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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO REMUNERADA DO RAMO DE BAR E AFINS 
(COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS) EM ESPAÇO PÚBLICO NO CENTRO ESPORTIVO 

MUNICIPAL ANDRÉ LUIS DA SILVA 
 
Pelo presente Contrato de Concessão de Uso, as partes a seguir qualificadas, de um lado o 
MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ/MF sob o 
n.º 92.406.248/0001-75, com sede administrativa na Rua Fiorelo Piazzetta, 95, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Humildes de Almeida Camargo, brasileiro, casado, 
portador do RG nº 1038655104 SJS/IIRS, e CPF nº 056.077.360-91, residente e domiciliado na Rua 
Vicente Devens, nº 265, nesta cidade de ora em diante denominado de MUNICÍPIO, e de outro lado, a 
empresa  NEORI ROBERTO ESBERCI & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o n.º 09.470.482/0001-18, sita na Rua Josino Monteiro n° 417, sala 01, bairro Santana, 
na cidade de Estação/RS, neste ato representada pelo Sr. Neori Roberto Esberci, portador do CIC/MF 
nº 235.509.530-20 de ora em diante denominada simplesmente Concessionária, têm entre si certo e 
ajustado, as seguintes cláusulas e condições, em conformidade com a Concorrência Pública nº 
001/2017: 
 
1. Fica concedido pelo Município à Concessionária o direito de uso e exploração do ramo de bar e 
afins (comercialização de alimentos e bebidas), em área de 38,50 m², no Centro Esportivo Municipal 
André Luis da Silva. 
 
2. A Concessionária deverá utilizar-se de espaço público durante a realização de eventos que 
porventura, poderão ser promovidos pelo Município ou autorizados por ele, pelo período de 01 (um) 
ano a partir da assinatura deste contrato. 
 
3. Pela utilização do espaço, a Concessionária pagará ao Município o valor total de R$ 5.500,00 (cinco 
mil e quinhentos reais), da seguinte forma: 
a) R$ 1.650,00, até o dia 15 de março de 2017; 
b) R$ 3.850,00, até o dia 15 de maio de 2017. 
 
4. A Concessionária compromete-se a utilizar o espaço de forma responsável e eficiente, respeitando 
as determinações da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto; Secretaria Municipal de 
Assistência Social e do CMD. 
 
5. A Concessionária assume exclusivamente, todos os encargos decorrentes das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, sociais, de seguro e habilitação legal ao exercício das atividades, quer 
sejam próprias ou do pessoal que vier a contratar para a execução dos serviços aqui ajustados. 
 
6. Correrão por conta exclusiva da Concessionária eventuais despesas com aquisição e manutenção 
de equipamentos necessários à exploração do bem público. 
 
7. A Concessionária fica ciente de que não cabe direito de retenção e ou indenização pelas 
benfeitorias, sejam elas úteis, necessárias ou voluntárias que vier a introduzir no espaço cedido. 
 
8. Não será admitida subempreitada, aceitando a Concessionária, todas as condições de boa, fiel e 
perfeita execução dos serviços contratados. 
 
9. A Concessionária compromete-se a manter durante a execução dos serviços, todas as condições de 
habilitação apresentadas na ocasião da contratação. 
 
10. Constituem obrigações da Concessionária: 
 
10.1. Responsabilizar-se por todo e qualquer reparo que se fizer necessário nas instalações prediais e 
arquitetônicas, assim como todos os serviços de limpeza e conservação dentro do espaço da área de 
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utilização, ficando também às suas expensas toda e qualquer adaptação para atender normas da 
Vigilância Sanitária, quando a atividade a exigir; 
 
10.2. Comercializar as bebidas em recipientes descartáveis de alumínio ou plástico, para a segurança 
do público; 
 
10.3. Responsabilizar-se pela manutenção e conservação da área, objeto da permissão, durante o 
período de vigência da mesma, sob pena de reparação pelo que for danificado, bem como dos 
equipamentos lá existentes; 
 
10.4. Observar as normas de saúde e acondicionamento de todos os alimentos e bebidas que forem 
comercializados, sendo que estarão sujeitos a fiscalização da Vigilância de Saúde inclusive os 
equipamentos existentes e/ou instalados pela Concessionária, responsabilizando-se a mesma pelo 
eventual pagamento de taxas de fiscalização; 
 
10.5. Permitir e facilitar à Prefeitura Municipal, através de seus fiscais, a inspeção do local objeto da 
concessão, em qualquer dia e hora, fornecendo todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados 
pela fiscalização. 
 
