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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2013 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2013/PMA 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, 

DE BENS MÓVEIS, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE EMPREENDIMENTO 

ECONÔMICO COM ATIVIDADE INDUSTRIAL. 

 

 

Que fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE ARVOREDO, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede à Rua do Comércio, 183, nesta cidade, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 95.995.247/0001-00, neste ato representado pela Prefeita 

Municipal, JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, casada, inscrita no 
CIC/CPF sob o nº 798.515.849-91, portadora da cédula de identidade nº 
2.694.279-8, expedida pela SSP/SC, residente  na Rua do Comércio, nº 345, 

centro de Arvoredo(SC) adiante identificado apenas como MUNICÍPIO e de outra 

parte a empresa  INES BALBINOT SEGUETTO,   pessoa jurídica  com inscrição 
no CNPJ sob nº 18.606.777/0001-60, com sede na Rua Hercílio Luz, nº 285, 

centro do município de Arvoredo(SC),  representada  neste ato pela Sra. INES 

BALBINOT SEGHETTO, brasileira, casada residente e domiciliada na Rua 
Hercílio Luz nº 285, centro do município de Arvoredo(SC), inscrição CPF sob nº 
035.089.189-39,   carteira de identidade nº 2.463.365, sendo a empresa 
vencedora do Processo de Licitação nº 035/2013, na modalidade Concorrência 
nº 001/2013, homologada em 01 de outubro de 2013, adiante identificada apenas 

como CONCESSIONÁRIA ajustam e celebram o presente Termo de Contrato 
que se regerá pelas normas constantes do Processo Licitatório, antes 
identificado, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e pelas Cláusulas e 
condições seguintes: 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JUSTIFICATIVA: 

 
1.1 – Esta contratação, precedida de licitação, na modalidade de Concorrência, 

fundamenta-se no art. 17, § 2º, c/c arts. 22, § 1º e 23, § 3º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993; na Lei Orgânica do Município e na Lei Municipal nº 683 de 08 de maio de 
2008 consolidada. 

 
1.2 – O presente contrato obedece justificativa já declinada no processo 

licitatório em epígrafe, segundo apontamentos levantados pelo Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Social. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 

 
2.1 – Esta contratação tem origem no Processo de Licitação nº 035/2013, na 

modalidade de Concorrência nº 001/2013 e tem por objeto a Concessão de direito real de 
uso de equipamentos industriais, visando à implantação de empreendimento econômico, 
com a finalidade de geração de oportunidades de emprego e renda, dos seguintes bens 
móveis: 

 
a) Máquina de costura industrial,  interlok, marca Siruba, 02 agulhas, 757 Ux, 

516x2 - 56 
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b) Máquina de costura industrial, pesponto, 02 agulhas, marca Siruba, T828-

75-064H. 
 
c) Maquina de costura industrial, alastiqueira, marca Siruba, 12064P, modelo 

VC008 
2.2 – A entrega dos bens será formalizada mediante termo específico com 

vistoria e aceitação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE CONCESSÃO: 

                         

3.1 – A CONCESSIONÁRIA passa, nos termos da proposta apresentada e do 
julgamento da Licitação que a esta precedeu a ter o direito de utilizar os bens descritos na 
Cláusula anterior, com a finalidade exclusiva de implantar e operar empreendimento 
econômico, no ramo confecções, pelo prazo de 05 (cinco) anos, prorrogáveis por igual 
período, segundo condições estabelecidos neste Contrato Administrativo de Concessão de 
Direito Real de Uso. 

 

 CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA:  

 
4.1 – A Concessão de direito real de uso, resolvida nesta licitação será, nos da 

Lei Municipal nº 683 de 08 de maio de 2008 consolidada, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
prorrogáveis por igual período, a contar da data de assinatura do competente Contrato 
Administrativo de Concessão do Direito Real de Uso, cuja prorrogação fica condicionada ao 
interesse público e da conveniência à Administração Municipal e do cumprimento das 
obrigações da licitante vencedora. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESTITUIÇÃO DOS BENS MÓVEIS: 
 
5.1 – Finda a vigência, ou havendo a rescisão antecipada do contrato de 

concessão do direito real de uso, ocorrerá a imediata restituição dos bens descritos no 

objeto desta licitação pela CONCESSIONÁRIA ao MUNICÍPIO. 
 
5.2 – Os bens concedidos serão mantidos ás custas da empresa licitante 

vencedora, devendo, ao final da vigência contratual, restituí-los ao Município em perfeitas 
condições de uso na forma da vistoria de entrega. 

