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PORTAO-RS, 11 DE AGOSTO DE 1998.  

EXMO. SR. 
CARLOS ROBERTO RUTHNER 
D.D. PREFEITO MUNICIPAL 
PORTAO-RS 

A firma, ATELIER DE CALCADOS 

MARANHAO LTDA, estabelecida a Rua MaranhAo, n° 78, Centro, 

PortAo-RS, com o ramo de Atelier de Costura de calcados, inscrita 

no CGCMF sob n° 72055643/0001-43, com CGCTE sob n° 

213/0016124, com cadastro municipal alvara sob n° 3.911, vem 

pelo presente informar e requerer o seguinte: 

INFORMACAO: 

- Que foi fundada em 15 de Abril de 1993; 

- Que seu ramo é Atelier de Costura de Calvados; 

- Que seu quadro funcional, atualmente, e de 45 pessoas; 

- Que a sua produck (costura) atual e de 1.600 (hum mil e 

seiscentOs) pares dia; 

- Que trabalha exclusivamente para indAstrias de calcados; 

- Que este projeto preve para a fase posterior, quando pretende-se, 

alcancar 3.200 (tres mil e duzentos) pares dia de producAo (costura), 

estimando-se uma necessidade adicional de mais 100,00% de 

empregos diretos e indiretos; 



- Que recebemos proposta do municipio de Capela de Santana, 

quando nos foi oferecido, gratuitamente, o aluguel de um predio e o 

pagamento mensal da conta da luz; 

- Que a nossa intencao e desenvolver nossa empresa aqui em Portao, 

corn a aquisicao de area de terra e a construcao de predio pr6prio. 

Anexo: Contrato Social; card() CGCMF; relacio do FGTS. 

REOUER: 

A) Locacao de imOvel por um periodo de 1(um) ano, renovavel por 

mais 1(um) ano; 

B) Pagamento mensal, da conta da luz 

Baseados nestes argumentos, requeremos 

junto a Prefeitura Municipal, o deferimento das reivindicacOes 

acima alencadas. 

Sendo o que tinhamos para o momento, 

subscrevemo-nos. 

Atenciosamente. 

c4c  
ATELIER DE CALCADOS MARANHAO LTDA 



PREFETURA MUNICIPAL DE PORTAO 
CENTRO ADMINISTRATIVO ARTHUR PEDRO MULLER 

CONTRATO DE LocAgAo 

LOCATARIO: MUNICIPIO DE PORTAO, pessoa juridica de Direito Public°, 
corn sede na rua 9 de Outubro n° 229, em Portao/RS, representado neste ato 
pelo Vice-Prefeito no Exercicio do Cargo de Prefeito Municipal, Sr. VICENTE 
ALOISIO DE PAULA, brasileiro, casado, residente a domiciliado nesta cidade 
de Porta°, inscrito no CIC sob n° 136.499.300-72 e portador da CI n° 
7023808939. 

LOCADOR: DARCY EDGAR MOMBACH, pessoa fisica, portador do CIC n° 
109.547.830-34, e sus esposa JUSSARA CATARINA MOMBACH, ambos 
residentes e domiciliados nests cidade. 

Palo presente instrumento particular, as panes supra qualificadas, doravante 
designadas LOCATARIO e LOCADOR, ajustam a locaceo de um predio de 
alvenaria corn 210,00m°, na Estrada RS 240 n° 4239, matriculado no Registro 
de Imoveis de Porta° sob n° 1926, de 17/10/89, do segundo ao primeiro, 
mediante as seguintes clausulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

LOCATARIO slugs um predio de alvenaria de propriedade do LOCADOR, 
na Estrada RS 240 n° 4239, em Portao/RS, corn 210,00m°, corn a finalidade de 
sediar as instalacees de urns indUstria de calcados. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

0 valor da locacao é de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais, a 
serem pagos pelo LOCATARIO ao LOCADOR na sede da Prefeitura Municipal, 
ate o dia 05 (cinco) do mes subsequente ao do vencimento. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA 

prazo de vigencia desta locaceo é de 12 (doze) meses, contados a parer da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado pelo mesmo periodo. 

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE 

0 valor do aluguel nao sera reajustado ate o termini) do contrato. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO 
CENTRO ADMINISTRATIVO ARTHUR PEDRO MOLLER 

CLAUSULA QUINTA - DOS SERVIcOS BASICOS 

As contas de energia eletrica e agua do predio de 210,00m° met) de inteira 

responsabilidade do ATELIER DE CALCADOS MARANHAO LTDA., empresa 
que ocupara o imovel. 

CLAUSULA SEXTA - DO PREDIO 

LOCATARIO declare que recebeu o predio em boas condigoes de 
habitabilidade e se compromete a devolve-lo nas mesmas condicUes, quando 
finda a locageo. 

CLAUSULA SETIMA - DAS DESPESAS 

As despesas decorrentes deste contrato correrao por conta da dotacao 
orcamentaria n° 303-3132 - Secretaria de Administragio e Planejamento. 

CLAUSULA OITAVA - DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Portao pars dirimir quaisquer 
controversies decorrentes deste ajuste. 

CLAUSULA NONA - DAS DISPOSIGOES GERAIS 

presente contrato decorre do disposto na Lei Municipal n° 1003/98, e 
conforme Dispensa de Licitacao n° 003/98. 

E, por estarem assim certados, firmam este instrumento em 3 (tits) vies de 
igual teor e forma, ante 2 (dues) testemunhas, responsabilizando-se por todos 
os seus termos, pars um no efeito. 

 

LOCATARIO 

Porta°, 08 de setembro de 19913-7., 

LOCADOR 

T 
1)  
2)  

 


