de quaisquer questões oriundas 
do presente instrumento. 
 
 E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias, de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas, que também assinam. 
 
 

 Novo Xingu, em 12 de junho de 2013. 
 
 
 
 
GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN                             Garri Aguildo Mahler 
                       Locador                                                                                 Locatário  
 
 
Testemunha: 
 
Testemunha: 
 
 
 


