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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18/2015 
 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 
 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - AMMVI, pessoa jurídica de 
direito privado, CNPJ nº 83.779.413/0001-43, com sede à Rua Alberto Stein, nº 466, Bairro 
da Velha, na cidade de Blumenau, SC, CEP 89036-200, Fone (47) 3331-5800, representada 
por seu Secretário Executivo, abaixo denominada simplesmente LOCADORA, e MONTE 
BELLO ORGANIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA ,  pessoa 
jur íd ica de d ire ito pr ivado, CNPJ nº 03.656.274/0001-21, com sede na Rua 
Conselheiro Laurindo, 80, sala 04, Centro, CEP 80060-100, na cidade de Curitiba – PR, Fone: 
(41) 3203-1189 - Fax: (41) 3203-1197 – E-mail: montebello@montebelloeventos.com.br, 
representado(a)Valdir Belo, doravante denominada simplesmente LOCATÁRIA, resolvem, de 
comum acordo, celebrar o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO, cumprindo as seguintes 
cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1 - O presente contrato tem por objeto a locação, pela LOCADORA à LOCATÁRIA, das 
instalações do Auditório “Lino Grützmacher”, localizado no 1º pavimento da sede da 
AMMVI, à Rua Alberto Stein, nº 466 – bairro Velha, neste Município, para realização do 
SIMPÓSIO NACIONAL DE RECICLAGEM, SANEAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO AMBIENTAL: 
lodos e resíduos de origem urbana, rural e industrial, nos dias 16 e 17 de abril do corrente, 
sendo que no dia 16/04 a programação é das 08:00 às 18:00 hs e no dia 17/04 a 
programação será das 09:00 às 18:00 hs. 
 

1.2 – A presente locação objetiva, dentre outros aspectos, regular o uso do espaço físico, nos 
termos da Resolução AMMVI nº 07/15. 
 

1.3 - A locação de que trata este instrumento, dado seu caráter precário, poderá ser 
suspensa, cassada ou rescindida a qualquer tempo, independentemente de qualquer aviso 
ou notificação, não gerando direito à indenização para LOCATÁRIA. 
 

1.3.1 – A LOCADORA poderá requisitar, a qualquer tempo e modo, parcial ou integralmente, 
as instalações objeto desta locação para realização de eventos de seu interesse, 
suspendendo-se a locação dada a LOCATÁRIA, sem a necessidade de qualquer indenização, 
pagamento ou compensação. 
 

1.4 - A locação do objeto deste instrumento fica condicionada a manutenção, pela 
LOCATÁRIA, das licenças e alvarás exigidos pelas Autoridades competentes, se for o caso. 
 

1.5 – A LOCATÁRIA poderá cobrar inscrição, mensalidade ou taxa dos 
interessados/participantes de seu(s) evento(s), conforme programação previamente 
divulgada, por sua conta e risco, sem transferência de qualquer obrigação e/ou 
responsabilidade para LOCADORA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES E BENFEITORIAS 
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2.1 - Fica terminantemente proibida a construção de quaisquer benfeitorias, adequações, 
melhoramentos, adaptações e modificações junto ao objeto do presente instrumento, salvo 
com a expressa anuência da LOCADORA. 
 

2.2 - Todas as benfeitorias e melhoramentos reverterão em favor da LOCADORA, sem direito 
a quaisquer indenizações. Os bens móveis que não tenham sido retirados no prazo 
estipulado para desocupação, também reverterão automaticamente ao patrimônio da 
LOCADORA, não comportando qualquer direito a indenização ou reparação, sendo que 
todos e quaisquer gastos ou custos que a LOCADORA venha a ter para retomar o bem objeto 
do presente instrumento, se não pago espontaneamente pela LOCATÁRIA, poderão ser 
cobrados administrativa ou judicialmente. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA 
 

3.1 – Durante o período da locação, fica a LOCATÁRIA responsável pela manutenção do 
espaço físico, interno e externo do bem, em plenas condições de uso, funcionamento e 
higienização, bem como pela preservação da ordem. 
 

