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Mensagem n.º 097 

 

 
 Senhor Presidente: 

  
 

  Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda casa 

legislativa o projeto de Lei que “Autoriza a Concessão de Uso de imóvel localizado no Parque 

Municipal de Feliz e dá outras providências.” 

  O presente projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo Municipal a conceder o 

uso de imóvel em alvenaria estrutural de tijolos cerâmicos maciços na parte externa e rebocados na 

parte interna, com área total de 81,00m², coberto com telhas cerâmicas tipo francesa, estrutura do 

telhado em “madeira à vista” com detalhes em estilo germânico e piso misto em cerâmica 

esmaltada e tijolos maciços, denominado “Casa da Amora, Morango e Chantilly”, localizado no 

Parque Municipal de Feliz. 

  A finalidade da concessão é a utilização do imóvel para atividade comercial com o 

objetivo de divulgar o Município aos visitantes do Parque Municipal, impulsionando assim atividades 

turísticas e de lazer no âmbito do Município de Feliz. 

  Salienta-se que, nos últimos anos, vinha sendo firmado Termo de Permissão de Uso 

para exploração da Casa da Amora, Morango e Chantilly, em caráter gratuito, para as entidades 

sem fins lucrativos do Município de Feliz, conforme autoriza a Lei Municipal nº 2.840, de 04.12.13, e 

o Decreto nº 3.120, de 04.12.13. 

  Para tanto, era realizado chamamento público, a fim de possibilitar a habilitação das 

entidades interessadas em utilizar o imóvel durante os feriados e finais de semana, em forma de 

rodízio, entre as entidades habilitadas. 

  Porém, as entidades nem sempre conseguiam pessoas para trabalhar, tendo em 

vista que contam com trabalho voluntário de seus integrantes e colaboradores. Como 

consequência, havia diversos feriados e finais de semana em que a Casa da Amora, Morango e 

Chantilly ficava fechada. 

  Dentro de tal contexto, e considerando o elevado número de pessoas que visitam o 

Parque Municipal, principalmente aos finais de semana e durante os meses de calor, a 

Administração Municipal tem a intenção de fazer melhor uso do imóvel, de modo que fique aberto 

por mais tempo. 

 

Excelentíssimo Senhor 
Junior Freiberger 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz 
NESTA 
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  Outrossim, é de fundamental importância proporcionar aos visitantes um local aonde 

possam fazer um lanche, tomar uma bebida, e até mesmo adquirir produtos coloniais produzidos no 

Município. 

  A concessão de uso se dará a título oneroso, mediante processo licitatório e vigorará 

pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério do Município. 

  O valor mínimo da Concessão de Uso será de meio salário-mínimo, ou seja, R$ 

477,00 mensais, reajustado anualmente pelo índice IPCA dos últimos 12 meses. Contudo, durante 

eventos patrocinados ou realizados em parceria com o Município, como por exemplo a Festa da 

Amora e Morango e o Encontro de Cervejarias Artesanais, o concessionário deverá obedecer as 

regras gerais de cada atividade, inclusive a política de preços e tarifas praticada pela organização 

dos eventos. 

  Na certeza da aprovação deste, renovamos votos de elevado apreço e 

consideração. 

Feliz, 10 de setembro de 2018. 

 

Albano José Kunrath, 
Prefeito Municipal de Feliz. 
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PROJETO DE LEI 101/2018. 

Autoriza a Concessão de Uso de 
imóvel localizado no Parque Municipal 
de Feliz e dá outras providências. 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona 
e promulga a seguinte Lei: 

 Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder o uso de imóvel em alvenaria 
estrutural de tijolos cerâmicos maciços na parte externa e rebocados na parte interna, com área 
total de 81,00m², coberto com telhas cerâmicas tipo francesa, estrutura do telhado em “madeira à 
vista” com detalhes em estilo germânico e piso misto em cerâmica esmaltada e tijolos maciços, 
denominado “Casa da Amora, Morango e Chantilly”, localizado no Parque Municipal de Feliz, para 
atividade comercial com a finalidade de divulgar o Município aos visitantes do Parque Municipal, 
impulsionando assim atividades turísticas e de lazer no âmbito do Município de Feliz. 

 Art. 2º A Concessão de Uso dar-se-á a título oneroso, mediante processo licitatório. 

 Art. 3º A Concessão de Uso vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério do 
Município. 

 Art. 4º Poderão participar do processo licitatório pessoas físicas e jurídicas. 

 Parágrafo Único. Na eventualidade de pessoa física vencer o processo licitatório, fica 
estipulado o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da adjudicação do objeto da licitação, 
para que seja constituída a competente pessoa jurídica, com a qual será formalizado o Termo de 
Concessão de Uso. 

