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CONTRATO DE INCENTIVO E CONCESSÃO DE USO DE BENS Nº 068/2016 

Processo nº 2.063.511/2015 

I – PARTES: 

A – CONCEDENTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Pú-

blico, inscrito no CNPJ sob nº 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na cidade de 

Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Se-

nhor Vanderlei Zanatta, CI nº 5049792293 SJS/IGP/RS, CPF nº 689842430-00, brasileiro, casado, 

residente à Rua Catarina Zanchet, 1.205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul/RS.   

 

B - CONCESSIONÁRIA: A empresa ARGENTA & VIEIRA LTDA - ME, nome fantasia AV ME-

TAL, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 22495593/0001-47, estabelecida NA 

Avenida Industrial, 66, Distrito Industrial de Taquaruçu do Sul/RS, neste ato representada pelos  sócios 

proprietários/Administradores: Sr.  Marcos Luis Argenta, brasileiro,  casado, do comércio, empresário, 

portador do RG nº 3048854016-SJS/RS, CPF nº 494.339.110-91, residente e domiciliado na Avenida 

Industrial , nº 55, Centro Vista Alegre-RS e Valderi Caetano Vieira, brasileiro, solteiro, do comércio, 

portador da Cédula de identidade, RG nº 8051665266-SSP/RS, CPF nº 544.550.490-53, residente e do-

miciliado no município de Taquaruçu do Sul, RS.  

 

II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Contrato de Incentivo e concessão de uso de bens fundamen-

ta-se no PROGRAMA PRÓ-INDÚSTRIA, instituído pela Lei nº 672, de 13 de agosto de 2004, e autori-

zação contida na Lei nº 1.443, de 24 de junho de 2015, Plano de Investimento e Programa de Expansão 

Empresarial, de 29 de maio de 2015, que fazem parte integrante deste Contrato. 

 

III - OBJETO: O presente contrato tem como objeto: 

A - concessão de direito real de uso gratuito, pelo prazo inicial de 5 (cinco) anos, mediante escritura 

pública, com cláusula de reversão, da área de terras de propriedade do Município, constituída pelo lote 

industrial nº 2 da quadra 66 do Distrito Industrial, com área total de 2.000,00m² (Dois mil metros qua-

drados), matriculado no Ofício de Registro de Imóveis de Frederico Westphalen sob nº 15.586, Código 

de Patrimônio nº 002170,  localizado no lado  par da Avenida Industrial, Esquina com a Rua Emilio Dal 

Piva, lado par, destinado à edificação de um galpão industrial pré-moldado, área administrativa, depósi-

to de materiais, estacionamento e manobra de veículos; 

B – custeio, por parte do Município, das despesas com mão de obra para o fechamento de pavilhão in-

dustrial e da área administrativa, até o valor máximo de R$7.900,00 (sete mil e novecentos reais); 

C – disponibilização de energia elétrica e de água para o funcionamento da indústria; 

D – custeio das despesas com a terraplanagem do terreno destinado à indústria. 

 

IV – CONDIÇÕES:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – FINALIDADE; 

O incentivo e concessão de bens imóveis destina-se à edificação, por parte da CONCESSIONÁRIA, de 

um galpão industrial pré-moldado, área administrativa, depósito de materiais, estacionamento e manobra 

de veículos e instalação das máquinas e dos equipamentos necessários para o funcionamento de uma 

indústria de artigos de serralheria e esquadrias de metal, com a geração de empregos e renda, através do 

Programa Municipal de Incentivos à Industrialização – PROINDÚSTRIA, em conformidade com a Lei 

Municipal nº 672, de 13 de agosto de 2004 e suas alterações posteriores e na Lei nº  1.443, de 24 de ju-

nho de 2015.    
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONTRAPARTIDA: 

