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Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
ESTADO DA BAHIA
CNPJ 04.214.419/0001-05

LEI N° 238/2006, DE 25 DE OUTUBRO DE 2006.
"Dispõe sobre a concessão de direito real de uso de área
pública do Loteamento Jardim Imperial, do Município de Luis
Eduardo Magalhães."
O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, no uso das
atribuições previstas no art. 78, inciso II, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e foi sancionada a seguinte lei:
•

Art. 1 - Fica autorizado o Poder Executivo a firmar com a instituição ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL E EMPRESARIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ACELEM,
associação civil de direito privado sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob
n° 04.138.298/0001-51, com sede na Rua Espírito Santo, s/n°, Quadra 22, Lote 24, neste
município; Contrato de Concessão de Direito Real de Uso da área pública representada pelo
lote de terras medindo 4.050 m2 localizada na Quadra 14, Lote 08, do Loteamento Jardim
Imperial, com as seguintes confrontações:
,

LIMITES E CONFRONTAÇÕES
Norte :Rua 4-45,OOm
:Rua 9-45,OOm
Sul
Leste : Lotes 07 e 14- 90,00 m
Oeste :Rua l4-90,OOm
DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO: "Partindo do marco Ml - situado na intersecção das Ruas
9 e 14 - segue confrontando com a Rua 14 com a distância de 90,00 m até o marco M2,
localizado na intersecção das Ruas 14 e 4 ; deflete à direita e segue confrontando com a Rua 4
• com a distância de 45,00 m até o marco M3; deflete a direita e segue confrontando com os
Lotes n° 07 e 14 com a distância de 90,00 m até o marco M4; deflete a direita e segue
confrontando com a Rua 9 com a distância de 45,00 m até o marco Ml, ponto inicial desta
descrição."
Art. 2 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 25 de outubro de 2006.
Za

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.
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CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa
jurídica de direito publico interno, inscrito no CGC/MF sob n° 04.214.419/0001-05, sediada na Rua
Paraíba, s/n, Quadra 71, Lotes 13 e 14; neste ato representado pelo Prefeito, Sr. OZIEL ALVES DE
OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG no 11.673.945-26 SSP/BA e
inscrito no CPF/MF sob n°502.801.809-00, residente e domiciliado nesta cidade, assistido juridicamente
pela Procuradora Geral do Município, Dra. VALDETE APARECIDA STRESSER DUARTE,
brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/BA 667-13, doravante denominado simplesmente
CONCEDENTE, e, do outro lado ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE LUIS
EDUARDO MAGALHÃES ACELEM, associação civil de direito privado, sem fins lucrativos,
inscrita no CNPJ/MF sob n° 04.138.298/0001-51, com sede na Rua Espírito Santo, Quadra n° 22, Lote n°
24, Bairro Mimoso do Oeste, nesta cidade, neste ato representada pelo Presidente Sr. ROGÉRIO JOSÉ
FAEDO, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG n° 1032032086 SSP/RS e
inscrito no CPF sob n.° 477.685.330-20, residente e domiciliado na Rua Glauber Rocha, Quadra n° 04,
lotes n° 19 e 20, na cidade de Luís Eduardo Magalhães BA, conforme Ata da Reunião da Assembléia
Geral Ordinária , no li, de 30 de janeiro de 2007, doravante denominado (a), simplesmente
CONCESSIONA RIA, mediante as seguintes clausulas e condições:
Que entre

-

-

CLAUSULA PRIMEIRA O objeto do presente contrato é a concessão de uso e gozo do imóvel
constituído de uma área de 4.050,00 m 2 (quatro mil e cinqüenta metros quadrados), localizada na Quadra
n° 14, do Loteamento Jardim Imperial, neste Município com a seguinte descrição:
-

-

-

-

-

Norte: Rua 4— 45,00m;
Sul: Rua 9— 45,00m;
Leste: Lotes 07 e 14— 90, 00m;
Oeste: Rua 14— 90,00m.

