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CONTRATO DE Nº 001/2019  - CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO 

 

“Que entre si celebram a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GOIATUBA/GO, inscrita 

no CNPJ nº 01.753.722/0001-80 e a empresa 

FRIGORÍFICO FRIGOBASTOS EIRELI -

ME, inscrita no CNPJ sob o nº 

01.398.861/0001-32.” 

 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, sediada a Rua São 

Francisco nº 570 - Centro, devidamente inscrita no CNPJ nº 01.753.722/0001-80, neste ato 

legalmente representado pelo Sr. GILSON ROSA BATISTA, brasileiro, casado, autônomo, 

residente e domiciliado à Rua Floriano Peixoto nº 1.087,Qd. C Lote 02 Setor Oeste, nesta 

cidade, portador do CPF n. º 802.494.691-20 e da Carteira de Identidade n.º 2.969.439 SSP/GO, 

adiante simplesmente denominado CONCEDENTE e a empresa FRIGORÍFICO 

FRIGOBASTOS EIRELI -ME, inscrita no CNPJ sob o nº 01.398.861/0001-32, estabelecida 

na cidade de Goiatuba/GO, Rua Guaporé, s/nº Bairro João Vicente neste ato representado pelo 

sócio Sr. ORACI DE BASTOS PEREIRA JÚNIOR, inscrito no CPF sob o n° 032.319.031-65 

e RG n° MG – 14.660.444 SSP/MG, residente e domiciliado na cidade de Goiatuba/GO, 

doravante denominada simplesmente CONCESSIONÁRIA, por este instrumento e na melhor 

forma de direito, acordam, nos termo da Lei Municipal nº: 3.076/18 e art.126 da Lei Orgânica 

Municipal. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá como objeto a outorga de Cessão de Uso 

do Imóvel Matadouro Municipal, situado à Rua Guaporé, s/nº Bairro João Vicente, na 

cidade de Goiatuba/GO em conformidade com a Lei Municipal nº 3.076/18 de 14 de maio 

de 2018 e art.126 da Lei Orgânica Municipal. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: A CONCESSIONÁRIA pagará a CONCEDENTE o valor mensal 

no 1º (primeiro) ano de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e nos anos seguintes com valor mensal de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser reajustado com o INPC no mês de janeiro a cada ano. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: A presente concessão será a titulo remunerado, pelo período de 10 

(dez) anos, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado enquanto perdurar o relevante 

interesse público, por acordo entre as partes e desde que mantido o objeto do contrato nos 

termos aqui previstos.  

 

Parágrafo Único – A concessão somente poderá ser revogada se descumpridos os termos deste 

contrato pela CONCESSIONÁRIA ou findo prazo concedido, se não houver renovação, nos 
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termos da Lei Municipal nº 3.076/18 de 14 de maio de 2018 e art.126 da Lei Orgânica 

Municipal, que autorizou o Poder Público Municipal a efetivar a presente Concessão 

Remunerada de Direito Real de Uso.  

 

CLÁUSULA QUARTA: Dos encargos da CONCEDENTE:  

a) Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados 

pelos empregados da CONCESSIONÁRIA;  

b) Recusar os serviços que estiverem fora das especificações constantes deste Contrato.  

 

CLÁUSULA QUINTA: Caberá à CONCESSIONÁRIA:  

a) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 

do presente contrato; 

b) Executar os serviços, objeto deste contrato, no prazo fixado;  

c) Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONCEDENTE;  

d) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus empregados, seja 

qual for, ainda que no recinto da CONCESSIONÁRIA;  

e) Todas as despesas decorrentes da instalação, uso e manutenção do bem imóvel cedido, bem 

como os tributos municipais, estaduais e federais incidentes, correrão por conta da 

