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CONTRATO N° 450/2019
REF.: CONCORRENCIA N° 001/2019
PROCESSO N° 0280/2019

CONTRATO DE CONCESSAO ONEROSA DE
DIREITO REAL DE USO PARA PRESTAQ^O
DOS SERVIQOS PUBLICOS DE
ADMINISTRA£AO, MANUTENQAO E
EXPLORAQAO DO MATADOURO MUNICIPAL
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SEABRA E A EMPRESA
FRIGORIFRICO CHAPADA DIAMANTINA LTDA,
(FRICHAPADA).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA, Estado da Bahia, pessoa juridica de
direito publico, com sede na Rua Horacio de Matos, n° 99, centro, Seabra- BA,
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 13.922.604/0001-37, neste ato representada pelo
Prefeito Municipal, Sr. FABIO MIRANDA DE OLIVEIRA, brasileiro, portador do
CPF N° 944.951.735-53 e Cedula de Identidade RG 0900510927 SSP/BA,
residente e domiciliado nesta cidade, a Rua Adelina Domingas de Jesus N° 455,
Bairro Lago Sul, Seabra - BA., CEP 46.900-000, doravante denominado PODER
CONCEDENTE, e, do outro lado, a empresa FRIGORIFRICO CHAPADA
DIAMANTINA LTDA, (FRICHAPADA), inscrita no CNPJ 31.518.449/0001-70, com
sede na Rua Ana Nery N° 439, Centro, Seabra - BA., CEP 46.900-000,
representada neste ato por seu empresario, o Sr. VANDERSON MENDES DE
OLIVEIRA, maior, capaz, portador do CPF 956.885.525-49 e R.G. 360673776
SSP/SP, doravante denominada sirnplesmente CONCESSIONARY, devidamente
autorizado mediante CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2019, e Processo
Administrative N° 280/2019, tern entre si acordados os termos deste Contrato para
CONCESSAO A TITULO ONEROSO DE USO, observadas as disposigoes das
clausulas que anunciam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA- OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a Concessao Onerosa de Direito Real de Uso
para Prestagao dos Servigos Publicos de Administragao, Manutengao e Exploragao
do Matadouro Municipal, pelo Criterio de Menor prego de tarifa, com Obrigagao de
Realizar Investimentos que se revelem necessarios.

1.2 A descrigao dos servigos e obrigagoes encontra-se detalhada no Termo de
Referenda - ANEXO I do respectivo Edital de Licitagao, que passa a fazer parte
integrante deste Contrato, independentemente de transcrigao.

1.3 O objeto deste Contrato nao podera sofrer solugao de continuidade durante
toda-o prazo da sua vigencia, devendo ser executado pela CONCESSIONARY
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sob a sua inteira responsabilidade funcional e operacional.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DA CONCESSAO E INICIO DAS ATIVIDADES

2.1. O prazo de concessao sera de 20 (vinte) anos, a contar da data de publicagSo
do alvara de funcionamento de todos os equipamentos previstos ou, requerido mais
de 1 alvara, da publicagao do ultimo, como meio de garantir a viabilidade
economica do projeto em sua integralidade.

2.2. A vigencia do contrato, nos termos do item anterior, sera de 27/05/2019 a
27/05/2039, podendo ser rescindido, revogado, prorrogado ou aditivado, nos
termos da Lei 8.666/93

CLAUSULA TERCEIRA - PREQO E PAGAMENTO

3.1 Todas as despesas, diretas ou indiretas, para a elaboragao dos estudos e
projetos, execugao das obras, remanejamento das interferences, operagjio,
manutengao e exploragao, decorrentes do Contrato de Concessao objeto do
presente Edital, serao de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAQOES DA CONCESSIONARIA

4.1. Sao obrigagoes da CONCESSIONARIA:

n

4.2 A CONCESSIONARIA devera disponibilizar 5% (cinco por cento) da area de
publicidade que estiver ociosa para divulgagao de mensagens institucionais, por
ocasiao de campanhas e conteudos de interesse publico e coletivo, oriundos do
PODERCONCEDENTE.