CLAUSULA SEGUNDA O imóvel concedido se destina, exclusivamente, à instalação da sede da
ACELEM, em conformidade com os critérios fixados na Lei Municipal n° 238, de 25 de outubro de 2006.
-

CLAUSULA TERCEIRA O prazo de vigência do presente contrato é de 20 anos, contados da sua
assinatura, podendo ser prorrogado por período ajustado entre as partes.
-

Parágrafo Único Uma vez expirado o prazo da concessão e não havendo conveniência em favor do
CONCEDENTE acerca da encampação das acessões e benfeitorias encravadas no imóvel, facultar-se-á a
CONCESSIONÁRIA a sua desafetação e retirada, inexistindo qualquer direito a indenização por parte do
CONCEDENTE.
-

CLÁUSULA QUARTA A CONCESSIONÁRIA se obriga a cobrir toda e qualquer despesa em
decorrência das instalações e benfeitorias que venha a realizar, tais como tributos, consumo de água,
energia elétrica, telefone, se houver, e outras taxas que venham a incidir sobre a área ocupada, bem como
promover a conservação e limpeza da área e de suas adjacências.
-

)
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CLAUSULA QUINTA - A CONCESSIONÁRIA compromete-se a atender todas as exigências dos
órgãos municipais, estaduais e federais, naquilo que lhe possa ser exigido em decorrência de suas
atividades específicas.
CLAUSULA SEXTA - A CONCESSIONÁRIA se obriga a construir a sede da ACELEM, no prazo
máximo de 05 (cinco) anos, sob pena de infração contratual, caso em que será o pacto rescindido de pleno
direito, na forma da disposição contida no art. 78, inciso 1, da Lei n° 8666/93, sem que disso resulte
direito àquele a qualquer indenização, promovendo o CONCEDENTE a devida encampação das acessões
e benfeitorias, porventura existentes, independentemente da situação em que se encontrem.
CLAUSULA OITAVA - O imóvel objeto da presente concessão de uso é indivisível.
Parágrafo Único - É vedado a CONCESSIONÁRIA o uso da área objeto da concessão de uso para fins
diversos aos do objeto do contrato, a sublocação parcial ou total do imóvel.
CLAUSULA NONA - Considerar-se-á rescindido o presente contrato de concessão, retornando o imóvel
ao CONCEDENTE, nos seguintes casos:
- Se ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada utilização diversa da que lhe foi destinada;
II - Se houver inadimplemento de cláusula contratual;
III - Se a CONCESSIONARIA renunciar à concessão, deixar de exercer as suas atividades especificas ou
se extinguir;
IV - findo o prazo estipulado na cláusula quarta sem que haja prorrogação;
V - por interesse público.
Parágrafo Único - O caso de rescisão pelos motivos expressos nos incisos 1 e ITT da presente cláusula a
retomada ocorrerá sem que assista a CONCESSIONARJA o direito a qualquer indenização pelas
benfeitorias realizadas, inclusive as necessárias, podendo levantar apenas as voluptuárias. Nos demais
casos o CONCEDENTE deverá indenizar as benfeitorias realizadas no imóvel pelo CONCESSIONÁRIO.
CLAUSULA DÉCIMA - Excetuadas as hipóteses de cisão, incorporação ou fusão, com a mudança da
razão social, fica vedada a transferência da concessão de uso por parte da CONCESSIONARIA.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A fiscalização da execução do presente contrato será realizada
pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONCESSIONÁRIA promoverá a defesa da posse que ora lhe
é transferida contra turbação, esbulho ou ameaça de terceiros, comunicando ao CONCEDENTE qualquer
violação, a fim de que o mesmo adote as providências que o caso exigir.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Caberá, ainda, a CONCESSIONÁRIA, a obtenção, sem
qualquer ônus para a CONCEDENTE, de licenças, alvarás, autorizações, etc., junto aos órgãos
competentes, necessários à prestação dos serviços, assim como o pagamento das taxas ou multas advindas
do seu funcionamento.
Parágrafo Único - A existência e a atuação de fiscalização da CONCEDENTE em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva do CONCESSIONÁRIO em relação ao seus encargos
tributários fiscais, trabalhistas e patrimoniais, e às conseqüências e aplicações próximas ou remotas.