CONCESSIONÁRIA;  

f) As instalações que se fizerem necessárias, correrão por conta da CONCESSIONÁRIA;  

g) A CONCESSIONÁRIA assumirá a obrigação de manter conservados, limpos e em perfeitas 

condições de higiene, os bens da presente concessão;  

h)Nenhuma ampliação ou benfeitoria nas instalações, poderá ser feita sem autorização expressa 

da CONCEDENTE, as quais incorporar-se-ão ao principal concedido, sem que caiba à 

CONCESSIONÁRIA qualquer indenização ou direito de retenção, salvo acordo prévio entre as 

partes; 

i) A CONCESSIONÁRIA não poderá alterar a finalidade do bem objeto deste contrato, sem 

prévia e expressa autorização do Poder CONCEDENTE;  

j) Compromete-se a observar, durante o período da concessão, as normas sanitárias e de higiene, 

bem como manter em operação, procedimentos que impeçam ou reduzam os índices de poluição 

ou de degradação do meio-ambiente;  

k) Obriga-se a conservar o imóvel objeto da presente concessão, devolvendo-o, ao final do 

contrato, no estado em que o recebeu, correndo por sua conta, se assim não fizer, as despesas de 

conserto, pintura e suprimentos que se fizerem necessários;  

l) Ao final da concessão, ou de seu período de prorrogação, terá a CONCESSIONÁRIA, o 

prazo de 30 (trinta) dias para desocupar o imóvel, podendo esse prazo ser prorrogado a critério 

da Administração, mediante requerimento formal e fundamentado da CONCESSIONÁRIA;  

m) A CONCESSIONÁRIA deverá, preferencialmente, utilizar-se de mão de obra residente e 

domiciliada no Município de Goiatuba/GO para as atividades do frigorífico; 

n) A CONCESSIONÁRIA, não poderá transferir à terceiros os direitos da presente 

CONCESSÃO sem o expresso consentimento do Poder CONCEDENTE. 

  

 

CLÁUSULA SEXTA: Das obrigações sociais, comerciais e fiscais:  

§ 1º - À CONCESSIONÁRIA caberá:  
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a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 

vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

CONCEDENTE;  

b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 

os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido 

em dependência da CONCEDENTE;  

c) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas às 

atividades desenvolvidas no frigorífico, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão 

ou continência e, 

d) Assumir ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste 

contrato.  

§ 2º - A inadimplência da CONCESSIONÁRIA, com referência aos encargos estabelecidos no 

parágrafo anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONCEDENTE, nem 

poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a CONCESSIONÁRIA renuncia 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a 

CONCEDENTE.  

§ 3º - Ao fim do período de concessão o bem retornará à Municipalidade, não cabendo ao 

concessionário qualquer tipo de indenização ou ressarcimento pela desocupação do imóvel.  

§ 4º - No caso de suspensão das atividades por período superior a 02 (dois) meses, fica o 

Município autorizado a efetuar a rescisão da concessão outorgada, sem que caiba qualquer tipo 

de indenização ou ressarcimento á CONCESSIONÁRIA.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o Município 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONCESSIONÁRIA as seguintes sanções: 

a) Advertência;  

b) Multa, de 2% (dois por cento), por ocorrência, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total empenhado, recolhida no prazo de quinze dias corridos, uma vez comunicada 

oficialmente;  

c) Rescisão contratual;  

d) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo de até dois anos; e  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após o licitante 

ressarcir a Administração por eventuais prejuízos causados e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no subitem anterior.  

 

CLÁUSULA OITAVA: O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito por 

qualquer dos casos elencados no artigo 78 da Lei nº 8.666/93, em especial nas seguintes 

situações:  

a) Pelo descumprimento ou cumprimento irregular, ou parcial de qualquer cláusula contratual;  

b) Em caso de atraso injustificado no início da execução do contrato;  

c) Pela paralisação sem justa causa ou anuência da CONCESSIONÁRIA na execução do 

contrato;  
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d)Pelo desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;  

e) Pelo cometimento reiterado da falta na sua execução, anotadas na forma do parágrafo 1º do 

art. 67 da Lei nº 8.666/93;  

f) Pela decretação de falência ou instauração de insolvência civil da CONCESSIONÁRIA;  

g) Pela dissolução da sociedade ou falecimento da CONCESSIONÁRIA; 

h) Pela alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato;  

i) Em razão de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa, ou seja, o Sr. Prefeito 

Municipal, exaradas no competente processo administrativo;  

j) Pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados, impeditivos 

da execução do contrato.  