10.6. O espaço somente deverá ser utilizado nos dias em que acontecerem os eventos, com abertura 
do bar uma hora antes e fechamento no máximo uma hora após o término das atividades. 
 
10.7. No Baile de confraternização da Terceira Idade o concessionário compromete-se a 
comercializar bebidas e lanches aos grupos convidados de outros municípios, sem comercialização 
de ingresso: 
d) Os lanches vendidos deverão seguir os padrões de higiene e limpeza determinados pela secretaria 
requisitante; 
e) A bebida deverá ser comercializa pelo valor de mercado, assim como nos demais eventos; 
 
10.8. No Baile de coroação da Rainha da Terceira Idade o concessionário compromete-se a: 
a) Comercializar 260 ingressos com lanches ao valor de R$ 7,00 (exceto a bebida que será distribuída 
pela equipe da Sec. de Assistência Social); 
b) Os demais ingressos deverão ser comercializados ao valor máximo de R$ 12,00 com lanches; 
c) Oferecer lanches compostos pelos seguintes itens: 4 tipos de salgado (pastel de carne – tamanho 
médio, coxinha de frango, empadinha de frango e pastel assado de ricota) e 1 doce (fatia de 
rocambole, tamanho médio); 
d) Os lanches vendidos deverão ser acondicionados em bandejas de isopor, plastificada e com 
guardanapo; 
e) A bebida não estará inclusa nos lanches e poderá ser comercializa pelo valor de mercado; 
 
11. O presente Contrato será intransferível, no todo ou em parte, não podendo a Concessionária, em 
nenhuma hipótese, sublocar ou diferenciar a utilização prevista no Edital. 
 
12. Fica a Concessionária expressamente proibida da venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 
anos. 
 
13. A inobservância, por parte da Concessionária, de qualquer cláusula ou condições aqui avençadas 
sujeitará a mesma à aplicação das seguintes penalidades: 
a) Advertência por escrito, no caso de infringência às cláusulas contratuais, às especificações do 
Edital ou às disposições legais em vigor que regem este tipo de contrato; 
b) Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato na segunda infração; 
c) Rescisão na terceira infração, penalizando o infrator com multa de 10% (dez por cento) do valor 
contratual, qualquer que seja a causa e a época da infração; 
d) Inscrição da dívida junto ao Setor de Dívida Ativa, concomitantemente com o impedimento ao 
infrator que incidir no subitem “C” deste item de licitar com a municipalidade local. 
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14. O presente contrato só poderá ser alterado nas hipóteses previstas no Artigo 65, seus incisos e 
parágrafos, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo que qualquer variação só será efetuada 
mediante acordo escrito, firmado por ambas as partes, o qual fará parte integrante deste 
instrumento, observadas as condições legais estabelecidas, ressalvadas as alterações unilaterais 
permitidas ao Município na forma estipulada pela Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
 
15. O Município responsabiliza-se pelo pagamento das taxas de água e energia elétrica, durante o 
período de vigência do presente contrato. 
 
16. O presente contrato só será rescindido nos casos previstos nos Artigos 77 e 78 da Lei n.º 
8.666/93, sendo que a sua formalização dar-se-á na forma estabelecida pelos preceitos daquele 
diploma legal. 
 
17. As partes contratantes declaram-se cientes e conformes com todas as disposições e regras 
atinentes às contratações com a Administração Pública, contidas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas posteriores alterações. 
 
18. Faz parte integrante deste Contrato o Edital de Licitação sob a modalidade de Concorrência 
Pública nº 001/2017, sendo que as regras estabelecidas por ele são por este instrumento ratificadas, 
concordando as partes com todas as suas disposições. 
 
19. As partes elegem o Foro da Comarca de Getúlio Vargas para dirimir as dúvidas oriundas deste 
contrato. 
 
E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
forma e teor, na presença das testemunhas abaixo. 
 

Estação, RS, 15 de Fevereiro de 2017. 
 
 
 
 

          MUNICÍPIO                                               CONCESSIONÁRIA 
 
 
Testemunhas: 
 
__________________________________ 
CPF:  
 
___________________________________ 
CPF: 

 