.
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CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - Em qualquer caso, revogada a concessão de uso, por seu término
ou por relevante interesse público, os bens móveis instalados na área objeto deste contrato deverão ser, de
imediato, removidos pela CONCESSIONÁRIA.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica a CONCESSIONÁRIA, enquanto vigorar a presente
concessão, obrigada a observar rigorosamente as condições nela estabelecidas, bem como a responder por
todos os danos ou prejuízos que por sua responsabilidade forem causados ao patrimônio da Prefeitura
Municipal de Luís Eduardo Magalhães ou de terceiros, bem como a pessoas, em decorrência de suas
atividades na área objeto da concessão de uso.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - O presente Contrato deverá ser publicado no Diário Oficial da União,
em forma de extrato, correndo tal iniciativa e despesa respectivamente por conta da CONCEDENTE,
conforme disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o foro da Comarca a que estiver jurisdicionada a
cidade de Luís Eduardo Magalhães-BA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja,
para dirimir as dúvidas que por ventura surgirem a respeito do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias, de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais.
Luis Eduardo Magalhães, 20 de julho de 2007.

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
VALI ESSSER
Procuradora Geraldo Município
ROGÉRIO JOSÉ FAEDO
ACELEM
Concessionária
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TESTEMUNHAS: 1 Rberta Bilhar
d.PV n° 007.543 .435-02

e ssandra Finkler
CPF n° 007.916.675-02
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CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

Que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa
jurídica de direito publico interno, inscrito no CGC/MF sob n° 04.214.419/0001-05, sediada na Rua
Paraíba, s/n, Quadra 71, Lotes 13 e 14; neste ato representado pelo Prefeito, Sr. OZIEL ALVES DE
OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG n° 11 .673.945-26 SSP/BA e
inscrito no CPF/MF sob n° 502.801.809-00, residente e domiciliado nesta cidade, assistido juridicamente
pela Procuradora Geral do Município, Dra. VALDETE APARECIDA STRIESSER DUARTE,
brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/BA 667-13, doravante denominado simplesmente
CONCEDENTE, e, do outro lado ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE LUIS
EDUARDO MAGALHÃES - ACELEM, associação civil de direito privado, sem fins lucrativos,
inscrita no CNPJ/MF sob 110 04.138.298/0001-51, com sede na Rua Espírito Santo, Quadra no 22, Lote no
24, Bairro Mimoso do Oeste, nesta cidade, neste ato representada pelo Presidente Sr. ROGÉRIO JOSÉ
FAEDO, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG n° 1032032086 SSP/RS e
inscrito no CPF sob n.° 477.685.330-20, residente e domiciliado na Rua Glauber Rocha, Quadra n° 04,
lotes n° 19 e 20, na cidade de Luís Eduardo Magalhães - BA, conforme Ata da Reunião da Assembléia
Geral Ordinária no 11, de 30 de janeiro de 2007, doravante denominado (a), simplesmente
CONCESSIONARIA, mediante as seguintes clausulas e condições:
CLAUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente contrato é a concessão de uso e gozo do imóvel
constituído de uma área de 4.050,00 m 2 (quatro mil e cinqüenta metros quadrados), localizada na Quadra
n° 14, do Loteamento Jardim Imperial, neste Município com a seguinte descrição:

- Norte: Rua 4— 45,00nz;
- Sul: Rua 9— 45,00m;
- Leste: Lotes 07 e 14 - 90,00m;
- Oeste: Rua 14— 90,00m.

