
PREFETURA MUNICIPAL DE PORTA-0 
CENTRO ADMINISTRATIVO ARTHUR PEDRO MOLLER 

PROTOCOLO N° 0011-98 

Firmam o presente protocolo, de um lado o MUNICIPIO DE PORTAO, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Carlos Roberto Ruthner, e de outro a 

empresa SANTA MARIA CALCADOS LTDA., neste ato representada pelo seu sod°, Sr. 
Juarez Garcez da Rosa, atendendo assim, preceitos da Lei Municipal n° 876 de 18 de 
julho de 1997, corn a finalidade de assumir mutuos compromissos pare a instalacao de 
uma unidade fabril de calgados, no Municipio de Porta°. 

OBJETO: Instalacao de um parque fabril de t8nis infantil a infanto juvenil, num primeiro 
estagio, prevendo uma producao diaria de 2.500 (dois mil e quinhentos) pares e, numa 
progressao final de 5.000 (cinco mil) pares diarios, corn objeto ao mercado intemo e 
extemo, priorizando o Mercosul. A producao obedecera contratos de parcerias ja 
estabelecidas corn Calvados Dilly Ltda., na producao de t8nis linha Disney, bem como a 
producao da Linha "Betinho Carrero". Para a colocacao de sews produtos no Mercosul, a 
empresa mantem parcerias corn a Pagoda Trading Ltda.. 

DA GERAcA0 DE EMPREGOS: A geragao initial de empregos esta esfimada em 100 
(cern) empregos diretos a 50 (cincifienta) indiretos, atraves da terceirizacao da costura, 
sendo que na fase final, pretende-se dobrar estes empregos diretos e indiretos. 
A selegao dos futuros trabalhadores da empresa turd a participacao da representacao 
municipal do SINE. 

DO MUNICIPIO: Para atender a manifestacao da empresa expressa neste Protocolo, a 
Prefeitura Municipal compromete-se a colocar a disposicao, pelo prazo de 1 (urn) ano, 
corn a possibilidade de renovacao por mais 1 (urn) ano, sob suas expenses, as despesas 
locaticias, urn predio localizado na rua Liberdade n° 208, bairro Estagao Porta°, nests 
cidade de Porta°, de propriedade de Calgados Brasinha S/A, numa area total de 
2.178,02m' e area construida de 854,00W dotado de rude eletrica trifesica, 
transformador de 150 KWA, 3 (tres) compressores de ar 40 PCM marca Schultz, 14 
(quatorze) ventiladores, 7 (sete) bebedouros, 1 (uma) bomba submersa de pogo 
artesian marca RVVH, terminal telefonico e a isencao dos tributos municipais ja previstos 
em lei. 

CONSIDERAGDES FINAIS: Atendendo o que preceitua o artigo 7° da Lei Municipal n° 
876 de 18.07.1997, o Executivo Municipal, tao logo possua a firmatura dude Protocolo, 
enviara Projeto de Lei a Camara Municipal pars estabelecer os met 	compromissos. 
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E, por estarem justos a acertados firmam o presente P 

Porao, V de julho de 1998. 



PREFEMJRA MUNICIPAL DE PORTAO 
CENTRO ADMINISTRATNO ARTHUR PEDRO MULLER 

CONTRATO DE LOCACAO 
CONTRATO N° 002/98 

LOCATARIO: MUNICIPIO DE PORTAO, pessoa juridica de Direito Pubrico, corn sede 
na ma 9 de Outubro no 229, em Portao/RS, representado neste ato pelo Prefeito 
Municipal, Sr. CARLOS ROBERTO RUTHNER, brasileiro, separado judicialmente, 
residente na ma 15 de Novembro n° 203, em Portao/RS, inscrito no CIC sob o n° 
122.085.740-87 e portador da CI n° 4029136233. 

CO-LOCATARIO: SANTA MARIA CALCADOS LTDA, pessoa juridica de Direito 
Privado, corn sede na Travessa Joao B. de 0. Flores n° 87, Centro, em Sao Pedro do 
Sul/RS, representada neste ato pelo Sr. JAIRO GARCEZ DA ROSA, inscrito no CIC 
sob o n° 265.762.870-20 e portador da CI n° 7005796334. 

LOCADOR: CALGADOS BRASINHA S.A, pessoa juridica de Direito Privado, com 
sede na ma Liberdade n° 208, Estagdo Porta°, em Portao/RS, inscrita no CGCMF sob 
o n° 97.200.729/0001-43, representada neste ato por seu Diretor Presidente, Sr. 
RUBY EDGAR STUMPF, brasileiro, casado, industrialista, residente e domiciliado na 
ma 15 de Novembro n° 145, em Portao/RS, inscrito no CIC sob o n° 012.980.460-68 e 
portador da CI n° 1003115472. 

