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CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE BENS Nº 007/ 2015 

Processo nº2.008.503/2015 
 

I – PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na cida-

de de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Muni-

cipal Senhor: Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293 SJS/IGP/RS, CPF nº. 689842430-00, brasilei-

ro, casado, residente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul/RS. 

 

B - CONCESSIONÁRIA: A empresa GURIAS DE TAQUARUÇU LTDA - ME, pessoa jurídica 

de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 21792733/0001-86, estabelecida na Rua do Comércio, nº 

1548, sala 01, na cidade de Taquaruçu do Sul - RS, neste ato representada pela sua sócia proprietária, 

Sra. Daisy Dilklin dos Santos, brasileira, solteira, comerciante, portadora da RG nº 8025028419-

SSP/RS, CPF nº 909.076.630-87, residente e domiciliada na Rua Amazonas, 355, Apto 03, na cidade 

de Taquaruçu do Sul, RS.  

 

OBJETO: O presente contrato tem como objeto a cessão de uso gratuito de imóvel locado pelo mu-

nicípio e custeio de despesas com o consumo de energia elétrica, para uso da CONCESSIONÁRIA, 

nos termos das leis municipais nº 672, de 13 de agosto de 2004 e nº 1.409, de 11 de fevereiro de 

2015, de imóvel, descrito na cláusula primeira, nas condições a seguir especificadas. 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESPECIFICAÇÃO DOS BENS CONCEDIDOS: 
1 – Sala Comercial 01, localizada no pavimento térreo, medindo 180 m2 (Cento e oitenta metros 

quadrados) com uma instalação sanitária de uso restrito, localizada a Rua do Comércio,  nº1.548, no 

centro, na cidade de Taquaruçu do Sul, RS. 

 

 CLÁUSULA SEGUNDA - FINALIDADE: 

A concessão do bem imóvel destina-se à instalação das máquinas e dos equipamentos ne-

cessários para o funcionamento de uma empresa de comércio a varejo de artigos do vestuário e aces-

sórios, confecções e facção de peças do vestuário, com a geração de empregos e renda,  através do 

Programa Municipal de Incentivo à Industrialização – PROINDÚSTRIA, em conformidade com as 

Leis Municipais nº 672, de 13 de agosto de 2004, e nº 1.409, de 11 de fevereiro de 2015.      

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRAPARTIDA: 

 

Em contrapartida pelo uso dos bens, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a: 

a) Instalar-se no imóvel; 

b) Cumprir o Plano de Investimento e Programa de Expansão empresarial; 

c) Manter a Indústria estabelecida no Município, pelo período mínimo de 10 (dez) anos;  

d) Contratação dos funcionários dentre a população do próprio Município de Taquaruçu 

do Sul; 

e) Conservação da sala e suas dependências durante o período da concessão e sua devo-

lução ao Município em boas condições de conservação e manutenção, após decorrido o prazo de con-

cessão, ou em caso de encerramento das atividades ou da sua transferência para outro município; 

f) Desocupação do prédio e do terreno concedidos, ao final do período de concessão, e 

instalação da indústria em prédio próprio ou locado, caso não haja acordo para a prorrogação do pra-

zo de permanência; 
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g) Comprovar anualmente a manutenção das atividades e do número mínimo de funcio-

nários em atividade na indústria; 

h) Indicar bens a penhora ou fornecer carta de fiança que garantam o ressarcimento das 

despesas com o consumo de energia elétrica e de manutenção do prédio e seus pertences concedidas, 

no caso de não cumprimento das condições contratadas, em especial nas hipóteses elencadas no § 1º, 

alíneas “a”, “b” e “c” desta cláusula; 

i) Permitir a inspeção e fiscalização periódica por parte do CONCEDENTE para a com-

provação da manutenção das atividades e do número mínimo de funcionários em atividade; 

j) Fornecer ao CONCEDENTE, sempre que solicitados, os comprovantes que atestem a 

manutenção das atividades e do número mínimo de funcionários. 