4.1.1. Construir os equipamentos de acordo com o projeto aprovado e
estabelecido no edital de licitagao, devendo, para tanto, assumir todos os riscos
provenientes da construgao, pagamento de taxas, licengas, impostos ou qualquer
outro que porventura seja criado pelo Pode Publico, a excegao daqueles
antecipados ou langados sob a responsabilidade do PODER CONCEDENTE.

4.3 A CONCESSIONARIA devera exercer a concessao de uso de acordo com as
especificagoes e solicitagoes langadas no edital de licitagao e seus anexos, assim
como atendendo todas as normas juridicas aplicaveis prestando todos os
esclarecimentos solicitados pelo PODER CONCEDENTE.

4.4 A CONCESSIONARIA sujeitar-se-a a mais ampla e irrestrita fiscalizagao
durante a construgao dos equipamentos, bem como durante todo o prazo de
duragao da concessao.Jr
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4.5 A CONCESSIONARIA assume inteira e total responsabilidade pelas
obrigagoes sociais e de protegao aos seus empregados, bem como pelos encargos
previdenciarios, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da execugao deste
Contrato.

4.6 A CONCESSIONARIA e responsavel pelos danos decorrentes de sua culpa
ou dolo, causados diretamente a Administragao ou a terceiros, bem como
responsavel por todos os danos que causar, na forma e nos limites previstos na
legislagao vigente.

4.7 A CONCESSIONARIA devera realizar a prestagao dos servigos, objeto deste
Contrato, que satisfaga aos padroes de regularidade, continuidade, eficiencia,
seguranga, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestagao, a qual
compreende a modernidade das tecnicas, dos equipamentos e suas instalagoes.

4.8 A CONCESSIONARIA devera cumprir as normas de limpeza e higiene,
bem como a separagao de residuos solidos de acordo com a legislagao vigente.

4.9 A CONCESSIONARIA sera responsavel por todas as licengas necessarias
ao exercicio das atividades, inclusive as sanitarias.

4.10. A CONCESSIONARIA, na vigencia do Contrato, sera a unica responsavel,
perante o PODER CONCEDENTE e terceiros, pelos atos praticados em razao da
concessao, sobretudo pelo atendimento ao publico, uso, manutengao e instalagao
dos equipamentos e do espago, de quaisquer reclamagao e indenizagao, sejam
estes atos praticados diretamente, atraves de pessoal proprio, ou atraves de
terceiros, notadamente Subconcessionarias e Subcontratadas.

4.11. Sera de inteira e total responsabilidade da CONCESSIONARIA todos os
seguros necessaries, inclusive os relativos a responsabilidade civil e ao
ressarcimento eventual de todos os danos materials ou pessoais causados a seus
empregados e/ou a terceiros.

4.12. A CONCESSIONARIA devera instalar todos os equipamentos necessarios,
conforme projeto, ao regular e perfeito funcionamento dos equipamentos.

4.13. A CONCESSIONARIA se obriga a ceder e transferir, ao PODER
CONCEDENTE, de forma gratuita, irrevogavel e irretratavel, todos os direitos de
propriedade relativos aos equipamentos, para utilizagao na Cidade de Seabra.

CLAUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAQOES DO PODER CONCEDENTE

5.1 E assegurado ao PODER CONCEDENTE o exercicio, na defesa de seus
interesses e em nome da vontade publica, dos atos e agoes previstas na legislagao
que sustenta o presente instrumento, o direito de:
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a) Efetuar a fiscalizagao da construgao, implantagao e uso do imovel objeto
da concessao, exigir o fiel cumprimento de todos os servigos e demais condigoes
pactuadas neste instrumento, atraves da Secretaria de Administragao ou, no que
se refere as atividades de construgao, enquanto essas perdurarem, por meio da
Secretaria de Infraestrutura;
b) No exercicio da fiscalizagao, o PODER CONCEDENTE tera acesso aos
dados relativos a administragao, contabilidade, recursos tecnicos, economicos e
financeiros da Concessionaria.
c) Fazer cumprir todas as demais condigoes estipuladas no Edital de
Licitagao, e pela legislagao vigente aplicavel;

5.2 Sao obrigagoes do PODER CONCEDENTE:
o a) Permitir a CONCESSIONARIA livre acesso a informagoes em relagao a

area do imovel objeto desta concessao de uso;
b) Comunicar, a CONCESSIONARIA, previamente, qualquer alteragao no
projeto, relativa a area cedida, que possa, de alguma forma, interferir na construgao
dos equipamentos objeto desta concessao.

