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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2016/PMA 
 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE BENS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS. 
 
 
Que celebram de um lado o MUNICIPIO DE ARVOREDO, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede à Rua do Comércio, 183, nesta cidade, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 95.995.247/0001-00, neste ato representado pela Prefeita 
Municipal, JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, casada, inscrita no CIC/CPF 
sob o nº 798.515.849-91, portadora da cédula de identidade nº 2.694.279-8, 
expedida pela SSP/SC, residente  na Rua do Comércio, nº 311, centro de 
Arvoredo(SC), doravante neste instrumento  contratual  identificação apenas como 
MUNICIPIO e de outro lado a SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA 
ARVOREDO, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 75.319.772/0001-90, 
representada pelo Presidente da Associação Sr. EVANDRO CARLOS MOCELIN, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Hercilio Luz, 513, centro, 
Município de Arvoredo, inscrito no CPF- 726.158.349-91, cartedira de identidade n° 
2.871.061, adiante identificada apenas como CONTRATADA; celebram o presente 
contrato de Concessão de Direito Real de Uso de Bens Públicos Municipais,  na 
forma do artigo 15 da Lei Orgânica Municipal, Art. 17 § 2º da  Lei federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e da Lei Municipal nº 1.070 de 05 de abril de 2016 e nos 
termos das cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLAUSULA PRIMEIRA – Do Objeto: 
 
Concessão de direito real de uso em favor da CONTRATADA, dos bens  abaixo 

individualizados, pelo prazo e condições previstas neste instrumento, em obediência a Lei 
Municipal nº 1.070 de 05 de abril de 2016. 

 
CLÁSUSULA SEGUNDA – Dos Bens Concedidos: 
 
O MUNICÍPIO concede o direito de real de uso à CONTRATADA dos seguintes 

bens imóveis: 
 
I – área total do imóvel matriculado sob n° 17.505, no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Seara, bem como edificação em alvenaria com 155,90m²(cento e 
cinqüenta e cinco virgula noventa metros quadrados), e demais obras complementares 
existentes  que compõe o Complexo Esportivo – Campo Municipal. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – Das Obrigações do MUNICÍPIO: 
 
O MUNICÍPIO detentor da propriedade dos bens descritos na cláusula anterior os 

quais integram o patrimônio público municipal,  evidenciado nos seus registros contábeis e de 
controle patrimonial, conforme determina a Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, pelo 
presente assume as seguintes obrigações: 

 
I – Conceder direito real de uso dos bens descritos na cláusula segunda pelo prazo 

e condições previstas neste instrumento; 
 
II – fiscalizar o uso adequado do sistema, atentos a proteção dos recursos hídricos, 

a qualidade da água distribuída, a preocupação social no atendimento dos beneficiados. 
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III –  executar os serviços de corte de grama,  transporte de argila, areia para 
nivelamento da quadra do campo(gramado), quando necessário, bem como o fornecimento de 
produtos para adubação do gramado. 

 
CLÁUSULA QUARTA – Das Obrigações da CONTRATADA; 
 
A CONTRATADA, ao receber os bens descritos na Cláusula Segunda deste 

Contrato, reconhecendo que os mesmos pertencem ao Patrimônio Público Municipal, assume 
as seguintes obrigações: 

 
I – receber os bens concedidos, os quais se encontram em perfeito estado de 

conservação e funcionamento, mantendo-os no estado que se encontra, durante a vigência da 
presente concessão; 

 
II –  permissão para  que o Município e outros  clubes e entidades organizadas do 

Município, possam utilizar o Complexo Esportivo – Campo Municipal e suas instalações, 
sempre quando requisitado com no mínimo de 10(dez) dias antes da sua utilização para 
clubes e entidades do Município e 05(cinco) dias quando for o Município. 

 
III – qualquer construção ou benfeitoria somente poderá ser realizada com a 

autorização expressa do Município; 
 
IV – ocorrendo eventualmente qualquer  construção ou benfeitoria realizada pelo 

concessionário no imóvel, será a ele incorporada, tornando-se propriedade pública, sem 
direito de retenção ou indenização; 

 
V – ao concessionário será imputada a incumbência pela manutenção do imóvel em 

condições adequadas à sua destinação e assim devendo restituí-lo; 
 
VI – disponibilizar, às suas expensas, pessoal próprio ou através da contratação de 

serviços, para a manutenção operacional do Complexo Esportivo – Campo Municipal; 
 
VII – fazer, às suas expensas, a manutenção preventiva e corretiva, além de prover 

a reposição de peças e serviços técnicos, mecânicos e hidráulicos do sistema concedido, 
exceto aquelas estabelecidas no item III da Clausula Terceira; 

 
VIII – prover as despesas com o consumo água, energia elétrica, licenças, alvarás, 

taxas, além de outras despesas decorrentes da operacionalização e da manutenção 
operacional do Complexo Esportivo – Campo Municipal; 

 
IX – Não alienar a qualquer título, no   todo ou de parte o Complexo Esportivo – 

Campo Municipal objeto da concessão; 
 
X – Permitir ao MUNICIPIO, o acesso da Administração Municipal às instalações da 

concessionária e às instalações do Complexo Esportivo – Campo Municipal, para verificar a 
correta utilização;  

 
CLÁUSULA QUINTA – Do prazo: 
 
A presente concessão real de uso será de  forma gratuita e terá o prazo 10(dez) 

anos, podendo ser revogada a qualquer tempo, conforme a ser estipulado instrumento de 
concessão, podendo ainda, vencido o prazo e haja interesse comum das partes ser renovado 
por igual período. 

 
CLÁUSULA SEXTA – Do Aditamento: 
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Este termo de Contrato poderá ser aditado, por acordo entre as partes para: 
 
I – alteração do prazo de vigência; 
 
II – para a ampliação, aperfeiçoamentos do Complexo Esportivo. 
 
IV – para ajustar outras obrigações não elencadas nas Cláusulas Terceira e Quarta 

deste Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Da Rescisão: 
 
A rescisão deste Termo de Contrato poderá ser rescindido na verificação, de forma 

individual ou conjunta, das seguintes condições: 
 
I – não cumprimento das obrigações  previstas na cláusula quarta deste 

instrumento; 
 
II – Quando não cumpridos os encargos da entidade; 
 
III – por acordo entre as partes. 
 
Parágrafo único. A rescisão quando decorrente de ocorrências previstas nos inciso 

I e II desta cláusula será precedida de processo administrativo. 
 
CLÁUSULA OITAVA – Do Foro: 
 
As questões e/ou dúvidas oriundas do presente, serão discutidas, quando 

esgotadas as possibilidades na esfera administrativa, no Foro da Comarca de Seara (SC), 
com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E assim por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente 

com as testemunhas abaixo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus 
sucessores a cumprí-lo em todos os seus termos. 

 
Arvoredo (SC), em 11 de abril de 2016. 

 
 

MUNICÍPIO DE ARVOREDO 
JANETE PARAVIZI BIANCHIN – Prefeita Municipal 

 
 

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ARVOREDO  
EVANDRO CARLOS MOCELIN – Presidente 

 
 
Testemunhas:  
__________________________________ 
Nome: Antonio Luiz Conte 
CIC/CPF: 609.482.649-34 

__________________________________ 
Nome: Edson Ezequiel Battiston 
CIC/CPF: 059.220.459-39 

 
 
___________________ 
Wilson de Souza  
Assessoria Jurídica  
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