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PARCERIA PUBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSAO ADMINISTRATIVA, 

DESTINADA A AMPLIA<;AO E MODERNIZA<;AO DO PROGRAMA "GANHA TEMPO" 

TERMO DE ENTREGA DE BEM IMOVEL MUNICiPIO BARRA DO GAR<;AS-MT 

CONCORRENCIA PUBLICA N.0 001/2016 

CONTRATO N° 062/2017/SETAS 

GOVERNO DO ESTADO OE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL- SETAS 

Governo de 
MATO GROSSO 
Estado de Transforrnacao 

Secretaria de 
Estado de Trabalho 
e Assistencia Social 
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im6vel de propriedade do PODER CONCEDENTE para a execucao do escopo da 

CONCORRENCIA PUBLICA n ° 001/2016, nos termos previstos no corpo do 

EDITAL, no Anexo I. do EDITAL. bem assim no CONTRATO DE CONCESS1P<CY~\ 
ADMINISTRATIVA n° 062/2017/SETAS, do qual este TERMO DE ENTREGA ~ 

a fazer parte inteqrante ~w 
\ - r. \ , 

\_ \ 

r, ~ 

1.1. 0 presente instrumento tern par objeto a Entrega, para a CONCESSIONARIA. de 

Clausula 1.a OBJETO 

Tern entre si justo e acordado celebrar o presente Termo de Entrega de Bern lm6vel 

("TERMO DE ENTREGA"), que se reqera pelas clausulas e condicoes a seguir. 

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA. quando em conjunto. denominados 

PARTES. 

"CONCESSIONARIA": 

denominada doravante 277.713.648-37. no CPF Marques, 

(ii) RIO VERDE GAN HA TEMPO SPE S/A, pessoa juri dica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob n° 28.783.548-0001-74, com sede no Municipio de 

Cuiaba-MT, na Av. Marechal Deodoro, 1721. Sala 5. CEP 78 005-100. 

representada na forma de seus atos constitutivos pelo Sr. Osrnar Linares 

(i) ESTADO DE MATO GROSSO. par meio de sua SECRETARIA DE ESTADO 
DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SET AS. pessoa jurfdica de direito 

publico interno, com sede no Complexo do Palacio Paiaquas. sin. no municfpio 

de Cuiaba, Estado de Mato Grosso. inscrita no CPNJ sob o n ° 

03. 507.415/0009-00 neste ato representada pela Secretaria de Estado de 

Trabalho e Assistencia Sociai. Sra. MuNiCA CAMOLEZI DOS SANTOS MELO 

doravante denominada "PODER CONCEDENTE": e 

O presente Termo de Entrega de Bern lm6vel e celebrado entre: 

Governo de 
MATO GROSSO 
Estado de Transforrnacao 

Secretaria de 
Estado de Trabalho 
e Assistencia Social 
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31.2. Zelar pela conservacao da area cedida. devolvendo-a a SET AS nas mesmf s 

condicoes de operacao em que lhe fot entregue: · 

3.1.1. Utilizar o bem cedido unica e exclusivamente para a execucao do objeto do 

CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA. vedado o seu uso para 

qualquer outra finalidade; 

3 1 A CONCESSIONARIA obriga-se a: 

Clausula 3.a CONDl<;OES DA ENTREGA 

2.2 0 TERMO DE ENTREGA. por ser um contrato acess6rio. podera ter o seu prazo de 

viqencia modificado em decorrencia de eventuais alteracoes no CONTRATO DE 

CONCESSAO ADMINISTRATIVA. 

2.1. A viqencia do presente TERMO DE ENTREGA estara vinculada a duracao do 

CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA. 

Clausula 2.a PRAZO 

1.3. 0 im6vel objeto deste instrumento sera entregue para a CONCESSIONARIA. pelo 

PODER CONCEDENTE, a titulo gratuito. 

lm6vel possui area de 4.700m2, registrado sob a matricula n° 36.150, localizado na 

Rua Primeiro de Maio, esquina com a Av. Salome J. Rodrigues. municipio de Barra 

do Garcas-Ml . 

1 .2. 0 im6vel a ser cedido. nos termos descritos na subclausula 1.1. acima, esta 

localizado na Rua Primeiro de Maio. esquina com a Av. Salome J. Rodrigues. 

municipio de Barra do Garcas-Ml , e apresenta as seguintes caracteristicas 

Governo de 
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Cuiaba-Ml __ de outubro de 2ql1. \ 

E, por estarem justas e contratadas. as partes assinam o presente instrumento em 

02 (duas) vias de igual tear e forma, na presence das 02 (duas) testemunhas abaixo 

nomeadas. 

5.3. Ouando do terrnino do TERMO DE ENTREGA par advento de seu prazo contratual, 

a area cedida devera reverter ao PODER CONCEDENTE, sem que caiba a 
CONCESSIONARIA qualquer direrto de indenizacao. 

S 2 A rescisao deste TERMO DE ENTREGA irnplicara na necessidade de imediata 

desocupacao e restituicao. pela CONCESSIONARIA. da area cedida. nos termos do 

artigo 926 seguintes. do C6digo de Processo Civil Brasileiro. 

51. 0 presente TERMO DE ENTREGA sera rescindido nas mesmas hip6teses de 

rescisao do CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA. 

Clausula 5.a RESCISAO 

41. Quaisquer benfeitorias, sejam estas uteis, necessaries ou voluptuarias. bem como 

plantacoes e acess6es. consentidas ou nae, que a CONCESSIONARIA vier a fazer 

na area cedida, ficarao a eia incorporada, nao cabendo a CONCESSIONARIA 

qualquer direito de retencao e/ou mdenizacao 

Clausula 4.a BENFEITORIAS 

3 1.3. Ocupar o im6vel e assumir integral responsabilidade par ele em prazo nao 

superior a 15 (quinze) dias, contado da data de assinatura do TERMO DE 

ENT REGA. 

Governo de 
MATO GROSSO 
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RIO VERDE G 

Governo de Secretaria de 
Estado de Trabalho 
e Assistencia Social 

Testemunhas: 


