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O que prevê o edital do Quiosque?
Nova concessionária 
que vai administrar 
o espaço deve ser 
conhecida no dia 12 de 
dezembro. Ampliações 
e reformas serão feitas

Entre as exigências feitas no edital de 
concessão estão:
| Substituição de vidro na porta lateral do prédio;
| Substituição de vidro na cobertura do hall de acesso 
aos sanitários;
| Limpeza e pintura das paredes externas, bem como 
das alvenarias da contenção do aterro;
| Aplicação de demão de fundo anticorrosivo nos 
corrimãos metálicos, seguida de pintura esmalte 
fosco;
| Ampliação da cozinha. Atualmente ela tem 16,47 
metros quadrados. A proposta da Prefeitura, 
apresentada em croqui e anexada ao edital, é que 
se aumente 26,41 metros quadrados, além de 7,32 
metros quadrados para depósito;
| É prevista, ainda, a construção de churrasqueira.

As demais exigências podem ser conferidas no site 
da Prefeitura de Vera Cruz.

Prédio do Quiosque fi ca junto à Praça José Bonifácio, no Centro de Vera Cruz
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C antina, lancheria ou 
um café colonial? 
Quem sabe uma sor-

veteria, uma pastelaria ou 
até mesmo uma churrascaria? 
Essas são algumas das suges-
tões apresentadas pelo Mu-
nicípio de Vera Cruz na lici-
tação do Quiosque da Praça, 
publicada recentemente e que 
aguarda o interesse de uma 
concessionária. Na manhã 
do dia 12 de dezembro, serão 
abertos os envelopes com as 
propostas e conhecido qual 
será o novo empreendimento 
da Capital das Gincanas. 

Localizado junto à Praça 
José Bonifácio, o prédio do 
Quiosque deverá passar por 
obras de ampliação e reforma. 
Essas são duas das exigências 
previstas na concessão. A 
cozinha deve aumentar de 
16 metros quadrados, classi-
fi cada pela Prefeitura como 
“muito pequena”, para mais 
de 50 metros quadrados, in-
cluindo área para depósito. 
De acordo com a engenheira 
Bruna Noronha, essa é uma 
sugestão do Município. Caso 
a concessionária queira execu-
tar medidas diferentes, haverá 
necessidade de aprovação.

ARQUIVO ARAUTO

A REFORMA

O edital prevê, ainda, entre 
outras coisas, que o Quiosque 
deverá reservar espaço para 
prestar informações turísticas 
do Município de Vera Cruz 
e da região do Vale do Rio 
Pardo.

OBRAS
A reforma e a ampliação do 

imóvel, que tem área construí-
da de 143,49 metros quadra-
dos, deve ser realizada em três 
meses, podendo ser prorroga-
do por mais três. Elas deverão 
iniciar no prazo máximo de 
30 dias a partir da assinatura 
do contrato de concessão, que 
deve ocorrer, se não houver 
impugnações, ainda em de-
zembro. O valor estimado das 
melhorias é de R$ 64.155,21 e 
deve ser custeado pela con-
cessionária vencedora. Essa 
concessionária, porém, terá o 
valor do investimento abatido 
do aluguel. 

A CONCESSÃO
De acordo com o edital 

de licitação, a concessionária 
que assumir o Quiosque de-
verá pagar, no mínimo, R$ 
2.760 por mês pela concessão. 
Aliás, somente serão aceitas as 
propostas cujo valor ofertado 
para a Concessão de Direito 
Real de Uso Remunerado do 

Quiosque seja igual ou supe-
rior a este.  No entanto, a con-
cessionária estará isenta desse 
pagamento durante o período 
de reforma e ampliação, bem 
como, posteriormente, até 
atingir 100% do valor despen-
dido na reforma e ampliação. 
A concessão é válida pelo 
período de 10 anos.

Fechado desde julho
O Quiosque da Praça de Vera Cruz está fechado desde 

o dia 17 de julho. Na época, o Jornal Arauto contatou com 
o concessionário, mas ele não expôs os motivos da desis-
tência. Desde lá, então, o Município organizava a licitação 
e sempre pontuava da necessidade de exigir reformas e 
aumento do espaço, que foi inaugurado em 2012.