  Art. 5º O valor mínimo da Concessão de Uso autorizada nesta Lei será de R$ 477,00 
(quatrocentos e setenta e sete reais) mensais, reajustado anualmente pelo índice IPCA dos últimos 
12 meses. 

 § 1º Durante eventos patrocinados ou realizados em parceria com o Município, os quais 
utilizem o Parque Municipal de Feliz, o concessionário deverá obedecer as regras gerais de cada 
atividade, inclusive a política de preços e tarifas praticada pela organização dos respectivos 
eventos. 

 § 2º O Município fornecerá água do poço próprio do Parque Municipal ao Concessionário, 
cujo custo está embutido no valor do preço público do caput deste artigo. 

 Art. 6º As regras gerais e condições de uso do imóvel ficarão estipuladas no Termo de 
Concessão de Uso a ser celebrado posteriormente ao processo licitatório. 

Art. 7º Essa Lei poderá ser regulamentada no que couber. 

 Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em ___ de _____________ de 2018. 

Albano José Kunrath. 
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MINUTA DE TERMO DE CONCESSÃO DE USO 
 
TERMO DE CONCESSÃO DE USO que entre si celebram, de um lado, MUNICÍPIO DE FELIZ/RS, 
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 87.838.330/0001-39, com sede 
na Rua Pinheiro Machado, nº 55, Centro, Feliz/RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal 
de Feliz, Sr. Albano Jose Kunrath, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 317.782.910-15, 
residente e domiciliado na Rua Bom Fim, nº 829, Bairro Bom Fim, nesta cidade, doravante 
denominado simplesmente de MUNICÍPIO e, de outro lado, _______________, Pessoa Jurídica de 
Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº ______________, com sede na Rua _______________, 
bairro _________, nesta cidade, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) __________________, 
brasileiro(a), maior, (estado civil), portador(a) do RG nº _______________ e inscrito(a) no CPF nº 
____________, residente e domiciliado(a) __________________________, denominado 
simplesmente de CONCESSIONÁRIO, mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 
1.1 O presente termo visa à “Concessão de Uso Onerosa” do imóvel de alvenaria estrutural de 
tijolos cerâmicos maciços na parte externa e rebocados na parte interna, com área total de 81,00m², 
coberto com telhas cerâmicas tipo francesa, estrutura do telhado em “madeira à vista” com detalhes 
em estilo germânico e piso misto em cerâmica esmaltada e tijolos maciços, denominado “Casa da 
Amora, Morango e Chantilly”, localizado no Parque Municipal de Feliz, para atividade comercial com 
a finalidade de divulgar o Município aos visitantes do Parque Municipal, impulsionando assim 
atividades turísticas e de lazer no âmbito do Município de Feliz. 
1.1.1 Poderão ser comercializados produtos tais como café, leite, chocolates, sanduíches, salgados, 
lanches, sucos, refrigerantes, cervejas artesanais locais, sorvete, pipoca, amora e morango com 
chantilly, bem como produtos coloniais e da agricultura familiar, produzidos no Município de Feliz. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA: 
2.1 A Concessão de Uso vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura 
do contrato, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério do Município. 
2.2 Anualmente, incidirá sobre o valor da concessão a correção monetária pelo índice IPCA – Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo, acumulado dos últimos 12 meses. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 
3.1 Para a adequada exploração do imóvel, o qual compõe parte de um projeto de desenvolvimento 
turístico do Município, o CONCESSIONÁRIO DEVERÁ: 
a) Equipar o imóvel com mobília adequada, nova e de boa apresentação e conservação; 
b) Manter o ambiente em boas condições de higiene e limpeza; 
c) Instalar lixeiras, uma para lixo seco e outra para lixo orgânico, de modo que haja o correto 
manuseio e colocação do lixo para coleta, sendo expressamente proibida a exposição de lixo e/ou 
sacos de lixo, bem como sua colocação para coleta à noite e/ou em dias que não ocorra à coleta 
pelos caminhões; 
d) Exigir que seus prestadores de serviço utilizem traje típico alemão para atendimento no local; 
e) Realizar decoração germânica no interior e exterior no imóvel, visando exaltar a cultura alemã do 
Município; 
f) Respeitar todas as normas de postura, sanitárias e legislação geral do Município; 
g) Efetuar o depósito de garantia, equivalente a 5% do valor global do contrato, nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
