
TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE BENS 

CAMPING MUNICIPAL AURORA 
 

CONTRATO N.º 2016/05.01-1 

 

Contrato celebrado entre o Município de Quinze de Novembro, 

com sua Prefeitura Municipal sediada à Rua Gonçalves Dias, nº 875, nesta cidade, 

inscrita no CNPJ sob n° 91.574.764/0001-46, representado neste ato pela Prefeita 

Municipal Nilva Lopes Maldaner, doravante denominado MUNICÍPIO, e 

RESTAURANTE E MINIMERCADO PAULO E SIMONE LTDA- ME, inscrita no 

CNPJ sob n.º 24.913.612/0001-33, doravante denominado CONCESSIONÁRIO, para 

a execução do objeto descrito na Cláusula Primeira - Do Objeto. 

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na 

consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do Processo Licitatório 

Concorrência n° CNC 01/2016, regendo-se pela Lei federal n° 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos 

termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, 

obrigações e responsabilidades das partes e devidamente autorizada pela Lei Municipal 

nº 1.648/2010, de 23 de setembro de 2010. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a outorga de Concessão de 

Direito Real de Uso de Bens de Propriedade do Município, representados pelos bens, 

materiais e equipamentos, constantes da área física que conta com espaço para 

restaurante e mercado e dos complementos existentes no Camping Municipal Aurora, 

de acordo com as descrições do Anexo 1 do edital da Concorrência. 

§ ÚNICO - A Concessão de Direito Real de Uso do Complexo 

Turístico tem a finalidade de proporcionar ao CONCESSIONÁRIO a exploração do 

Camping Municipal Aurora, observados os elementos legais contidos na norma 

autorizativa e no presente edital, objetivando fomentar o turismo local e regional e 

desonerando o Poder Público do Município. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

2.1. O preço total anual para o presente ajuste pago pelo 

CONCESSIONÁRIO ao MUNICÍPIO é de R$ 41.200,00 (quarenta e um mil e 

duzentos reais) constante da proposta vencedora da licitação, aceito e entendido este 

como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto. 

 

CLÁUSULA TECEIRA - DO PAGAMENTO 

3.1. O pagamento será efetuado da seguinte forma : 

- 35 % do valor da proposta deverá ser pago em até 05 dias a partir 

da intimação para assinatura do Contrato junto ao caixa da Prefeitura Municipal -  

Recurso Livre, como condição de início da concessão .Caso o pagamento não seja 

efetuado até a data prevista,  o contrato nem mesmo será assinado e a Concessão será 

cancelada. 

- 20 % do valor da proposta até a data de 10 de dezembro de 2016; 

- 25% do valor da proposta até a data de 10 de janeiro de 2017; 

- 20 % do valor da proposta até a data de 10 de fevereiro de 2017. 



 

CLÁUSULA QUARTA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

4.1. Ao término de cada período anual, contados a partir da data de 

assinatura do contrato, os valores constantes da presente cláusula serão atualizados pelo 

INPC ou índice que vier oficialmente a substituí-lo, formalizando-se o necessário termo 

aditivo, para consignar os novos valores a serem pagos pelo concessionário, sendo 

prerrogativa para a formalização do novo aditivo a quitação do valor conforme 

cronograma estipulado no item 3.1, cabendo a mesma regra aos aditivos que porventura 

venham a serem formalizados. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS 

5.1. A Concessão de Direito Real de Uso de Bens ora outorgada 

vigorará pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por até mais 04 (quatro) 

períodos sucessivos de até 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do Termo de 

Concessão, findo o que, os bens reverterão ao Município sem qualquer direito à 

indenização ao CONCESSIONÁRIO. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS DO(A) CONCESSINÁRIO(A) 
   6.1. O CONCESSIONÁRIO poderá utilizar-se, sem ônus 

adicionais, de toda a área ora permitida. Caberá ao CONCESSIONÁRIO a manutenção 

do estatuído na legislação mencionada, sob pena de reversão imediata da área ao Poder 

Público, no caso de infração contratual ou legal.  

   § 1º - Em qualquer época da vigência do presente contrato, o 

CONCESSIONÁRIO não poderá transferir os direitos e obrigações dele decorrentes, 

total ou parcialmente, a qualquer órgão público ou privado, sem a autorização do Poder 

Permitente, observados os interesses do Município e da comunidade. 