CLAUSULA SEXTA - DAS REGRAS PARA A CONCESSAO

6.1. A CONCESSIONARIA podera explorar o Matadouro Municipal de Seabra-BA.,
com o abate de animais e a comercializagao destes em todas as suas formas, nos
termos da atividade preponderante do objeto a cedido;

6.2. Dos servigos a serem prestados no matadouro, nos termos pactuado em
proposta registrada em ata da sessao, a CONCESSIONARIA podera cobrar o valor
maximo por abate sera de:

O a) ABATE DE BOVINO R$ 112,80 (cento e vinte reais), reajustado anualmente,
por carcaga limpa:

b) ABATE DE SUINO: R$ 94,00 (noventa e quatro reais), reajustado
anualmente, por carcaga limpa:

c) ABATE DE CAPRINO: R$ 94,00 (noventa e quatro reais), reajustado
anualmente, por carcaga limpa:

d) ABATE DE OVINO: R$ 94,00 (noventa e quatro reais), reajustado
anualmente, por carcaga limpa:

e) Visceras (coragao, rim, figado, pulmao, bucho, duas patas dianteiras, rabo e
lingua) e couro sao do cliente;

f) (Nao serao levados pelo cliente chifres, 02 (duas) patas traseiras, graxas,
cabega, livro, carne de figado, tripas, sangria, coalheira e fraldinha carne
industrial).

6.2.1. O reajuste anual do valor do abate sera recalculado tomando por base o
valor cobrado por abate pelos frigorificos das cidades circunvizinhas.
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6.3. Das demais regras para a concessao do matadouro municipal:

6.3.1. A manutengao do Matadouro Municipal fica a cargo da CONCESSIONARIA,
como:

a) despesas com agua e Luz, manutengao e conservagao em geral, limpeza e
conservagao do patio;
b) Eventuais construgoes que sejam edificadas integraram o patrimonio do
Municipio, sem custo algum para este;
c) Nao sera permitida a entrada de mumcipes para efetuar o uso do matadouro,
somente o administrador;
d) Eventuais danos ao patrimonio ocorridos no interior do Matadouro serao de

inteira responsabilidade do administrador;
f) A concessao sera de 20 (vinte) anos, prorrogavel uma vez por igual periodo,
desde que a concessionaria manifeste interesse de forma expressa, com
antecedencia minima de 30 dias; O evento morte pora fim ao contrato devendo ser
realizado nova Licitagao.
g) A contratada nao podera sublocar, transferir a administragao a terceiros.
h) O matadouro nao podera ser fechado sem o devido consentimento previo do
Municipio.
e) E Responsabilidade do administrador manter em perfeito funcionamento e bom
estado de conservagao todos os equipamentos;

CLAUSULA SETIMA - PRAZO DE CONSTRUQAO

7.1 A Licitante Vencedora devera instalar-se e iniciar os servigos no prazo maximo
de 12 meses , contados a partir da assinatura do Contrato, sendo que a contratada
ficara responsavel pelos reparos dos equipamentos que por ventura forem
necessarios, providenciando inclusive toda a documentagao necessaria (Alvaras,
Licengas, Vistorias, Pagamentos de Taxas, Registro junto aos 6rgaos
Competentes etc).

CLAUSULA OITAVA- INTERVENQAO E EXTINQAO DA CONCESSAO

8.1. PODER CONCEDENTE podera intervir na concessao com o fim de
assegurar o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais
pertinentes, nos termos do Capitulo IX - Da Intervengao, da Lei Federal n°
8.987/1995, sem prejuizo da aplicagao das sangoes legais e contratuais cabiveis.

8.2. A Concessao sera extinta nos casos previstos no Capitulo X - Da Extingao
da Concessao, da Lei Federal n° 8.987/1995, e, no que couber, nos casos
previstos na Lei Federal n° 8.666/1993, sem prejuizo da aplicagao das sangoes
legais e contratuais cabiveis.

8.3. Caso o PODER CONCEDENTE nao se utilize da prerrogativa de rescindir o
Contrato, a seu exclusivo criterio, podera suspender a sua execugao e/ou interditar
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o funcionamento dos equipamentos ate que a CONCESSIONARY cumpra
integralmente a condigao contratual infringida.