3.2 Para a adequada exploração do imóvel, o qual compõe parte de um projeto de desenvolvimento 
turístico do Município, o CONCESSIONÁRIO PODERÁ: 
a) Colocar som ambiente e realizar eventos com apresentação de cantores e músicos, do tipo “som 
acústico”, mediante prévia e expressa autorização da Administração Municipal no que se refere ao 
estilo musical; 
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b) Utilizar o Pergolado em alvenaria com palco, localizado próximo à Casa da Amora, Morango e 
Chantilly, mediante prévia e expressa autorização do Município, para realização de eventos com 
apresentação de cantores e músicos, do tipo “som acústico”, grupos de danças e bandas, e 
atividades culturais, respeitadas as disposições do Código de Posturas; 
c) Responsabilizar-se por eventuais despesas com o Escritório Central de Distribuição e 
Arrecadação (ECAD), relativas a eventos ou sonorizações de qualquer tipo realizados nos termos 
das alíneas “a” e “b”; 
d) Colocar placas de identificação e publicidade do estabelecimento, as quais deverão contar com 
prévia aprovação, escrita, do Município. 
3.3 O CONCESSIONÁRIO deverá iniciar as atividades na Casa da Amora, Morango e Chantilly, 
com atendimento ao público, até o dia 1º de dezembro de 2018. 
3.3.1 Diante da impossibilidade de cumprimento do prazo estabelecido no item 3.3, este poderá ser 
estendido até no máximo 1º de janeiro de 2019, mediante solicitação do Concessionário, 
devidamente justificada, e deferimento pelo servidor responsável pela fiscalização deste Termo de 
Concessão de Uso. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FUNCIONAMENTO: 
4.1 A Casa da Amora, Morango e Chantilly deverá estar aberta ao público, obrigatoriamente aos 
finais de semana, além de feriados e vésperas de feriado, devendo permanecer aberta por, no 
mínimo, 6 (seis) horas diárias, nestes dias. 
4.2 O CONCESSIONÁRIO deverá informar à Administração Municipal, por escrito, o período de 
funcionamento, o qual não poderá iniciar antes das 7h nem se estender além das 24h. 
4.3 Excetua-se do disposto no item 4.1 a obrigatoriedade de funcionamento na véspera e dia de 
Natal e de Ano Novo. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS VEDAÇÕES: 
5.1 Fica expressamente vedado ao CONCESSIONÁRIO: 
a) uso do imóvel para propaganda de cunho político ou eleitoral, conforme dispõe o art. 37 da Lei 
n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997; 
b) A realização de eventos tipo “bailes” e “boates”. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO USO DO IMÓVEL: 
6.1 A concessão de uso do imóvel, individualizado na cláusula primeira, destina-se exclusivamente 
ao CONCESSIONÁRIO que explorará a Casa das Amoras Morango e Chantilly, de forma onerosa, 
sendo vedada sua utilização para qualquer outra finalidade. 
6.2 O CONCESSIONÁRIO não poderá realizar benfeitorias a qualquer título ou modificar a área e 
confrontações do imóvel objeto deste Termo, sem autorização expressa e escrita do MUNICÍPIO. 
6.3 As benfeitorias realizadas no imóvel pelo CONCESSIONÁRIO, reverterão ao patrimônio do 
MUNICÍPIO após o término do contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA CEDÊNCIA DO IMÓVEL: 
7.1 Ao CONCESSIONÁRIO é proibido transferir a terceiros os direitos decorrentes do presente 
instrumento, sendo vedada qualquer outra destinação do imóvel. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO: 
8.1 A presente concessão de uso tem caráter oneroso, sendo que o CONCESSIONÁRIO pagará ao 
MUNICÍPIO pelo objeto do Contrato, o valor mensal de R$ _______ (reais), sendo reajustado 
anualmente pelo índice IPCA dos últimos 12 meses. 
8.2 O CONCESSIONÁRIO deverá efetuar o pagamento relativo à locação até o dia 10 do mês 
subsequente, através da guia de arrecadação, nos agentes conveniados do Município. 
8.3 O atraso no pagamento implicará na incidência de multa, juros e correção monetária, nos 
percentuais definidos no Código Tributário Municipal. 
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8.4 Ficará a cargo do CONCESSIONÁRIO o pagamento de despesas de manutenção do local, tais 
como telefone, internet, energia elétrica, água e outras inerentes ao imóvel e à atividade por ele 
exercida, durante todo o período de vigência do contrato. 
8.5 Ficará a cargo do MUNICÍPIO o fornecimento de água do poço próprio do Parque Municipal, 
cujo custo está embutido no valor do preço público do item 8.1. 
 
CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE LEGAL: 
9.1 O CONCESSIONÁRIO será responsabilizado pelos danos materiais causados aos bens 
municipais que guarnecem a área objeto desta Concessão de Uso. 
9.2 Anteriormente ao início da locação, será realizada vistoria do local, por técnicos do Município, 
com emissão de laudo, da qual o CONCESSIONÁRIO deverá fazer-se presente, e assinar a ciência 
quanto às condições do imóvel, devendo restituí-lo em iguais condições. 
9.3 O CONCESSIONÁRIO fica responsável por: 
a) Manter a área em boas condições, correndo por sua conta as despesas com conservação e 
limpeza, bem como com os equipamentos a serem colocados no local, para exercício de suas 
atividades; 
b) Quaisquer danos ocasionados no local ou às instalações pelo CONCESSIONÁRIO, ou terceiros, 
deverão ser imediatamente reparados pelo mesmo. Caso, dentro de 10 dias, o CONCESSIONÁRIO 
não tome as devidas providências, o MUNICÍPIO se reserva o direito de executar os serviços, 
cobrando-os administrativamente, acrescidos de multa de 50% do valor desembolsado, e, na 
hipótese de não pagamento pelo CONCESSIONÁRIO, o MUNICÍPIO cobrará os valores 
judicialmente; 
c) Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação; 
d) Durante eventos patrocinados ou realizados em parceria com o Município, os quais utilizam o 
Parque Municipal de Feliz, o CONCESSIONÁRIO deverá obedecer as regras gerais de cada 
atividade, inclusive a política de preços e tarifas praticada pela organização dos respectivos 
eventos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO: 
10.1 O MUNICÍPIO, tendo em vista o caráter turístico do local, se reserva o direito de fiscalizar as 
disposições das Cláusulas Terceira e Quarta deste Termo, podendo notificar o CONCESSIONÁRIO 
na hipótese de não cumprimento no todo ou em parte de alguma destas  Cláusulas. 
10.2 A fiscalização será de responsabilidade do servidor _________________. 
10.3 À fiscalização é facultado intervir, a qualquer tempo, desde que constatada a irregularidade no 
cumprimento deste Termo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES: 
11.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o cumprimento em desacordo 
com o pactuado acarretará, ao CONCESSIONÁRIO, as penalidades previstas no artigo 87 da Lei nº 
8.666/93 e alterações, conforme a gravidade da infração. 
11.2 O MUNICÍPIO, no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso IV, do artigo 58 e artigo 87, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93, aplicará multa por: 
11.2.1 Recusa injustificada para a assinatura do Termo de Concessão, multa na razão de 2% (dois 
por cento) sobre o valor total da proposta; 
11.2.2 Atraso ou demora no atendimento às impugnações ou notificações feitas pelo 
CONCESSIONÁRIO, na razão de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) do valor do Termo de 
Concessão, por dia de atraso; 
11.2.3 Entrega em desacordo com o Termo de Concessão de Uso, no valor de 1% (um por cento) 
do valor do contrato, por dia. 
11.2.4 No caso de incidência de uma das situações previstas no Edital de Concorrência Pública 
___/2018, e no Termo de Concessão de Uso, o MUNICÍPIO notificará ao CONCESSIONÁRIO para, 
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no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento desta, justificar, por escrito, os motivos 
do descumprimento ou inadimplemento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA: 
12.1 Caberá, nos casos previstos acima, e ainda, quando entender pertinente, ao Município reter o 
valor da garantia, que equivale a 5% do valor contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO: 
13.1 O presente Termo será rescindido: 
a) De comum acordo entre as partes, mediante aviso premonitório do interessado, com 
antecedência mínima de 30 dias; 
b) Na hipótese de constatação de desvio de finalidade na utilização do bem público ou no modo de 
exploração do mesmo; 
c) Ocorrendo quaisquer das razões elencadas na Lei nº 8.666/93, devidamente justificado, o 
MUNICÍPIO poderá rescindir, unilateralmente, a presente Concessão de Uso; 
d) Na hipótese de reincidência, por mais de três vezes, dentro do um ano, do disposto no item “b” 
da Cláusula Nona. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO: 
14.1 O presente contrato está vinculado ao processo de licitação nº ____/2018, na modalidade de 
Concorrência nº ____/2018. 
14.2 O presente contrato é regido, em todos os seus termos pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, e alterações posteriores, a qual será aplicada também onde o contrato for omisso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO: 
15.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Feliz para dirimir eventuais pendências, decorrentes 
do presente pacto, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
15.2 E por estarem acordados, firmam o presente termo, em três vias de igual teor e conteúdo. 
Feliz, __ de _________ de 2018. 
 

Albano José Kunrath, 
Prefeito Municipal de Feliz. 
 
 
 
Concessionário. 

Adalberto Bairros Kruel, 
Procurador do Município. 

 
Testemunhas: 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 