CLAUSULA SEGUNDA - O imóvel concedido se destina, exclusivamente, à instalação da sede da
ACELEM, em conformidade com os critérios fixados na Lei Municipal n° 238, de 25 de outubro de 2006.
CLAUSULA TERCEIRA - O prãzo de vigência do presente contrato é de 20 anos, contados da sua
assinatura, podendo ser prorrogado por período ajustado entre as partes.
Parágrafo Único - Uma vez expirado o prazo da concessão e não havendo conveniência em favor do
CONCEDENTE acerca da encampação das acessões e benfeitorias encravadas no imóvel, facultar-se-á a
CONCESSIONÁRIA a sua desafetação e retirada, inexistindo qualquer direito a indenização por parte do
CONCEDENTE.
CLÁUSULA QUARTA - A CONCESSIONÁRIA se obriga a cobrir toda e qualquer despesa em
decorrência das instalações e benfeitorias que venha a realizar, tais como tributos, consumo de água,
energia elétrica, telefone, se houver, e outras taxas que venham a incidir sobre a área ocupada, bem como
promover a conservação e limpeza da área e de suas adjacências.
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CLAUSULA QUINTA - A CONCESSIONÁRIA compromete-se a atender todas as exigências dos
órgãos municipais, estaduais e federais, naquilo que lhe possa ser exigido em decorrência de suas
atividades específicas.
CLAUSULA SEXTA - A CONCESSIONÁRIA se obriga a construir a sede da ACELEM, no prazo
máximo de 05 (cinco) anos, sob pena de infração contratual, caso em que será o pacto rescindido de pleno
direito, na forma da disposição contida no art. 78, inciso 1, da Lei n° 8666/93, sem que disso resulte
direito àquele a qualquer indenização, promovendo o CONCEDENTE a devida encampação das acessões
e benfeitorias, porventura existentes, independentemente da situação em que se encontrem.
CLAUSULA OITAVA - O imóvel objeto da presente concessão de uso é indivisível.
Parágrafo Único - É vedado a CONCESSIONÁRIA o uso da área objeto da concessão de uso para fins
diversos aos do objeto do contrato, a sublocação parcial ou total do imóvel.
CLAUSULA NONA - Considerar-se-á rescindido o presente contrato de concessão, retornando o imóvel
ao CONCEDENTE, nos seguintes casos:
1 - Se ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada utilização diversa da que lhe foi destinada;
II - Se houver inadimplemento de cláusula contratual;
111 - Se a CONCESSIONARIA renunciar à concessão, deixar de exercer as suas atividades especificas ou
se extinguir;
IV - findo o prazo estipulado na cláusula quarta sem que haja prorrogação;
V - por interesse público.
Parágrafo Único - O caso de rescisão pelos motivos expressos nos incisos 1 e III da presente cláusula a
retomada ocorrerá sem que assista a CONCESSIONARIA o direito a qualquer indenização pelas
benfeitorias realizadas, inclusive as necessárias, podendo levantar apenas as voluptuárias. Nos demais
casos o CONCEDENTE deverá indenizar as benfeitorias realizadas no imóvel pelo CONCESSIONÁRIO.

S

CLAUSULA DÉCIMA - Excetuadas as hipóteses de cisão, incorporação ou fusão, com a mudança da
razão social, fica vedada a transferência da concessão de uso por parte da CONCESSIONÁRIA.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A fiscalização da execução do presente contrato será realizada
pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONCESSIONÁRIA promoverá a defesa da posse que ora lhe
é transferida contra turbação, esbulho ou ameaça de terceiros, comunicando ao CONCEDENTE qualquer
violação, a fim de que o mesmo adote as providências que o caso exigir.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Caberá, ainda, a CONCESSIONÁRIA, a obtenção, sem
qualquer ônus para a CONCEDENTE, de licenças, alvarás, autorizações, etc., junto aos órgãos
competentes, necessários à prestação dos serviços, assim como o pagamento das taxas ou multas advindas
do seu funcionamento.
Parágrafo Único - A existência e a atuação de fiscalização da CONCEDENTE em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva do CONCESSIONÁRIO em relação ao seus encargos
tributários fiscais, trabalhistas e patrimoniais, e às conseqüências e aplicações próximas ou remotas.
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CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - Em qualquer caso, revogada a concessão de uso, por seu término
ou por relevante interesse público, os bens móveis instalados na área objeto deste contrato deverão ser, de
imediato, removidos pela CONCESSIONÁRIA.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica a CONCESSIONÁRIA, enquanto vigorar a presente
concessão, obrigada a observar rigorosamente as condições nela estabelecidas, bem como a responder por
todos os danos ou prejuízos que por sua responsabilidade forem causados ao patrimônio da Prefeitura
Municipal de Luís Eduardo Magalhães ou de terceiros, bem como a pessoas, em decorrência de suas
atividades na área objeto da concessão de uso.