 

CLÁUSULA NONA: A fiscalização do cumprimento das cláusulas ora avençadas será 

efetuado pela servidora ROZANA FERNANDES DE FREITAS GONÇALVES, matrícula 

2786, lotada no Setor de Arrecadação.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: O presente contrato é regido em todos os seus termos, pela Lei 

Municipal nº: 3.076/18 de 14 de Maio de 2018, art.126 da Lei Orgânica Municipal, que será 

aplicada também onde o contrato for omisso.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As partes elegem o Foro da Comarca de Goiatuba/GO, 

para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente contrato.  

 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.  

 

Goiatuba/GO, 02 de Janeiro de 2019. 

 

________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

GILSON ROSA BATISTA 

Gestor Municipal 

Concedente 

 

_______________________________________ 

FRIGORÍFICO FRIGOBASTOS EIRELI –ME 

CNPJ sob o nº 01.398.861/0001-32 

Concessionária 

 

T E S T E M U N H A S: 

1)NOME:  

CPF:...................................................... 

2)NOME:  

CPF:...................................................... 



 

5 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

RUA SÃO FRANCISCO, Nº 570, CENTRO 
CEP. 75.600 – 000 – FONE (64) 3495 – 0077/3495-0092 - www.goiatuba.go.gov.br 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Declaramos para os fins que se fizerem necessários, que o EXTRATO DO CONTRATO DE 

Nº 001/2019 firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

Goiás, sediada a Rua São Francisco nº 570 - Centro, Goiatuba/GO, inscrita no CNPJ nº 

01.753.722/0001-80, e a empresa FRIGORÍFICO FRIGOBASTOS EIRELI -ME, inscrita 

no CNPJ sob o nº 01.398.861/0001-32, estabelecida na cidade de Goiatuba/GO, Rua Guaporé, 

s/nº Bairro João Vicente, foi publicado em local de costume. 

 

 

Por ser verdade firmamos a presente. 

 

 

 

Goiatuba-Goiás, 02 de Janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

GILSON ROSA BATISTA 

Gestor Municipal 

Concedente 
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EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 001/2019 

 

 

 

 

CONCEDENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, sediada 

a Rua São Francisco nº 570 - Centro, Goiatuba/GO, inscrita no CNPJ nº 01.753.722/0001-80 

 

CONCESSIONÁRIA: FRIGORÍFICO FRIGOBASTOS EIRELI -ME, inscrita no CNPJ 

sob o nº 01.398.861/0001-32, estabelecida na cidade de Goiatuba/GO, Rua Guaporé, s/nº Bairro 

João Vicente. 

 

OBJETO: Outorga de Cessão de Uso do Imóvel Matadouro Municipal, situado à Rua Guaporé, 

s/nº Bairro João Vicente, na cidade de Goiatuba/GO em conformidade com a Lei Municipal nº 

3.076/18 de 14 de maio de 2018 e art.126 da Lei Orgânica Municipal. 

  

 

PRAZO: A presente concessão será a titulo remunerado, pelo período de 10 (dez) anos, a partir 

de sua assinatura, podendo ser prorrogado enquanto perdurar o relevante interesse público, por 

acordo entre as partes e desde que mantido o objeto do contrato nos termos aqui previstos.  

Parágrafo Único – A concessão somente poderá ser revogada se descumpridos os termos deste 

contrato pela CONCESSIONÁRIA ou findo prazo concedido, se não houver renovação, nos 

termos da Lei Municipal nº 3.076/18 de 14 de maio de 2018 e art.126 da Lei Orgânica 

Municipal, que autorizou o Poder Público Municipal a efetivar a presente Concessão 

Remunerada de Direito Real de Uso.  

 

VIGÊNCIA: 02/01/2019 à 02/01/2029. 

       

PAGAMENTO: A CONCESSIONÁRIA pagará a CONCEDENTE o valor mensal no 1º 

(primeiro) ano de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e nos anos seguintes com valor mensal de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a ser reajustado com o INPC no mês de janeiro a cada ano. 

 

    

 Goiatuba-Goiás, 02 de Janeiro de 2019. 

 

 

 

_______________________________________ 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

GILSON ROSA BATISTA 

Gestor Municipal 

Concedente 

 


