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GABINETE DA PREFEITA
PROCESSO Nº 1582/2021
Trata-se de procedimento iniciado para apuração de eventual
descumprimento em contrato de concessão de direito real de uso, de
imóvel de propriedade do Município concedido a agente privado como
implementação da política municipal de desenvolvimento econômico e
fomento à industrialização da região com criação de postos de trabalho e
incremento da arrecadação pública.
Os autos tramitaram com a realização de diligências para notiﬁcar o
concessionário e bem como com relatórios de situação da área,
especialmente quanto a eventual prática de atos concretos de posse por
parte do concessionário, e do estado de irregularidade ambiental do
Núcleo Industrial do Cabral.
O parecer da d. Procuradoria foi no sentido da possibilidade de rescisão
unilateral, com fulcro no art. 78, I, da Lei Federal nº 8.666/1993. O parecer
concluiu que a não aplicação de sanção na rescisão deveria ser
precedida de certiﬁcação nos autos com motivação no inadimplemento
de ambas as partes, que faria esta Administração optar pela não
aplicação de multa ao concessionário na rescisão, à luz do
consequencialismo indicado no art. 20 da LINDB e ante o risco de
passivo judicial pela exceção de contrato não cumprido.
Constam nos autos diversas manifestações da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico quanto a impossibilidade de os
concessionários cumprirem suas obrigações contratuais nos prazos
pactuados por inadimplência desta Administração junto ao INEA.
Assim, decido, consubstanciada no parecer da d. Procuradoria e nas
certidões e manifestações da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, pela rescisão do contrato de concessão dos Lotes 46 e 50, do
Núcleo Industrial do Cabral, ﬁrmado com a empresa IWT Services Ltda,
sem aplicação de sanções ao concessionário.
Publique-se. Notiﬁque-se o interessado.
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