3.1.1 - A LOCATÁRIA se compromete a manter os bens, equipamentos e o espaço físico que 
integram o objeto do presente instrumento, em condições de higiene e limpeza, restituindo-
os em condições normais de uso. 
 

3.1.2 – A LOCATÁRIA deve efetuar o pagamento pelo uso das instalações, em conformidade 
com a regulamentação interna da LOCADORA, sendo: 
 

Data (Espaço) 
Valores por turno 

Valor total 
matutino  vespertino 

16/04/2015 (140 
lugares) 

R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 600,00 

17/04/2015 (140 
lugares) 

R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 600,00 

Preço total pela locação R$ R$ 1.200,00 
 

3.1.2.1 - O pagamento dar-se-á através de cheque nominal à LOCADORA, depósito bancário 
ou espécie, e far-se-á com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data de 
realização do evento pretendido. 
 

3.2 - A LOCATÁRIA responde por todos os atos, fatos e omissões ocorridas durante o período 
da locação, devendo tratar a todos os usuários do bem com urbanidade e respeito. 
 

3.2.1 - A LOCADORA não responde solidária nem subsidiariamente pelas obrigações 
contraídas pela LOCATÁRIA junto a terceiros, tampouco pelos atos, fatos e omissões 
praticadas por esta durante o período da locação. 
 

3.2.2 - A LOCATÁRIA não poderá comercializar qualquer tipo de produto, material, gênero 
alimentício ou bebida no espaço físico da LOCADORA, bem como não poderá permitir o 
consumo de alimentos no interior do auditório. 
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3.3 - Não será permitida a utilização gratuita do auditório em favor de Partido Político, 
Coligação ou candidatos, sendo obrigação da LOCATÁRIA respeitar toda a legislação civil e 
eleitoral. 
 

3.4 - Fica sob a plena e integral responsabilidade da LOCATÁRIA a contratação e pagamento 
de seguro para seus eventos, seus equipamentos, materiais e pessoas, durante o prazo de 
vigência deste instrumento, ficando desde já totalmente responsável por todos e quaisquer 
custos, ônus, obrigações, indenizações e responsabilidades advindas, decorrentes ou 
relacionadas ao mesmo. 
 

3.5 - Findo o prazo estabelecido, a LOCATÁRIA deverá proceder a imediata devolução do 
bem objeto do presente instrumento, arcando com eventuais danos causados ao mesmo. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DA LOCADORA 
 

4.1 - Fica desde já a LOCADORA responsável: 
- em disponibilizar a LOCATÁRIA o bem objeto deste instrumento, em condições de uso 
imediato, nas datas agendadas;  
- em fiscalizar e acompanhar a utilização do bem constante do objeto deste instrumento, o 
que não exime a LOCATÁRIA, de nenhuma forma, de sua exclusiva, plena, geral, integral e 
total responsabilidade; 
- em cobrar previamente pelo uso das instalações, em conformidade com sua 
regulamentação interna; 
- em realizar vistoria descrevendo o estado do bem objeto deste instrumento e, caso haja 
quaisquer irregularidades pós-uso, proceder a cobrança adicional da LOCATÁRIA pelas 
despesas necessárias para conserto, reparo ou restauração. 
 

4.2 - Fica também sob a responsabilidade da LOCADORA a contratação e pagamento de 
seguro para as construções, edificações e/ou benfeitorias que integram o presente 
instrumento, ficando desde já totalmente responsável por todos e quaisquer custos, ônus, 
obrigações, indenizações e responsabilidades advindas, decorrentes ou relacionadas ao 
mesmo. 
 