Pelo presente instrumento particular, as panes supra qualificadas, doravante somente 
designadas LOCATARIO e LOCADOR, ajustam a locagio de urn imovel, constituido de: urn 
ten-eno urbano, predios edificados sobre o imovel a instalagaes, do segundo ao primeiro, 
mediante as seguintes clausulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
0 LOCATARIO aluga urn imovel de propriedade do LOCADOR, 

sito na ma Liberdade n° 265, bairro Estagao Porta°, em Portio/RS, matriculado sob o n° 
1302, Livro 2 do Registro Geral de ImOveis de Portao/RS, constituido de: TERRENO 
URBANO, situado na quadra 115 da planta geral desta cidade, com Area superficial de 
2.178,02 rn'; PREDIOS edificados sobre o imovel, composto de pavilhao industrial corn 
estrutura em concreto armado, paredes ern tijolos aparentes, piso em concreto armado, 
cobertura de telhas de aluminio ondulado estruturada corn perfis metalicos, e areas de 
escritOrio, corn parades rebocadas e ern tijolos aparentes, piso de carpete e ern parque de 
madeira, corn rebaixe e forro, corn Area total de 854,00 m'; INSTALADOES compostas de 
rede eletrica trifasica e de iluminactio, com cabos blindados em canaletas metalicas, 
tomadas de fora, luminarias e lampadas, e quadros de distribuigao e protegao, rede de ar 
comprimido em tubos de ago de 25mm de diametro corn sistemas extratores de agua, rede 
de agua de abastecimento em PVC rigido, e rode de esgotos cloacais; EQUIP6MENTOS 
compostos de 01 (urn) transformador de 150 kVA e quadro de distribui " 	otegao, 03 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO 
CENTRO ADMINISTRATIVO ARTHUR PEDRO MULLER 

CLAUSULA SEGUNDA: DA DESTINACAO 
A presente locacao destina-sea instalacao de uma unidade 

fabril da empresa SANTA MARIA CALcADOS LTDA, conforme autorizacao da Lei Municipal 
n° 

CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR E DO PAGAMENTO 
0 preco da presente locack é de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) 

mensais, a serem pagos pelo LOCATARIO ao LOCADOR, na sede da Prefeitura Municipal, 
ate o dia 05 do mes subsequente ao do vencimento. 0 pagamento desta locacao e de 
exclusive competencia do LOCATARIO. 

CLAUSULA QUARTA: 	DA VIGENCIA 
0 prazo de vigencia da presente locagao 6 de 12 (doze) 

meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado pelo mesmo 
periods, se nao houver renUncia de nenhuma das partes antes do termino do contrato. 

CLAUSULA QUINTA: 	DO REAJUSTE 
0 valor do aluguel n5o sere reajustado ate o termino do 

contrato. 

CLAUSULA SEXTA : 	DOS SERVICOS BASICOS 
As contas de energia eletrica e ague do imdvel objeto da 

locacao, sera° de inteira responsabilidade do CO-LOCATARIO. 

CLAUSULA SETIMA: 	DO PREDIO 
0 LOCATARIO declare que recebeu o predio em boas 

condi9fies de habitabilidade e as compromete em devolve-lo nas mesmas condicoes, 
quando finds a lose*. 

CLAUSULA OITAVA: 	DAS DESPESAS 
As despesas decorrentes do presente contrato correrao por 

conta da dotacAo orcamentaria de n° 303-3132 - Secretaria de AdministracAo e 
Planejamento. 

CLAUSULA NONA: 	DO FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca 

quaisquer controversies decorrentes deste ajuste. 
pare didmir 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO 
CENTRO ADMINISTRATIVO ARTHUR PEDRO MULLER 

CLAUSULA DECIMA: 	DAS DISPOSICDES GERAIS 
0 presente contrato decorre de incluso procedimento de 

dispensa de licitaoao sob o n° 002/98. 

0 nao cumpnmento das clausulas estabelecidas no protocolo, na lei e no contrato, 
obrigara a empresa a quem se destine o presente imoyel, a desocupa-lo num prazo de 30 
(trinta) dias, razao pela qual assina solidariamente este contrato, como Compromitente entre 
o Municipio. 

E, por estarem assim acertados, firrnam este instrumento em tits vias de igual teor e 
forma, ante dues testemunhas, responsabilizando-se por todos os seus terms, pars urn so 
efeito. 

Portao, 29 de julho de 1998. 

 

LOCADOR 

TESTEMUNHAS: 

  

   

   