§ 2º  - Sobrevindo relevante interesse público decorrente de 

investimentos ou utilização do Camping Municipal Aurora, tais como projeto de 

implantação, instalação de parque termal, com perfuração de poços de águas termais e 

construção/ampliação do complexo turístico, poderá a Administração, a qualquer tempo, 

rescindir unilateralmente a concessão de direito real de uso ora autorizada. 

   § 3º - Qualquer modificação, adição, subtração nos termos da 

presente Permissão, deverão estar expressamente convencionadas com o Poder 

Permitente, sob pena de nulidade do ato.  

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONCESSINÁRIO(A) 

   7.1. O CONCESSIONÁRIO obriga-se a: 

a) cumprir e fazer cumprir os termos do presente contrato;  

   b) submeter-se à Prefeitura, no tocante a tabela de taxas de 

manutenção cobrados da população, não sendo permitido a cobrança de ingresso, 

somente uma taxa de manutenção da infra-estrutura do complexo turístico;  

   c) realizar todos os serviços de manutenção, zeladoria, e 

conservação da estrutura física e de materiais e equipamentos, deixando-os em perfeito 

estado de funcionamento, mantendo a limpeza permanente da área, inclusive com 

recolhimento e destino do lixo seco e orgânico produzido no complexo turístico, além 

de tratar os turistas e visitantes com presteza e urbanidade, dispondo inclusive de um 

espaço físico para comercialização de produtos de primeira necessidade junto ao 

complexo, que beneficiem a estada dos visitantes; 



d) Manter em pleno funcionamento as dependências durante o 

prazo contratual, inclusive os serviços de zeladoria permanente da estrutura física do 

complexo turístico.  

e) Obriga-se com a cobertura integral das despesas como, custos 

dos funcionários, assistentes, associados do CONCESSIONÁRIO, no que corresponder 

a serviços prestados; 

f) disponibilizar aos serviços a serem prestados, profissionais que 

satisfaçam os requisitos necessários para um bom atendimento ao público; 

g) Assume integral responsabilidade pela qualidade dos serviços, 

bem como pela boa eficiência de acordo com as especificações fornecidas pelo 

Departamento Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, respondendo inclusive, 

por si e por seus prepostos, por danos causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros por sua 

culpa ou dolo;  

h) O CONCESSIONÁRIO fica obrigado a tomar medidas 

preventivas no sentido de orientação e cuidados para com a segurança do público 

visitante do local, mantendo o local bem sinalizado e tomar as medidas necessárias ao 

bem estar dos visitantes, sobretudo a orientação de não permitir a efetiva utilização do 

lago/barragem, se não houver equipe(s) de segurança - público ou privada – para 

garantir a integridade física das pessoas que vierem a ocupá-lo; 

i) A qualidade dos serviços deverá ser garantida, 

comprovadamente de primeira qualidade e deverá satisfazer rigorosamente as condições 

estipuladas, bem como nas especificações e normas técnicas brasileiras vigentes, 

inclusive quanto a fazer cumprir a toda legislação ambiental, civil e trabalhista vigente; 

j) cumprir a legislação pertinente às relações que se estabeleçam 

com terceiros, eximindo-se a Prefeitura de quaisquer responsabilidades decorrentes 

desses contratos. 

k) O CONCESSIONÁRIO fica obrigado a tomar as medidas 

corretivas que se fizerem necessárias, tão logo seja cientificado de qualquer 

anormalidade constatada pelo MUNICÍPIO, reparando, corrigindo, refazendo ou 

substituindo as suas expensas, no total ou em parte o dano causado, caso houver vícios, 

defeitos ou incorreções, resultantes da execução; 

l) Arcar com as despesas referentes a execução do objeto, 

inclusive os tributos Municipais, Estaduais e Federais incidentes, efetuar com rigorosa 

pontualidade os recolhimentos legais de seus empregados, bem como despesas com 

água, luz e  telefone existentes e consumidas no complexo turístico, durante o período 

de vigência da Concessão de Direito Real de Uso; 

m) O CONCESSIONÁRIO responsabiliza-se pela realização do 

objeto do contrato, com o estabelecimento e manutenção dos meios necessários para 

atender as necessidades da contratação; 

n) fica obrigado a aceitar a realização dos eventos oficiais 

municipais e com apoio municipal,  tais como o Motocross e a Romaria  Fluvial que 

acontecem anualmente. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA DIREÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

8.1. O MUNICÍPIO manterá no local da execução do objeto, 

prepostos seus, devidamente credenciados, escolhidos da seguinte forma: 1 (um) 

representante da Câmara Municipal de Vereadores; 2 (dois) representantes do Conselho 

Municipal de Turismo; e 2 (dois) representantes da equipe técnica da Administração 



Municipal, daqui por diante designados como FISCALIZAÇÃO, com autoridade para 

exercer toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização do contrato. 