8.4. A nao liberagao, por parte do PODER CONCEDENTE, da area para
execugao do objeto deste Contrato, ensejara a sua rescisao.
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CLAUSULA NONA- PENALIDADES

9.1.A CONCESSIONARY sujeitar-se-a, no caso de cometimento de infragoes ou
inadimplemento de suas obrigagoes, as penalidades previstas na Lei Federal n°
8.987/1995, na Lei Federal n° 8.666/1993, sem prejuizo das demais cominagoes
legais, em especial as seguintes:

I) Nos casos de: retardamento imotivado no inicio da construgao e/ou a data
prevista para o pleno funcionamento dos equipamentos, aplicar-se-a:

• Multa de 0,1% (urn decimo por cento) ao dia, ate o 30° (trigesimo) dia
sobre o valor licitado em atraso;
* Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da area com atraso
superior a 60 (sessenta) dias

II) Realizar a construgao em desacordo com o projeto basico, executivo e Termo
de Referenda,: multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o
valor da respectiva area e suspensao de 12 (doze) meses, a depender do
prejuizo causado a Administragao Publica Municipal.
III) Praticar ato illcito visando frustrar os objetivos da licitagao ou do Contrato, no
ambito da Administragao Municipal; apresentar documentos falsificados,
adulterados ou inveridicos nos processos licitatorios; sofrer condenagao definitiva
por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo:
declaragao deinidoneidade.
IV) Sofrer condenagao definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo: declaragao de inidoneidade.
V) Dar causa ao retardamento da execugao do certame ou nao manter a
proposta: suspensao por um prazo de ate 12 (doze) meses.

9.2. A suspensao temporaria da CONCESSIONARY cujo Contrato com o
PODER CONCEDENTE esteja em vigor impedira esta de participar de outras
licitagoes e contratagoes no ambito do Municipio ate o cumprimento da penalidade
que Ihe foi imposta.

9.3. A declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica impedira a pessoa fisica ou juridica de participar de outras licitagoes ou
contratagoes enquanto perdurarem os motivos determinantes pela pena aplicada.

9.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a
depender do grau da infragao cometida pelo contratado e dos prejuizos causados
ao PODER CONCEDENTE.
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9.5. As multas aplicadas deverao ser pagas espontaneamente no prazo maximo
de 30 (trinta) dias uteis apos a sua Notificagao, garantido ainda o direito de
contraditorio que, uma vez exercido por contra notificagao, suspendera os efeitos
da obrigagao de pagar, ate decisao pe!o PODER CONCEDENTE.

9.6. As penalidades estabelecidas em lei nao excluem qualquer outra prevista
neste instrumento, nem a responsabilidade da CONCESSIONARIA por perdas e
danos que causar ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros em consequencia do
inadimplemento das condigoescontratuais.

Os danos e prejuizos serao ressarcidos ao PODER CONCEDENTE no prazo
maximo de 30 (trinta) dias uteis, contados da Notificagao, garantido ainda o direito
de contraditorio que, uma vez exercido por contra notificagao, suspendera os
efeitos da obrigagao de pagar, ate decisao pelo PODER CONCEDENTE.

9.7. Em qualquer hipotese de aplicagao de sangoes sera facultado o direito
previo da ampla defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, a contarda data de recebimento da intimagao.

9.8. A aplicagao das penalidades dar-se-a sem prejuizo da aplicagao das
penalidades pelos orgaos publicos competentes no exercicio regular do poder de
policia a eles atribuido.

CLAUSULA DECIMA- SUBCONTRATAQAO E SUBCONCESSAO

10.1. A CONCESSIONARIA podera contratar com terceiros o desenvolvimento de
atividades inerentes, acessorias ou complementares ao uso concedido, bem como
a implementagao de projetos associados, nao se estabelecendo qualquer relagao
juridica entre os terceiros e o PODER CONCEDENTE.

