
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL Nº 008/2022 EDITAL Nº 

004/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2022-PROCESSO 14/2022. 
 

 

 

 Que entre si realizam, o Município de Erval Seco, Estado do Rio Grande do Sul, 

Órgão de Direito Público, com sede administrativa na Avenida do Comércio – 364, CNPJ 

nº 87.613.212/0001-22, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. LEONIR 

KOCHE, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº. 373.242.250.04 e portador da 

Cédula de Identidade sob nº 8022227568 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado 

na Avenida Emílio Falcão 05, na cidade de Erval Seco- RS., denominado de 

LOCATÁRIO e de outro lado o Sr. ELOY DE OLIVEIRA BEHLING, brasileiro, 

casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Rua Afonso Chaves, 47, cidade de 

Erval Seco, portador do CPF nº 000.477.220-29 doravante denominado de LOCADOR, 

firmou-se o seguinte Termo Aditivo: 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO 

 

O objeto do presente do contrato passa a ser o seguinte: Aluguel de prédio com 

disponibilidade de espaço de 49,65m² para instalação da Biblioteca pública Municipal, 

localizado na Rua Afonso Chaves, 47 neste Município. 

 

Cláusula Segunda:  

 

O Município pagará ao locador o valor mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), 

incluindo as despesas de água e luz. 

 

Cláusula Terceira:  

 

Fica incluído na Cláusula Terceira o seguinte: Findo o prazo contratual e não havendo 

prorrogação, o imóvel deverá ser entregue em perfeitas condições com as paredes 

devidamente pintadas. 

 

Cláusula Quarta:  

 

Fica alterada a Cláusula Quinta do contrato original passando a ser a seguinte: O contrato 

poderá ser rescindido por ambas as partes, com aviso prévio por escrito de 30 dias. 

 

 

Cláusula Quinta:  

 

As demais cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas. 

 

 

 

 



E por estarem desta forma justos e acertadas as partes assinam o presente documento em 

três vias de igual teor e forma para que o mesmo surta os efeitos legais. 

 

  Prefeitura Municipal de Erval Seco RS., 11 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

LEONIR KOCHE    ELOY DE OLIVEIRA BEHLING 
Prefeito Municipal     Locador                                         

 

 

 

De acordo em data supra 

 

 

Assessoria Jurídica 

 

 


