
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2013 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINSTRATIVA DE USO DE BEM IMÓVEL 
 
 

Contrato para a concessão administrativa de uso do 

Ginásio Municipal de Esportes de Novo Xingu – RS, 

que fazem entre si o Município de Novo Xingu e a 

Sra. Maria José da Conceição. 

 

Identificação das partes: 

1) Município de Novo Xingu / RS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 

04.207.526/0001-06, com sede na Avenida Emílio Knaak, 1.160, em Novo Xingu / RS, neste 

ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN , 

doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO. 

2) A Sra. Maria José da Conceição, brasileira, portadora de CPF 257.675.468-60 e Carteira de 

Identidade nº 32881191-9, residente e domiciliada na Rua dos Imigrantes, nº 2535, próximo ao 

Parque Municipal de Máquinas, doravante denominada simplesmente CONCESSIONÁRIO. 

 

RESOLVEM, firmar o presente CONTRATO, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições 

a seguir estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O presente contrato tem como objeto a concessão de direito real de uso do Ginásio Municipal 

Esportes, sito a Rua dos Imigrantes, s/nº, nesta cidade, nas proximidades do Parque Municipal de 

Máquinas, com todos os seus espaços físicos incluídos, para fins de exploração esportiva, cultural e 

comercial, com encargos. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO 

2.1 O valor mensal para a concessão do referido imóvel público, será de 50% do valor da energia 

elétrica gasta mensal e 50 % do valor da água gasta mensal, devendo o CONCESSIONÁRIO 

providenciar o pagamento, junto à Tesouraria da Prefeitura Municipal de Novo Xingu/RS, até o dia 10 

(dez) de cada mês. 

2.1.1 Referente aos dias em que ocorrerem eventos promovidos pela Administração Municipal, o 

consumo de água e energia elétrica será medido e descontado do valor mensal da concessão. 



CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES, DIREITOS, OBRIGAÇÕES E ENCARGOS: 

3.1 A cedência dos espaços físicos do Ginásio Municipal de Esportes será realizado pelo 

Concessionário, mediante ressarcimento, observados os seguintes critérios: 

a) Praticar preços de mercado, usando como parâmetro os preços praticados nas demais quadras, 

pavilhões da sede do município, porém, sem exceder o valor máximo de R$ 20,00/hora, reajustáveis, 

anualmente, de acordo com o IGPM/FGV. 

b) Reservar toda a infra-estrutura do Ginásio Municipal ao Município para a realização dos seguintes 

eventos e respectivos períodos: 

b.1) Xingufest, durante 07 dias, no mês de novembro - a cada dois anos. 

b.2) Festa dos Servidores Públicos Municipais - 01 dia por ano. 

b.3) Baile do Município - 01 dia por ano. 

c) Dar prioridade, na cedência dos horários da quadra esportiva para o Departamento Municipal de 

Esportes e Lazer, sem custos para o município, exceto água e energia elétrica, durante a realização de 

competições esportivas; 

d) Não será permitida a cedência do Ginásio Municipal a entidades particulares para a realização de 

festas e bailes; 

e) Ceder, de forma gratuita a quadra esportiva do Ginásio Municipal, nos turnos matutino e vespertino, 

compreendido entre as 08 e 17 horas, para a Secretaria Municipal da Educação e Cultura e para a 

Escola Estadual de Ensino Médio Gottfried Thomas Westerich, exceto na segunda-feira, turno 

matutino, destinado para a limpeza geral; 

f) A CONCESSIONÁRIA deverá permitir e coordenar a utilização da churrasqueira interna, para uso 

livre dos desportistas durante o horário de funcionamento do Ginásio Municipal; 

g) O horário de funcionamento do Ginásio Municipal de Esportes ficará a critério da 

CONCESSIONÁRIA, porém, observadas as disposições deste contrato e o horário mínimo de abertura 

e fechamento das 18:00 as 23:00 horas, respectivamente, de segunda a sexta-feira; 

h) Não é permitido ao concessionário a promoção e realização de bailes ou festas de livre acesso no 

interior do Ginásio Municipal de Esportes; 

i) Não é permitido ao concessionário a realização de competições esportivas com duração superior a 

02 (dois) dias; 

j) O concessionário deverá dar preferência aos desportistas residentes em Novo Xingu, na reserva de 

horários para a prática de esportes; 



3.2 O concessionário poderá comercializar todos os tipos de comidas e bebidas no bar/copa/cozinha do 

Ginásio Municipal, devendo manter variável linha de bebidas e cardápio, comercializados na forma da 

lei, com parâmetro nos preços do mercado local, obedecendo a rigoroso controle higiênico e sanitário, 

salvo as promoções elencadas na letra “b” do item 3.1.0, onde o Município reserva a si ou a outrem a 

exploração da referida atividade. 