 
 

5.4 – Correrão à conta da CONCESSIONÁRIA as despesas decorrentes da 
reposição de peças e componentes das máquinas e equipamentos industriais decorrentes 
da utilização, sem qualquer direito á indenização. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES E  OBRIGAÇÕES  DO  

MUNICÍPIO: 
 

São responsabilidades do MUNICÍPIO: 
 
6.1 – Cumprir e fazer cumprir as condições deste Edital e do Contrato 

Administrativo de Concessão do Direito Real de Uso. 
 
6.2 – Fiscalizar a utilização dos bens móveis concedidos. 
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6.3 – Aplicar as penalidades previstas neste edital e no respectivo termo 
contratual; 

 
6.4 – Vistoriar, periodicamente, a utilização dos bens móveis concedidos e o 

cumprimento dos compromissos assumidos pela CONCESSIONÁRIA; 
 

6.5 – Esclarecer dúvidas da CONCESSIONÁRIA acerca da concessão de qual 
trata esta contratação. 

 
6.6 – Receber os bens concedidos quando da resolução da concessão, 

verificando o estado dos mesmos e apurando valores de indenização, com finalidade de 
restituição de eventuais prejuízos. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA 

CONCESSIONÁRIA: 
 

São responsabilidades da CONCESSIONÁRIA: 
 

7.1 – A CONCESSIONÁRIA não poderá ceder, alugar, alienar, permutar 
desviar a finalidade dos bens objeto desta concessão. 

 

7.2 – Permitir a ação fiscalização do MUNICÍPIO, possibilitando-lhe livre 
acesso em todas as dependências industriais local de instalação dos  bens móveis 
industriais concedidos. 

 

7.3 – Permitir o acesso da fiscalização do MUNICÍPIO aos registros contábeis, 
fiscais e trabalhistas, para fins exclusivos de verificação do cumprimento das metas 
constantes da proposta e pactuadas na contratação. 

 
7.4 – Manter e conservar os bens concedidos. 
 
7.5 – Custear as despesas decorrentes da reposição de peças e componentes 

das máquinas e equipamentos industriais decorrentes da utilização, sem qualquer direito á 
indenização. 

 
7.6 – Cumprir a legislação ambiental, aplicável. 
 
7.7 – Cumprir a legislação urbanística, tributária e fiscal, aplicável à atividade 

econômica a ser implantada e com os bens móveis objeto da concessão de direito real de 
uso. 

 

7.8 – Comprovar ao MUNICÍPIO, o cumprimento das metas de geração de 
emprego e de faturamento, sempre que exigido.  

 

7.9 – Devolver ao MUNICÍPIO os bens concedidos, quando verificado o não 
cumprimento das metas propostas, ou, o não cumprimento de suas obrigações e 
responsabilidades elencadas neste item “16” e seus subitens, ou assumidas na proposta, 
além de outras exigidas, especialmente pela legislação trabalhista, ambiental e tributária. 

 
7.10 – Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes de relação 

trabalhista e previdenciária, do pessoal empregado, direta ou indiretamente, nas atividades 
econômicas do empreendimento a ser implantado. 
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7.11 – Apresentar, anualmente, ao MUNICÍPIO, prova de cumprimento das 
obrigações tributárias, previdenciárias e sociais, mediante a apresentação de: 

 
7.12 – Certidão negativa de tributos, expedida pela Fazenda Federal, Estadual 

e Municipal; 
 
7.13 – Certidão negativa de débitos junto à previdência social, nos termos 

exigidos pela Receita Federal do Brasil; 
 
7.14 – Certidão negativa relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, relativa aos empregados da empresa que operará as atividades econômicas do 
empreendimento a ser instalado. 

 
7.15 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista(CNDT) 
 
7.16 – Cumprir as normas de posturas urbanas, nos termos da legislação 

municipal pertinente. 
 
7.17 – Manter a área territorial e predial local de instalação dos bens 

concedidos,  segundo as normas de vigilância sanitária e epidemiológica, evitando o 
surgimento de focos de animais ou insetos que por sua ação possibilitem riscos à saúde da 
população. 

 
7.18 – Dar destino adequado aos resíduos e rejeitos resultantes da atividade 

econômica. 
 
7.19 – Cumprir o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, durante 

toda a vigência deste CONTRATO ADMINISTRATIVO e de seus possíveis aditamentos. 
 
 
7.20 – Se o proponente vencedor for pessoa jurídica sediada em outro 

Município deverá  cumprir o compromisso de constituir, no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias, da data de assinatura do contrato administrativo de concessão do direito real de uso, 
unidade sediada no município. 

 
7.21 – Iniciar, efetivamente, as atividades econômicas anunciadas na proposta, 

no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, da data de assinatura do contrato 
administrativo de concessão do direito real de uso. 

