TERMO DE OUTORGA DE ESPAÇO FÍSICO E
USO DE EQUIPAMENTOS Nº 017/2017.
Termo de outorga de espaço físico e uso de
equipamentos que fazem entre si o
MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
neste ato representado por KLAUS WERNER
SCHNACK,
Prefeito
Municipal,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado
de
OUTORGANTE,
e
o
DEPARTAMENTO DE TELEFONIA, Órgão
vinculado a ASSOCIAÇÃO DE ÁGUA DE
FORQUETA, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
neste ato representado por seu Presidente,
PEDRO
LUÍS
FERRARI,
xxxxxxxxxxxxxxxxx, a seguir denominado de
OUTORGADA.
CLÁUSULA I - É concedida a outorga de forma gratuita, de um espaço físico
de uma sala da Sub-Prefeitura de Forqueta, com a superfície de 10,12 m², ao DEPARTAMENTO
DE TELEFONIA, órgão vinculado a ASSOCIAÇÃO DE ÁGUA DE FORQUETA, inscrita no
CNPJ sob nº 90.803.982/0001-42, para a instalação de equipamentos de telefonia, conforme
autorizado pela Lei Municipal nº 3.575/2017, de 16/03/2017.
CLÁUSULA II - É concedida de forma gratuita o uso dos equipamentos
abaixo relacionados:
- 01 microcomputador e sistema operacional;
- 01 monitor;
- 01 impressora.
CLÁUSULA II – A outorga do espaço físico e uso dos equipamentos
referidos nas cláusulas anteriores será pelo período de 10 (dez) anos, iniciando em 16/03/2017 a
15/03/2027, com efeito retroativo, podendo ser renovada por igual período, havendo interesse das
partes.
CLÁUSULA III - Os comprometimentos acima descritos não caracterizam
vínculo empregatício, uma vez que serão desenvolvidos sem subordinação e salário.
CLÁUSULA IV - A outorgada terá acesso ao espaço físico por ocasião da
instalação dos equipamentos e em eventuais manutenções que se fizerem necessárias, podendo,
adequá-lo às suas finalidades, desde que preservada a estrutura física do mesmo.
Parágrafo Único. Caso o OUTORGANTE venha a utilizar o espaço para
outros fins deverá comunicar previamente a OUTORGADA, com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias, que não fará jus a qualquer tipo de indenização.

CLÁUSULA IV - Fica eleito o Foro da Comarca de Arroio do Meio para
dirimir qualquer dúvida emergente deste Termo de Outorga e Cessão de Uso, rejeitando-se
expressamente a qualquer outro.
E, por estarem justos e contratados, após terem lido, assinam o presente
contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas
instrumentárias, para que o mesmo produza seus efeitos.
Arroio do Meio, 03 de maio de 2017.

PEDRO LUÍS FERRARI
OUTORGADA

KLAUS WERNER SCHNACK
Prefeito Municipal
OUTORGANTE

LEANDRO TOSON CASER
Assessor Jurídico - OAB/RS 706
VISTO EM _____/_____/_____
PAULO GILBERTO KUHN
Coordenador do Sistema de Controle Interno

TESTEMUNHAS:
1 - ___________________________________

LCND.

2 - _________________________________