3.3 O concessionário poderá ceder de forma livre a quadra esportiva, mediante ressarcimento, para 

prática de esportes, congressos, reuniões, etc, devendo observar critérios de calendário. 

3.4 Será de inteira responsabilidade do concessionário todas as despesas para o funcionamento e 

manutenção do estabelecimento, incluindo o pagamento de indenizações decorrentes de qualquer tipo 

de incidente que vier a ocorrer nas dependências do estabelecimento, objeto da concessão, salvo os 

oriundos de eventos climáticos, força maior, ou ocorridos nos eventos elencados na letra “b”, do item 

3.1 deste edital, ou, ainda, de desgaste pela normal utilização. 

3.5 O Município concedente responsabiliza-se pelas despesas relativas à manutenção dos sistemas de 

iluminação, hidráulico e pintura do Ginásio Municipal. 

3.6 Qualquer benfeitoria e/ou melhoria que a concessionária realizar no imóvel cedido, deverá obter 

prévia aprovação desta municipalidade. 

3.7 O concedente poderá fazer uma vistoria periódica no imóvel objeto do presente, para verificar a 

existência física e do bom funcionamento dos equipamentos do referido imóvel. 

3.8 O concessionário deverá manter o Ginásio Municipal, suas dependências, equipamentos, banheiro, 

acesso, pátios, todos sempre limpos, higienizados, proporcionando um ambiente agradável a seus 

usuários, correndo por sua conta os encargos dali decorrentes. 

3.9 O concessionário deverá manter horário de funcionamento estabelecido de forma conjunta entre o 

próprio e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

3.10 O concessionário responsabiliza-se por todos os encargos fiscais, sociais e trabalhistas das 

pessoas que vier a contratar para o trabalho de zeladoria, copa, cozinha, limpeza, vigilância, etc, do 

Ginásio Municipal. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 

4.1 O presente instrumento terá vigência pelo período de 06 (seis) meses a contar da data de assinatura 

deste termo contratual, podendo ser prorrogado por igual período, mediante termo aditivo e 

concordância de ambas as partes. 



 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 

5.1 Caberá rescisão do presente instrumento, sem que assista direito ao CONCESSIONÁRIO a 

indenização de qualquer espécie quando: 

a) O CONCESSIONÁRIO não cumprir as obrigações assumidas no presente instrumento, tendo a 

parte inadimplente o prazo de 15 (quinze) dias para alegar o que entender de direito; 

b) O CONCESSIONÁRIO transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em arte, sem prévia e 

expressa autorização do CONCEDENTE; 

c) Quando decorrido o prazo de vigência do presente contrato; 

d) Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93; 

e) Caso houver solicitação por escrito de um número não inferior a 50 (cinqüenta) desportistas com 

comprovação de domicilio em Novo Xingu. 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 

6.1 A fiscalização dos serviços prestados pela concessionária, ficará a cargo do município, através da 

Secretaria Municipal da Educação e Cultura. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO 

7.1 Fica eleito o foro da comarca de Constantina/RS, como competente para solucionar eventuais 

pendências decorrentes do presente contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que 

seja ou venha a ser. 

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual 

teor e forma, para um só efeito e declaram conhecer todas as cláusulas contratadas. 

Novo Xingu / RS, aos 15 dias do mês de abril de 2013. 

 
GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN                  MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO 

                            Prefeito Municipal                                                           Concessionário 
                                                                                 
 
Testemunhas:  
1) ______________________________ 
Nome: 
CPF: ____.____.____ - ____ 
 
2) ______________________________ 
Nome: 
CPF: ____.____.____ - ____ 