10.2. A contratagao de terceiros de que trata o Item 10. podera ocorrer de forma
conjunta pelas CONCESSIONARIAS com a finalidade de racionalizar custos e
otimizar a gestao, permanecendo, entretanto, cada CONCESSIONARIA
individualmente responsavel pelo cumprimento das suas obrigagoes perante o
PODER CONCEDENTE, nao podendo, sob qualquer hipotese, alegarem a falta de
outra CONCESSIONARIA para se eximir de responsabilidade.
10.3. A CONCESSIONARIA podera transferir a terceiros, mediante subconcessao,
o uso dos equipamentos para a operagao das atividades economicas previstas,
nao podendo, sob qualquer hipotese, transferir os onus da construgao, exploragao
e manutengao, entendidas estas duas ultimas atividades (exploragao e
manutengao) como a gestao do uso dos bens publicos objeto da Concessao, ou
seja, a administragao dos bens pela CONCESSIONARIA em favor do PODER
CONCEDENTE, incluindo sua utilizagao e conservagao, que podera ser custeada
por taxa cobrada dos subconcessionarios.

\
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10.4. A Subconcessao fica caracterizada como Negocio Juridico celebrado entre a
CONCESSIONARIA e a Subconcessionaria como instrumento de racionalizagao
da gestao, para que esta ultima use o espago dos equipamentos para explorar as
atividades 9economicas previstas, com as seguintes caracteristicas:
10.4.1. anuencia previa do PODER CONCEDENTE, conforme criterios
estabelecidos no Termo de Referenda;
10.4.2. Escolha da Subconcessionaria pela Concessionary;
10.4.3. Responsabilidade direta da Concessionary, perante o PODER
CONCEDENTE, pelas atividades desempenhadas pela Subconcessionaria;
10.4.4. Ausencia de vinculo juridico entre o PODER CONCEDENTE e a
Subconcessionaria.

r 7 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- BENS REVERSIVEIS

11.1 Todos os ativos cedidos pelo PODER CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA, na data de assinatura deste Contrato de Concessao, bem
como aqueles bens adquiridos e implantados pela CONCESSIONARIA, em raz§o
dos investimentos por ela realizados, durante o prazo da Concessao, que sejam
imprescindiveis para a continuidade da exploragao dos equipamentos, ao final
deste Contrato de Concessao reverterao ao PODER CONCEDENTE.

11.2 Quando da extingao deste Contrato de Concessao, a CONCESSIONARIA
obriga-se a ceder e transferir, ao PODER CONCEDENTE, de forma gratuita,
irrevogavel e irretratavel, todos os direitos de propriedade relativos aos
equipamentos, para utilizagao no Municipio e Seabra, devendo para tanto:

11.2.1 Assinar todos e quaisquer documentos, incluindo, mas nao se
limitando, a Contratos, escrituras, termos de cessao, declaragoes,

O procuragoes, etc.;
11.2.2 Abster-se de reclamar qualquer direito, interpor qualquer oposigao,
impugnagao, medida judicial e/ou administrativa que vise prejudicar e/ou de
qualquer forma impedir que o PODER CONCEDENTE se utilize, de forma
plena, de todos os direitos decorrentes da propriedade dos equipamentos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- RECURSOS

12.1. Dos atos do PODER CONCEDENTE cabera Recurso na forma da Lei Federal
n° 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- PUBLICAgAO

13.1 O PODER CONCEDENTE fara publicar, no Diario Oficial do Municipio, extrato
do presente Contrato, que e condigao indispensavel para sua eficacia.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA- CASOS OMISSOS

14.1 Quaisquer duvidas surgidas na execugao deste Contrato serao dirimidas entre
as partes, durante a sua vigencia, passando as decisoes, assim tomadas, a fazer
parte integrante do mesmo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- FORO

fS

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Seabra/Ba, como o competente para
dirimir questoes decorrentes do descumprimento deste Contrato de Concessao,
renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

15.2. E, por se encontrarem, assim, justas e acordadas, assinam o presente
instrumento juridico em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo fim.

Seabra - BA, 27 de maio de 2019.

O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEA
CNPJ 13.922.6CM/0001-37
Fabio Miranda Oliveira - Prefeito
Contratante

Testemunhas:
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FRIGOfclFRICO CHAPADA DIAMANTINA
LTDA, (FRICHAPADA),
CNPJ 31.518.449/0001-70
Rep.: VANDERSON MENDES DE OLIVEIRA
CPF 956.885.525-49 /R.G. 360673776 SSP/SP
Contratado
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