.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - O presente Contrato deverá ser publicado no Diário Oficial da União,
em forma de extrato, correndo tal iniciativa e despesa respectivamente por conta da CONCEDENTE,
conforme disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o foro da Comarca a que estiver jurisdicionada a
cidade de Luís Eduardo Magalhães-BA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja,
para dirimir as dúvidas que por ventura surgirem a respeito do presente contrato.
E, por estarem assim justos 'e contratados, assinam o presente instrumento em três vias, de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais.
Luis Eduardo Magalhães, 20 de julho de 2007.

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

VALÍRESSER
Procuradora Geral do Município

ROGÉRIO JOSÉ FAEDO
ACELEM
Concessionária
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CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

Que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa
jurídica de direito publico interno, inscrito no CGC/MF sob n° 04.214.419/0001-05, sediada na Rua
Paraíba, s/n, Quadra 71, Lotes 13 e 14; neste ato representado pelo Prefeito, Sr. OZIEL ALVES DE
OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG n° 11.673.945-26 SSP/BA e
inscrito no CPF/MF sob n° 502.801.809-00, residente e domiciliado nesta cidade, assistido juridicamente
pela Procuradora Geral do Município, Dra. VALDETE APARECIDA STRESSER DUARTE,
brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/BA 667-13, doravante denominado simplesmente
CONCEDENTE, e, do outro lado ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE LUIS
EDUARDO MAGALHÃES - ACELEM, associação civil de direito privado, sem fins lucrativos,
inscrita no CNPJ/MF sob n°04.138.298/0001-Si, com sede na Rua Espírito Santo, Quadra n°22, Lote O
24, Bairro Mimoso do Oeste, nesta cidade, neste ato representada pelo Presidente Sr. ROGÉRIO JOSÉ
FAEDO, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG no 1032032086 SSP/RS e
inscrito no CPF sob n. ° 477.685.330-20, residente e domiciliado na Rua Glauber Rocha, Quadra n° 04,
lotes n° 19 e 20, na cidade de Luís Eduardo Magalhães - BA, conforme Ata da Reunião da Assembléia
Geral Ordinária n° 11, de 30 de janeiro de 2007, doravante denominado (a), simplesmente
CONC'ESSIONARIA, mediante as seguintes clausulas e condições:
CLAUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente contrato é a concessão de uso e gozo do imóvel
constituído de uma área de 4.050,00 m 2 (quatro mil e cinqüenta metros quadrados), localizada na Quadra
n° 14, do Loteamento Jardim Imperial, neste Município com a seguinte descrição:

- Norte: Rua 4— 45,00m;
- Sul: Rua 9— 45,00m;
- Leste: Lotes 07 e 14 - 90,00m;
- Oeste: Rua 14— 90,00m.

