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ESTADO DO CEARA

Prefeitura Municipal de Oros
Gabinete da Prefeita

LEI MUNICIPAL N° 091/2008, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008 .

Autoriza a concessao pelo Municipio de Oros,
mediante previo certame licitatorio, com prazo
maxirno de 03 (tres) anos, de predio publicos
para fins de exploracao comercial nas
atividades de:
bares, lanchonetes e/ou
restaurantes, e da outras providencias, etc .
A Prefeita Municipal de Oros-CE, Sra. MARIA DE FATIMA MACIEL
BEZERRA ,no uso de suas atribuicoes legais etc., a Camara Municipal
Aprovou, e eu Sanciono e Promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Executivo Municipal de Oros, por sua Prefeita Municipal,
autorizado a firmar concessao de uso e exploracao comercial pela iniciativa
privada, para fins de funcionamento de bares, lanchonetes e/ou restaurantes
em predios publicos localizados em espacos turisticos e im6veis publicos na
cidade de Oros, ludo antecedido do cabivel certame licitatorio, nos termos da
leqislacao vigente, e pelo prazo rnaxirno de 03 (tres) anos .
Art. 2° - Para fins de estabelecidos no artigo anterior, devera o Municipio
promover licitacao publica, com vigentes tanto para os que atualmente ocupam
tais espacos, quanto para os diversos interessados, utilizando-se, ate mesmo,
de ampla divulqacao com o objetivo de serem atraidos mais participantes,
pessoas juridicas e fisicas para disputarem a licitacao que devera observar o
melhor preco global ofertado para exploracao comercial do espaco publico,
com pagamento de valores e taxas mensais, comportando ainda, e nos termos
da lei especifica sobre a materia, que interessados se convidem e participem,
desde que atendidas as exiqencias e condicoes impostas pela Lei. 8.666 e
alteracoes posteriores .
Art. 3° - Fica incluida entre os predios a terem concessao de uso e exploracao
nos termos da presente lei, o imovel que constitui o bar da quadra, predio
unico, localizado no qinasio coberto Aecio de Borba .
Art. 4° - Todos os atos previstos na elaboracao dos certames llcitatorio para o
uso e exploracao do espaco publico indicado no artigo anterior, edital,
intormacao sobre datas de procedimentos, ata de julgamento e hornolcqacao,
sera comunicado e encaminhado copia a Representante do Municipal, para a
ocupante atual do mesmo espaco que se encontrem em funcionamento e
demais que se demonstrem interessados e assim requeiram .
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Paraqrafo Unico: Com base na qualidade do espaco publico, capacidade de
exploracao comercial, localizacao, area construlda, qualidade da construcao,
em torno aproveitavel para lazer, e demais caracteristicas, o Municipio
estipulara oferta minima (taxa e/ou valor) para uso e exploracao decada im6vel,
predio e/ou espaco publico inseridos em cada uma das licitacoes e de logo
constantes dos editais .
Art. 5° - A licitac;;ao para fins de regularizac;;ao do uso e funcionamento do
espaco publlco de Or6s para exploracao comercial pela iniciativa privada
contemplados por esta lei, deverao ocorrer dentro de um prazo maximo
de 90 dias a contar do inicio da publicacao desta .
Art. 6° - A concessao autorizada por esta lei, que s6 ocorrerao em favor do
vencedor do certame licitat6rio devidamente homologado - uma licitacao
podera ser constituida pelo prazo maxirno de 03 anos, desde que nao
ultrapassem a data de 31 de dezembro de 2012, entretanto, a taxa proposta
vencedora de melhor preco global para uso e exploracao do espaco publico,
sera corrigida anualmente, com base nos indices do INPC (IBGE) ou IGP-M
(FGV), ou IPC (FIPE), de forma e arnpliacao anual, ficando a criteria do erario
municipal, o indice escolhido, ou quaisquer outros que os substituam .
Art. 7° - Ficam revogadas as disposicoes em contrario a esta lei, que passa a
viger a conta de sua publicacao que sera imediata .

PA<;:0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OR6S, EM 19 DE DEZEMBRO DE
2008 .
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