
     

Contrato Administrativo Nº 066/2021    Fl. 1/5 

Estado de Santa Catarina 

Município de Vargem Bonita 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2021  

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O 

MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA E A EMPRESA R9 

ENERGIA LTDA, PARA CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO. 

 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA - SC, pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede na Rua Coronel Vitório, nº 966 - Centro, inscrito no CNPJ/MF 

sob nº 95.996.187/0001-31, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. 

ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN, neste ato denominado CONCEDENTE, e a R9 

ENERGIA LTDA, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.071.840/0001-02, com endereço na Rodovia 

BR 153, S/Nº, Interior na cidade de Concórdia/SC, neste ato representada por sócio administrador, 

o Sr. CLAUDINEI MAIER portador do CPF nº 006.009.659-45, doravante denominada 

CONCESSIONÁRIO, tendo em vista a homologação da Concorrência nº 002/2021, Processo 

Licitatório 052/2021, e de conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, firmam o 

presente contrato, mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem como objeto a concessão de espaço público 

para fins de exploração industrial, conforme normas estabelecidas no Edital da Concorrência nº 

002/2021 e neste termo contratual. 

Parágrafo único. O espaço público a ser concedido será a ÁREA DE TERRA URBANA, PARTE 

DE UMA ÁREA MAIOR, COM A SUPERFÍCIE DE 15.600M², SEM BENFEITORIAS, 

SITUADA NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LINHA MARMELEIRO, 

MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, REGISTRADO SOB A MATRICULA 5305, DO 

OFICIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CATANDUVAS, CONFORME 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, ANEXO A LEI MUNICIPAL 1216 DE 05 DE 

AGOSTO DE 2021., estabelecido no Município de Vargem Bonita – SC.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - O valor mensal para a Concessão de uso do espaço público para fins 

de exploração comercial na atividade Industrial, na estrada Municipal de acesso à Linha 

Marmeleiro, será de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), mensais, totalizando o valor de R$ 

66.000,00 (sessenta e seis mil reais), devendo o CONCESSIONÁRIO providenciar o pagamento 

referente a concessão de uso do espaço público, mensalmente, até o 5º (quinto) dia do mês 

subsequente a utilização do espaço. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – O valor mensal referente a Concessão de uso do Espaço Público, será 

atualizado anualmente, tendo por data base a data de início do prazo da concessão onerosa, pela 

variação do IPCA/IBGE, ou na sua falta, por outro índice oficial de atualização monetária. 
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CLÁUSULA QUARTA - Em caso de atraso no pagamento da concessão de uso, incidirá multa no 

valor de 10% (dez por cento) sobre o valor devido e Correção Monetária. 

§ 1º - A cada três meses de atrasos no pagamento da concessão de uso, o CONCESSIONÁRIO 

perderá um ano da concessão, sem prejuízo da cobrança do período inadimplente pelo Município. 

§ 2º - Após o atraso de quatro meses no pagamento da concessão de uso, fica automaticamente 

rescindido o contrato de concessão onerosa do direito de uso, perdendo o CONCESSIONÁRIO 

qualquer direito de uso, devendo retirar seus equipamentos no prazo de cinco dias após a notificação 

da rescisão automática e unilateral do contrato. 

§ 3º - Considera-se atraso para efeitos deste contrato, o pagamento realizado no dia útil seguinte, ou 

posterior, ou a não realização do pagamento, na data do vencimento da concessão anual de uso. 

Caso a data de vencimento da concessão mensal caia em fim de semana ou feriado, considera-se a 

data de vencimento o dia útil imediatamente posterior. 

 

CLÁUSULA QUINTA – O CONCESSIONÁRIO, se pessoa física, deverá constituir empresa, 

cujo objeto social seja do ramo industrial, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data 

de assinatura deste termo contratual. 

 

CLÁUSULA SEXTA - Caso o CONCESSIONÁRIO for pessoa jurídica e, seu ramo de atividade 

for diverso ao objeto, este deverá apresentar, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a 

alteração contratual onde conste como objeto voltado a atividade industrial. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Das obrigações/deveres do CONCESSIONÁRIO: 

a) Cumprir com os encargos que lhes são atribuídos na licitação que a este deu causa; 

b) Cumprir com os prazos previstos no edital e no contrato; 

c) Preservar o meio ambiente e respeitar a legislação urbanística; 

d) Executar o projeto da unidade produtiva conforme o descrito na proposta e projetos; 

e) Efetuar a conservação e manutenção dos imóvel recebido por concessão de direito real de uso de 

bens de domínio público; 

f) Devolver os bem concedidos, no prazo previsto na licitação e no contrato; 

g) Manter em funcionamento a unidade produtiva no período da concessão com obediência aos 

parâmetros assumidos no processo licitatório. 
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I - Da reversão: - Serão revertidos ao Município os bens concedidos a título de estímulo econômico, 

quando: 

a) Não utilizados em suas finalidades; 

b) Não iniciada a utilização no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da concessão; 

c) Não cumpridos os prazos estipulados; 

d) Paralisação das atividades; 

e) Falência ou concordata da empresa; 

f) Transferência do estabelecimento para outro Município; 

g) Vencimento do contrato de concessão. 