CLAUSULA SEGUNDA - O imóvel concedido se destina, exclusivamente, à instalação da sede da
ACELEM, em conformidade com os critérios fixados na Lei Municipal n° 238, de 25 de outubro de 2006.
CLAUSULA TERCEIRA - O prazo de vigência do presente contrato é de 20 anos, contados da sua
assinatura, podendo ser prorrogado por período ajustado entre as partes.
Parágrafo Único - Uma vez expirado o prazo da concessão e não havendo conveniência em favor do
CONCEDENTE acerca da encampação das acessões e benfeitorias encravadas no imóvel, facultar-se-á a
CONCESSIONÁRIA a sua desafetação e retirada, inexistindo qualquer direito a indenização por parte do
CONCEDENTE.
CLÁUSULA QUARTA - A CONCESSIONÁRIA se obriga a cobrir toda e qualquer despesa em
decorrência das instalações e benfeitorias que venha a realizar, tais como tributos, consumo de água,
energia elétrica, telefone, se houver, e outras taxas que venham a incidir sobre a área ocupada, bem como
promover a conservação e limpeza da área e de suas adjacências.
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CLAUSULA QUINTA - A CONCESSIONÁRIA compromete-se a atender todas as exigências dos
órgãos municipais, estaduais e federais, naquilo que lhe possa ser exigido em decorrência de suas
atividades específicas.
CLÁUSULA SEXTA - A CONCESSIONÁRIA se obriga a construir a sede da ACELEM, no prazo
máximo de 05 (cinco) anos, sob pena de infração contratual, caso em que será o pacto rescindido de pleno
direito, na forma da disposição contida no art. 78, inciso 1, da Lei n° 8666/93, sem que disso resulte
direito àquele a qualquer indenização, promovendo o CONCEDENTE a devida encampação das acessões
e benfeitorias, porventura existentes, independentemente da situação em que se encontrem.
CLAUSULA OITAVA - O imóvel objeto da presente concessão de uso é indivisível.
Parágrafo Único - É vedado a CONCESSIONÁRIA o uso da área objeto da concessão de uso para fins
diversos aos do objeto do contrato, a sublocação parcial ou total do imóvel.
CLAUSULA NONA - Considerar-se-á rescindido o presente contrato de concessão, retornando o imóvel
ao CONCEDENTE, nos seguintes casos:
1 - Se ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada utilização diversa da que lhe foi destinada;
II - Se houver inadimplemento de cláusula contratual;
III - Se a CONCESSIONARIA renunciar à concessão, deixar de exercer as suas atividades especificas ou
se extinguir;
IV - findo o prazo estipulado na cláusula quarta sem que haja prorrogação;
V - por interesse público.
Parágrafo Único - O caso de rescisão pelos motivos expressos nos incisos 1 e III da presente cláusula a
retomada ocorrerá sem que assista a CONCESSIONARIA o direito a qualquer indenização pelas
benfeitorias realizadas, inclusive as necessárias, podendo levantar apenas as voluptuárias. Nos demais
casos o CONCEDENTE deverá indenizar as benfeitorias realizadas no imóvel pelo CONCESSIONÁRIO.
•

CLÁUSULA DÉCIMA - Excetuadas as hipóteses de cisão, incorporação ou fusão, com a mudança da
razão social, fica vedada a transferência da concessão de uso por parte da CONCESSIONÁRIA.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A fiscalização da execução do presente contrato será realizada
pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONCESSIONÁRIA promoverá a defesa da posse que ora lhe
é transferida contra turbação, esbulho ou ameaça de terceiros, comunicando ao CONCEDENTE qualquer
violação, a fim de que o mesmo adote as providências que o caso exigir.
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - Caberá, ainda, a CONCESSIONÁRIA, a obtenção, sem
qualquer ônus para a CONCEDENTE, de licenças, alvarás, autorizações, etc., junto aos órgãos
competentes, necessários à prestação dos serviços, assim como o pagamento das taxas ou multas advindas
do seu funcionamento.
Parágrafo Único - A existência e a atuação de fiscalização da CONCEDENTE em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva do CONCESSIONÁRIO em relação ao seus encargos
tributários fiscais, trabalhistas e patrimoniais, e às conseqüências e aplicações próximas ou remotas.
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CLAUSULA DÉCIMA QUARTA Em qualquer caso, revogada a concessão de uso, por seu término
ou por relevante interesse público, os bens móveis instalados na área objeto deste contrato deverão ser, de
imediato, removidos pela CONCESSIONÁRIA.
-

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA
Fica a CONCESSIONÁRIA, enquanto vigorar a presente
concessão, obrigada a observar rigorosamente as condições nela estabelecidas, bem como a responder por
todos os danos ou prejuízos que por sua responsabilidade forem causados ao patrimônio da Prefeitura
Municipal de Luís Eduardo Magalhães ou de terceiros, bem como a pessoas, em decorrência de suas
atividades na área objeto da concessão de uso.
-

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA O presente Contrato deverá ser publicado no Diário Oficial da União,
em forma de extrato, correndo tal iniciativa e despesa respectivamente por conta da CONCEDENTE,
conforme disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93.
-

•

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA As partes elegem o foro da Comarca a que estiver jurisdicionada a
cidade de Luís Eduardo Magalhães-BA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja,
para dirimir as dúvidas que por ventura surgirem a respeito do presente contrato.
-

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias, de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais.
Luis Eduardo Magalhães, 20 de julho de 2007.

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

~

STRESSER
VALD
Procuradora Geral do Município
ROGÉRIO JOSÉ FAEDO
ACELEM
Concessionária
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