 
7.22 – Cumprir outras determinações legais, não mencionadas nos subitens 

acima, porém aplicáveis às atividades industriais da concessionária. 
 
7.23 – Restituir os equipamentos concedidos, com o  mesmo número de 

máquinas, com as mesmas características e finalidades descritas no objeto desta licitação, 
em perfeito estado de funcionamento segundo laudo de vistoria. 

 
Dos compromissos assumidos 
 
A  concessionária se compromete, a criar  no primeiro ano de atividade 01 

empregos diretos, e o número de 02,  empregos nos próximos 04 anos de atividade. 
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Deverá ainda a concessionária fazer investimentos na unidade de Arvoredo no 
importe de R$10.000,00(dez mil reais), no prazo de 05 anos. 

 
Tais comprovações e avaliações serão feitas pela municipalidade, sempre que 

entender pertinente, bem como fiscalizará o adequado cumprimento sob as penas previstas 
no presente instrumento. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES: 

 

8.1. À CONCESSIONÁRIA, conforme o caso, que não cumprir com as 
obrigações assumidas ou com preceitos legais, ser-lhe-ão aplicadas as seguintes 
penalidades: 

 
8.1.1 – Advertência. 
 
8.1.2 – Suspensão temporária do direito de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, pelo período de 2 (dois) anos. 
 
8.1.3 – Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 
 

8.1.4 – Rescisão do contrato de concessão de direito real de uso, nas formas e 
possibilidades previstas na Cláusula Nona, deste Contrato Administrativo. 

 
8.2 – As penalidades previstas neste item serão aplicadas, mediante processo 

administrativo, em que será assegurada à licitante contratada o contraditório e ampla 
defesa. 

 
8.3 – As penalidades serão aplicadas individual ou cumulativamente, 

dependendo da gravidade ou reincidência verificada em relação ao desrespeito às 
obrigações decorrentes desta licitação e da posterior contratação. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DA CONCESSÃO: 

 
9.1 – São condições que implicam na rescisão da concessão do direito real de 

uso dos bens móveis descritos na Cláusula Segunda deste Contrato Administrativo: 
 
9.2 – A conclusão do período de vigência da concessão, sem que haja 

interesse do Município em sua prorrogação. 
 
9.3 – O não cumprimento, injustificado, das metas estabelecidas na proposta e 

ratificadas no contrato administrativo de concessão do direito real de uso. 
 
9.4 – O desvio de finalidade na utilização dos bens móveis concedidos, 

resultará na imediata rescisão do contrato e na recuperação dos mesmos pelo MUNICÍPIO, 
sem o prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no processo de licitação e na 
conseqüente contratação. 

 
9.5 – O final da vigência da concessão de direito real de uso, não havendo 

interesse da Administração Municipal em sua renovação, observas as disposições 
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estabelecidas na Cláusula Quinta deste contrato Administrativo de Concessão de Direito 
Real de Uso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONCESSÃO DE INCENTIVOS ECONÔMICOS E 

TRIBUTÁRIOS: 

 
10.1 – Além da concessão do direito real de uso dos bens descrito na Cláusula 

Segunda deste Contrato, não serão concedidos benefícios, ou incentivos tributários ou 
fiscais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DESPESAS DECORRENTES DO 

CONSUMO DE ÁGUA E DE NERGIA ELÉTRICA. 

 

10.1 – A  CONCESSIONÁRIA será  responsável, pelo pagamento decorrente 
do consumo de energia elétrica,  de água, telefone, bem como taxas, tributos e ou 
quaisquer outros ônus que incidirem sobre a atividade,  para a execução das atividades 
empresariais. 

 

§ 1º Também, é responsável a CONCESSIONÁRIA, pelo pagamento de 
despesas decorrentes de limpeza, desinfecção e manutenção das instalações concedidas. 

 
 

CLÁUSULA  DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 
10.2 – Fica eleito o Foro da Comarca de Seara (SC) para dirimir quaisquer 

dúvidas ou questões que originadas do presente não encontrem solução em fase 
administrativa. 

 
Arvoredo/SC, em 03 de outubro de 2013. 

 
 

________________________________________ 

MUNICÍPIO DE ARVOREDO/SC 

JANETE  PARAVIZI BIANCHIN – Prefeita Municipal 
 
 

_________________________________________  

INES BALBINOT SEGHETTO 

 CONTRATADA 

 
 
Testemunhas: 
 

_____________________________ 
Nome:Antonio Luiz Conte 
CPF: 609.482.649-34 

______________________________ 
Nome:Edson Ezequiel Battiston 
CPF: 058.220.459-36 

 
 

_______________________    
Wilson de Souza 
Assessor Jurídico  
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