II - A empresa enquadrada nas alíneas “a” a “f” do Inciso I deverá desocupar o imóvel objeto da 

concessão num prazo máximo de 60 (sessenta) dias, resguardando-se ainda o direito de perdas e 

danos por parte do CONCEDENTE na forma da lei civil e atender as seguintes condições: 

a) Retirar as benfeitorias realizadas pela empresa quando forem tecnicamente possíveis, deixando o 

bem concedido nas mesmas condições que as benfeitorias foram recebidas, ou; 

III - Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias sem que o interessado retire as benfeitorias realizadas, 

as mesmas passam a integrar o imóvel para todos os efeitos legais, sem direito a retenção ou 

indenização, revertendo-as ao patrimônio do CONCEDENTE sem ônus ao erário. 

 

CLÁUSULA OITAVA - Os equipamentos e infraestrutura necessários ao funcionamento da 

atividade industrial serão de responsabilidade e propriedade do CONCESSIONÁRIO. 

 

CLÁUSULA NONA – É de inteira responsabilidade do CONCESSIONÁRIO todas as despesas 

para o funcionamento e manutenção do empreendimento, incluindo o pagamento de indenizações 

decorrentes de qualquer tipo de incidente que vier a ocorrer nas dependências do estabelecimento, 

objeto da concessão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - As despesas relativas à energia elétrica e abastecimento de água, serão 

de responsabilidade do CONCESSIONÁRIO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O presente instrumento terá vigência pelo período de 05 

(cinco) anos a contar da data de assinatura deste termo contratual, podendo ser prorrogado por igual 

período mediante termo aditivo e concordância de ambas as partes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Em caso de desistência do CONCESSIONÁRIO, dentro 

do prazo estabelecido, ficará o CONCEDENTE livre de quaisquer indenizações, e pagamentos de 

qualquer espécie relativos à concessão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Em caso de inadimplemento de qualquer cláusula do 

presente contrato, o CONCESSIONÁRIO estará sujeito a aplicação das seguintes penalidades: 

I - Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 30 (trinta) dias, após o qual 

será considerado inexecução contratual; 

II - Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena 

de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 

01 (um) ano; 

III - Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena 

de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 

02 (dois) anos; 

Parágrafo único. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Caberá rescisão do presente instrumento, sem que assista 

direito ao CONCESSIONÁRIO a indenização de qualquer espécie quando: 

a) O CONCESSIONÁRIO não cumprir as obrigações assumidas no presente instrumento, tendo a 

parte inadimplente o prazo de 5 (cinco) dias para alegar o que entender de direito; 

b) O CONCESSIONÁRIO transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem 

prévia e expressa autorização da CONCEDENTE; 

c) No caso de acordo entre as partes, atendida a conveniência dos serviços, mediante lavratura de 

termo próprio ou conclusão dos serviços do CONCESSIONÁRIO ou por ocasião da conclusão 

destes, conforme objeto da licitação; 

d) Quando decorrido o prazo de vigência do presente contrato; 

e) Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A fiscalização e o acompanhamento do objeto Contratual 

serão exercidos pela CONCEDENTE, através da Secretária Municipal de Administração, ou 

servidor por ela designado, os quais poderão, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar 

a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem 
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sanadas de imediato, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das 

penalidades previstas neste Contrato. 

Parágrafo Único – As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências 

relacionadas com a execução do objeto deste Contrato serão registradas pela CONTRATANTE, 

constituindo tais registros, documentos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O presente contrato está vinculado ao Edital de Concorrência 

n° 002/2013, à Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e Lei Federal n° 

8.987 de 13 de fevereiro de 1995. 

Parágrafo Único – É parte integrante deste Contrato, o Edital de Concorrência Nº 002/2021, o qual 

corrobora com cláusulas e condições que porventura não estejam relatadas neste termo contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Fica eleito o foro da comarca de Catanduvas - SC, como 

competente para solucionar eventuais pendências decorrentes do presente contrato, com renúncia a 

qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente 

instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um 

só efeito e declaram conhecer todas as cláusulas 

contratadas. 

 

Vargem Bonita, 11 de novembro de 2021. 

 

 

ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN 

Prefeita de Vargem Bonita 

CONCEDENTE 

CLAUDINEI MAIER 

Sócio Administrador 

CONCESSIONÁRIO 

 

Fiscal:  

 

 

Janaine Antunes de Oliveira 

Secretária Municipal de Administração e Finanças 

 

Testemunhas: 

 

 

Nome: Fernanda Caetano Anzollin Nome: Enedir de Almeida Vieira 

CPF: 072.252.579-60 CPF:  026.729.699-14 
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