§ 1° – O CONCESSIONÁRIO é obrigado a facilitar meticulosa 

fiscalização da execução do contrato, facultando o acesso a todas as partes contratadas. 

§ 2° - A FISCALIZAÇÃO será responsável por exigir o 

cumprimento dos compromissos e prazos assumidos pelo CONCESSIONÁRIO ; 

§ 3° - É assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a 

suspensão do contrato, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeito o 

CONCESSIONÁRIO e sem que este tenha direito a qualquer indenização, no caso de 

não ser atendida dentro de 72 (setenta e duas) horas, a contar da entrega da ordem de 

serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço 

executado. 

§ 4° - O CONCESSIONÁRIO obriga-se a retirar do local da 

execução do objeto, imediatamente, após o recebimento da ordem de serviço 

correspondente, qualquer empregado, colaborador, tarefeiro, ou subordinado seu que, a 

critério da FISCALIZAÇÃO, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica, 

ou mantiver atitude hostil para com os fiscais ou prepostos do MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO:  

9.1. A implantação e o desenvolvimento da concessão será objeto 

de permanente acompanhamento e avaliação do MUNICÍPIO, mediante a utilização de 

instrumentos e metodologia próprios, vistorias “in loco” e eventuais auxílios de pessoas 

especializadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PROPRIEDADE DOS BENS:  

10.1. A propriedade dos bens concedidos cabe ao Município.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

11.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do 

CONTRATANTE, previstos no art. 77 da Lei 8.666/93, em caso de rescisão 

administrativa. 

11.2. Este contrato poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral do MUNICÍPIO nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da 

Lei 8.666/93; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração; e  

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

11.3. Em caso de rescisão, o MUNICÍPIO terá direito a receber o 

pagamento proporcional correspondente ao período executado. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA REVERSÃO DOS BENS 

12.1. Em quaisquer das hipóteses da cláusula anterior, a rescisão 

somente se efetivará com a conseqüente entrega ao MUNICÍPIO de toda área 

concedida, devidamente acompanhada de eventuais edificações, sem qualquer direito a 

indenização. 

 

 



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

13.1. O CONCESSIONÁRIO sujeita-se às seguintes penalidades: 

a) advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 

b) multas sobre o valor total atualizado do contrato no valor de: 

- 50 % nos casos de inexecução total ou execução imperfeita dos serviços; 

- 25 % nos casos de execução parcial ou em desacordo com as especificações a 

serem seguidas; 

- 10 % por descumprimento de cláusula contratual ou descumprimento de norma de 

legislação pertinente; 

- 5 % ao dia em caso de atraso por não solução de irregularidades de que tenha sido 

advertida. 

c) suspensão do direito de contratar com o Município, de acordo com a seguinte 

graduação: 

- 6 meses pelo cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e 

prazos; 

- 1 ano pelo cometimento reiterado de faltas na sua execução;  

- 2 anos pelo desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 

para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

ressalvado o direito de defesa. 

e) indenização integral dos bens que sofrerem avarias em valores a serem arbitrados de 

forma extra-judicial ou judicial. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

   14.1. Para as questões que se originarem deste contrato, não 

resolvidas pelo juízo arbitral, as partes elegem o Foro da Comarca de Ibirubá, RS. 

    

E assim, por estarem devidamente justos e contratados, firmam o presente instrumento 

em 02 (duas) vias de igual forma, teor e valor, assinado também por testemunhas. 

 

Quinze de Novembro, RS, 19 de setembro de 2016. 

 

 

Nilva Lopes Maldaner    Paulo Cesar Wolfarth   

MUNICÍPIO                             CONCESSIONÁRIO 

Representante Legal     Representante Legal 

 

 
Visto: 

 

Delvio Jung 

Assessor Jurídico – OAB.RS 60.020 

 

 

Testemunhas: 

 

1____________________________  2_______________________________ 