 

§ 1º. O prazo de concessão de uso gratuito dos bens poderá ser interrompido e o custeio 

das despesas suspenso a qualquer tempo pelo Município, mediante comunicação prévia de 60 (ses-

senta ) dias, nos casos de: 

a) Redução drástica do número de funcionários empregados, ou de sua contratação em 

outros municípios, exceto quando restar comprovada a ausência de pessoal no Município de Taqua-

ruçu do Sul, situação em que poderá obter a dispensa formal deste compromisso por parte da Admi-

nistração Municipal, após avaliação por comissão especialmente designada para tal; 

b) Transferência da Indústria para outro Município durante a vigência do período de in-

centivo; 

c) Encerramento das atividades industriais antes do término do prazo de vigência do a-

cordo, exceto quando se comprovar a sua absoluta inviabilidade, situação a ser avaliada por Comis-

são Municipal, que poderá dispensar essa exigência; 

d) Descumprimento de qualquer das obrigações previstas nas alíneas “a” a “j” do caput 

desta cláusula. 

 

§ 2º. A CONCESSIONÁRIA deverá ressarcir as despesas com o consumo de energia e-

létrica custeadas pelo Município durante o período a que se refere a alínea “b” da Cláusula Quinta, 

atualizadas e documentadas anualmente, no final de cada exercício, no caso de cessação das ativida-

des antes do término do prazo de concessão, e nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do § 

1º desta cláusula. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO 
O prazo de vigência do presente contrato é de 05 (cinco) anos, iniciando-se retroativa-

mente no dia 1º de fevereiro de 2015, podendo ser prorrogado, ao seu final, mediante acordo e assina-

tura de termo aditivo, ou rescindido, a qualquer tempo, pelo Município, nas hipóteses estabelecidas 

na cláusula terceira, ou por qualquer das partes, por descumprimento de cláusula contratual, mediante 

comunicação expressa prévia de uma parte à outra, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) 

dias: 

 

 CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE 

 O MUNICÍPIO obriga-se a: 

a) Conceder o uso gratuito, pelo período de cinco anos, a contar da vigência deste contra-

to,  da sala comercial  descrita no item 1 da cláusula primeira; 

b) Custear as despesas com consumo de energia elétrica, pelo período de até cinco anos, a 

contar da vigência do presente contrato; 
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c) Autorizar modificações ou ampliações das instalações e bens concedidos julgados in-

dispensáveis ao funcionamento e desenvolvimento das atividades da CONCESSIONÁRIA, mediante 

acordo prévio. 

  

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

                  As despesas do Município decorrentes da execução deste contrato serão atendidas por 

dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal vigente, vinculadas a Secretaria Municipal 

de Obras, Viação e Serviços Urbanos, atividade 2047 – Manutenção das Atividades do FUMREN-

DA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Todos os materiais e melhoramentos utilizados ou acrescidos ao imóvel concedido reverterão 

ao CONCEDENTE, ao final do prazo de concessão, sem que caiba qualquer indenização à CON-

CESSIONÁRIA, exceto quando se tratar de ampliações previamente autorizadas na forma do pará-

grafo terceiro da cláusula terceira, situação em que o custo da obra será transformado em CUBs, que 

servirão de parâmetro para apuração do valor a ser indenizado ou deduzido de eventual ressarcimento 

a ser feito pela CONCESSIONÁRIA, nas hipóteses previstas neste contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

Para as questões controversas decorrentes da execução deste termo de contrato e não so-

lucionadas por acordo, fica eleito o foro da Comarca de Frederico Westphalen, Estado do Rio Grande 

do Sul, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas tes-

temunhas, em quatro vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos. 

 

Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, aos 11 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

.......................................................                               ............................................................................. 

VANDERLEI ZANATTA                                             GURIAS DE TAQUARUÇU LTDA ME  

    Prefeito Municipal                                                        Daisy Dilklin dos Santos - Sócia Proprietária  

                      

                                          

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

A - ......................................................................  B - ................................................................... 