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

a) Instalar-se no Distrito Industrial, até o dia 24 de junho de 2016; 

b) Gerar e manter, no mínimo, 02 (dois) empregos diretos, no primeiro ano de funcionamento e nos anos 

subsequentes 02 (um) emprego a mais por ano, até o 3º ano de funcionamento, a serem contratados den-

tre os munícipes de Taquaruçu do Sul; 

c) Manter suas atividades no Município de Taquaruçu do Sul, por período mínimo de 10 (dez) anos, 

contados do início de seu funcionamento, prorrogável por iguais períodos, enquanto se mantiver ativa;  

d) Conservação do imóvel durante o período da concessão e sua devolução ao Município em boas con-

dições de conservação e manutenção, após decorrido o prazo de concessão, ou em caso de encerramento 

das atividades ou da sua transferência para outro município; 

e) Desocupação do imóvel concedido, ao final do período de concessão, e instalação da indústria em 

prédio próprio ou locado, caso não haja acordo para a prorrogação do prazo de permanência; 

f) Comprovar anualmente a manutenção das atividades e do número mínimo de funcionários em ativi-

dade na indústria; 

g) Cumprir o Cronograma de investimentos e expansão da produção e comercialização definidos nos 

itens 03 e 04 do Plano de Investimento e programa de Expansão; 

h) Permitir a inspeção e fiscalização periódica por parte do CONCEDENTE para a comprovação 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 a qualquer tempo pelo Mu-

nicípio, mediante comunicação prévia de 60 (sessenta) dias, nos casos de: 

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

pios, exceto quando restar comprovada a ausência de pessoal no Município de Taquaruçu do Sul, situa-

ção em que poderá obter a dispensa formal deste compromisso por parte da Administração Municipal, 

após avaliação por comissão especialmente designada para tal; 

b) Transferência da Indústria para outro Município durante a vigência do período de incentivo; 

c) Encerramento das atividades industriais antes do término do prazo de vigência do acordo, exceto 

quando se comprovar a sua absoluta inviabilidade, situação a ser avaliada por Comissão 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 custeadas pelo Município, no caso de cessa-

ção das atividades antes do término do prazo de concessão, e nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” 

e “c” do § 1º desta cláusula. 

 

§ 3º. A CONCESSIONÁRIA somente poderá fazer alterações e ampliações no imóvel concedido me-

diante autorização prévia do CONCEDENTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 
O prazo de vigência do presente contrato é de 05 (cinco) anos, iniciando-se no ato de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, ao seu final, mediante acordo e assinatura de termo aditivo, ou rescindido, a 

qualquer tempo, pelo Município, nas hipóteses estabelecidas na cláusula segunda, ou por qualquer das 

partes, por descumprimento de cláusula contratual, mediante comunicação expressa prévia de uma parte 

à outra, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

 



 3 

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO  CONCEDENTE 

O MUNICÍPIO obriga-se a: 

a) Conceder o uso gratuito, pelo período de cinco anos, a contar da assinatura deste termo, do imóvel de 

sua propriedade, descrito na alínea “a” do item III, do objeto deste contrato; 

b) Custear as despesas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d”  do item III; 

c) Autorizar construções, modificações ou ampliações das instalações e bens concedidos julgados indis-

pensáveis ao funcionamento e desenvolvimento das atividades da CONCESSIONÁRIA, mediante acor-

do prévio. 

  

CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas do Município decorrentes da execução deste contrato correrão à conta das dotações orça-

mentárias próprias do orçamento municipal vigente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os materiais e melhoramentos utilizados ou acrescidos ao imóvel cedido reverterão ao CONCE-

DENTE, ao final do prazo de concessão, sem que caiba qualquer indenização à CONCESSIONÁRIA, 

exceto quando se tratar de ampliações previamente autorizadas na forma do parágrafo terceiro da cláu-

sula 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 CON-

CESSIONÁRIA, nas hipóteses previstas neste contrato.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO 

Para as questões controversas decorrentes da execução deste termo de contrato e não solucionadas por 

acordo, fica eleito o foro da Comarca de Frederico Westphalen, Estado do Rio Grande do Sul, com re-

núncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas testemunhas, 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 16 de junho de 2016. 

 

 

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

VANDERLEI ZANATTA 

Prefeito Municipal 

 

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

 ARGENTA & VIEIRA LTDA – ME                             ARGENTA & VIEIRA LTDA - ME 

   Marcos Luis Argenta                                                             Valderi Caetano Vieira 

Proprietário/Administrador                                                      Proprietário/Administrador 

 

TESTEMUNHAS: 

 

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

Nome:                                                                 Nome: 

CPF.                                                                    CPF.  


