
 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 078/2016 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO PARA EXTRAÇÃO BASALTO  
 

 

 
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 em 
Exercício IVAN CARLOS MARTINELLI, denominado 
Locador e o senhor JOELCI BRUM, brasileiro, casado,  
agricultor, domiciliado na linha Santo Antônio, interior do 
Município de Novo Xingu – RS, portador do CPF N.º 
546.967.710-81, 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 Parte da Área, do terreno medindo aproximadamente 
2113,38 m² (dois mil centos e treze virgula trinta e oito metros quadrados) de propriedade do 
Locador que é possuidor de uma área de 63.100 m², situada na Linha Santo Antônio, interior do 
Município de Novo Xingu – RS.  

O referido imóvel encontra-se registrado, sob a matrícula 1.304, – RG do Registro de 
Imóveis de Constantina - RS. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Da finalidade e do Compromisso do locador 
 

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.  

 No termino do presente contrato o Locador, se compromete em fazer a recuperação 
Ambiental no local da extração de saibro (cascalho), no final de 31 de Outubro de 2017, 
conforme processo Administrativo Nº000.294/2015 e protocolo Nº794/2015. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Da Vigência 
 
  O presente contrato terá a vigência compreendida entre os dias dia 13 de maio de 2016 a 
31 de dezembro de 2016. 
 



 

 

 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – Do Valor do aluguel 
 
 O Locador pagará, em parcela única, o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 
reais), até a data de 31 de Maio de 2016, pelo aluguel do terreno ao Locatário, pelo prazo 
determinado na cláusula anterior.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA – Do Compromisso do Locatário 
 
  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 - RS 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 13 de maio de 2016. 
 
 
 
 
IVAN CARLOS MARTINELLI                                              JOELCI BRUM 
                Locador                                                                               Locatário  
 
 
Testemunha: 
 
 
Testemunha: 
 
 
 


