
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E 

DE MATERIAL ELÉTRICO DE SÃO LEOPOLDO 

Oficializado em 12/02/1944 

EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 01/2022 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE 

MATERIAL ELÉTRICO DE SÃO LEOPOLDO, com âmbito de representação nos municípios de 

Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, São Leopoldo e Sapucaia do Sul no Estado do Rio 

Grande do Sul, CNPJ N° 96.758.008/0001-90, com endereço para correspondência na Rua David Canabarro, 

nº 106 – Bairro Morro do Espelho, São Leopoldo - RS; CEP: 93030-030, neste ato representado por seu 

Presidente Sr. Valmir Lodi, CPF n° 461.965.440-04 no uso das atribuições que são conferidas pelo Estatuto 

Social que rege a Entidade, CONVIDA OS INTERESSADOS A PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO 

PARA LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL, GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÔMICAS DE TRÊS ESPAÇOS DA ÁREA SOCIAL, nos termos que segue: 

 

OBJETO: Locação de parte do imóvel compreendidos nos espaços da área social da sede matriz da Entidade 

Sindical localizados em São Leopoldo/RS, quais sejam: a locação de todo o ginásio de esportes “Bigornão”, 

da área externa onde ficam o bosque, os quiosques com churrasqueiras e o campo de futebol, devendo o próprio 

locatário administrar a organização de agendas e custos para utilização pelos associados, membros da categoria 

e público em geral de todos os locais referidos, bem como ele próprio montar, ativar e administrar, se entender 

pertinente o Bar/Copa existente no interior do Ginásio, e, por sua conta e risco realizar as atividades 

econômicas ali permitidas por lei. 

DATA PARA INSCRIÇÃO DOS INTERESSADOS: De 27/10/2022 até o dia 31/10/2022, devendo a 

inscrição ser enviada para o e-mail do Sindicato: secretaria@metalsaoleo.org.br.  

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO: RG, CPF, Comprovante de Residência e CNPJ, 

demais documentos serão solicitados na entrevista para análise do inscrito. 

REGRAS A SEREM OBSERVADAS PARA INSCRIÇÃO: Não será permitida a participação e inscrição 

dos interessados que tiverem alguma vinculação parental com membros da direção deste Sindicato; 

O locador irá transferir a posse, gestão/administração das atividades econômicas, manutenção, conservação, 

cuidados e zelo do seu patrimônio para a pessoa selecionada que passará a ser denominado como locatário e 

responsável pelas dependências descritas no objeto desta seleção, sendo que a relação civil entre as partes será 

consolidada através de um contrato de locação, onde o locatário passa a ter a posse das áreas locadas, podendo 

explorar de forma comercial, incluindo o bar/copa existente dentro do Ginásio, a quadra coberta do Ginásio, 

os quiosques e o campo de futebol externo  sendo que o contrato de locação será único englobando os 03 (três) 

espaços descritos objeto desta seleção e será firmado após a escolha dos inscritos, com data a partir de 

07/11/2022; 

 

O locatário deverá observar e zelar pelas regras e determinações de manutenção e cuidados com o patrimônio 

da Entidade Sindical, bem como respeitar o volume de som nas dependências de acordo com as diretrizes 

legais, municipais e regras exigidas pelo TAC com o Ministério Público Estadual do qual, terá plena ciência 

em face das penalidades nele previstas em caso de descumprimento; 

 

O locatário não poderá sublocar transferindo a locação, a gestão/administração ou exploração comercial legais 

das dependências locadas, objeto do contrato de locação; 

 

O locatário deverá garantir o bom atendimento aos associados da Entidade Sindical, membros da categoria e 

ao público em geral, observando as regras estatutárias e de boa convivência tudo de acordo com as autorizações 

expressas indicadas pela diretoria em caso de haver dúvidas acerca do seu encaminhamento. 

 

São Leopoldo, 26 de outubro de 2022. 

Valmir Lodi – Presidente 
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