4.3 - É de responsabilidade da LOCADORA as despesas com energia elétrica e fornecimento 
de água no espaço físico objeto deste instrumento. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA EVENTUALIDADE E NÃO SUBORDINAÇÃO 
 

5.1 - O presente instrumento constitui-se apenas na locação do bem objeto deste 
instrumento, não havendo qualquer tipo de subordinação ou vínculo empregatício entre a 
LOCADORA e a LOCATÁRIA. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO 
 

6.1 - O prazo desta Locação terá início na data de 17/04/2015 e término em 18/04/2015, 
podendo ser prorrogado, por interesse da LOCADORA, através de termo aditivo. 
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6.2 - Após o término deste contrato, a LOCATÁRIA se compromete a devolver o objeto desta 
locação nas mesmas condições em que o recebeu, excetuados os desgastes normais do uso 
e as benfeitorias, melhoramentos, modificações e adequações (as quais integrarão 
automaticamente o patrimônio da LOCADORA, sem que haja o pagamento de quaisquer 
valores pelos mesmos), bem como promover a retirada imediata de todo e qualquer bem e 
equipamento de sua posse ou propriedade, arcando com quaisquer custos, ônus, 
responsabilidades ou obrigações advindas, decorrentes ou relacionadas aos mesmos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
 

7.1 – Em se tratando de um Contrato de Locação de Bem Público, poderá a LOCADORA, a 
qualquer tempo, modificar ou revogar o presente, dado a sua natureza precária, não 
comportando qualquer pedido de indenização ou reparação por parte da LOCATÁRIA, seja a 
que título for.  
 

7.2 - O contrato em questão poderá ainda ser rescindido: 
- por acordo entre as partes, mediante comunicação prévia por escrito, pela LOCATÁRIA a 
LOCADORA, com antecedência de, no mínimo, 10 (dez) dias; 
- pela LOCADORA, de forma imediata, quando do descumprimento, pela LOCATÁRIA de 
quaisquer das cláusulas, condições, obrigações, responsabilidades, atribuições ou prazos 
constantes deste instrumento; 
- pelo ato de autoridade ou lei superveniente ou acontecimento que de alguma forma 
torne a execução deste contrato formal ou materialmente impraticável. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

8.1 - O não cumprimento de qualquer das cláusulas, condições, responsabilidades, 
obrigações, atribuições ou prazos constantes deste instrumento pela LOCATÁRIA, enseja a 
aplicação imediata de multa equivalente a 50% do valor estabelecido para o uso do 
auditório, no período contratado, a qual poderá ser cobrada administrativa ou 
judicialmente, mediante prévia notificação, independente de qualquer outra 
responsabilidade, atribuição ou dos demais ônus ou custos advindos, decorrentes ou 
relacionados ao presente instrumento. 
 

8.2 - A LOCATÁRIA não poderá sublocar emprestar ou ceder o objeto deste instrumento, no 
todo ou em parte a quaisquer terceiros. 
 

8.3 - Toda e qualquer alteração contratual dar-se-á obrigatoriamente através de Termo 
Aditivo, o qual deverá ser assinado pelas partes e passará a fazer parte integrante deste 
instrumento. 
 

8.4 - A utilização do bem objeto do presente instrumento deverá seguir obrigatoriamente 
todas as condições constantes deste instrumento, observadas as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
CLÁUSULA NONA – DO FORO 
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9.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Blumenau - SC, independentemente de outro por mais 
privilegiado que seja para dirimir as questões decorrentes do presente contrato. 
 
E, por assim estarem justas e acertadas, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 
 
Blumenau, 13 de Abril de 2015. 
 
 

__________________________________ __________________________________ 
LOCADORA LOCATÁRIA 

José Rafael Correa 
Monte Bel lo Organização e 

Comercial i zação de Eventos  Ltda  
Secretário Executivo CNPJ nº 03.656.274/0001-21 

 
Testemunhas: 
 
 
_______________________                               __________________________ 
Nome: Simone Gomes                               Nome: Dominique Carinie Kulkys 
CPF nº 064.611.359-36                    CPF nº 091.654.839-28 


