
SEMANÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

LEI nº 2016 de 20I09l2019 CABEDELO, 17A 21 DE AGOSTO DE 2020

A, ESTADO DA PARAÍBA
'ª' GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

CABEDELO Secretaria de Turismo
'I E RMD DE PFRMISSÃU DIZ LÉO N'DDI/ZIJZU

l TERMO DE PERMISSÃO DE uso Nº nal/zum, .
QUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICÍPIO DE
CABEDELO E BANHO DE ARTE-ME, EM
CONFORMIDADE COM A LEI ORGÃNICAl

,MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº
l ss/gozo E LEGISLAÇÉES CoRREEAlns. l

0 MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, pessoa julldlca do direito público
Interno, inscrita Sob o nº de CNPJ 09.01.1493 (7001 54, corri sede a rua João PlfCS de
Figueiredº, s/n, Centro, representado neste ato por seu Prefeito o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIAND, brasileiro, "Convivonte em união estável“, portador do RG nº
3104870 e CPF (Iª 839.733 54472, com reSIdêricla na Rua Costa Bela Vista, nº 72, Apt
402, Ponta de Campina, Cabedelo , PB, doravante denominado PERMITENTE, e BANHO
DE ARTE , ME inscrito snb D nº de CNPJ 36 391 834/0001»12. corn sedo na Rua
Professor Clodoaldo Trigueiro, nº 198. Camooinna, Cabedelo PB, representado neste
ato pelo Senhor JURANDY ROCHA VIEIRA erSiIEIrn, portador do CPF/MF Sul) O nº
445.216,931772 e RG nº 3972792 — SSP/PB, com residencia na Rua Professor Clodoaldo
Trigueiro, nª 195, Camboinha, CabedelorPB, doravante denominado FERMISSIONÁRIO,
resolvem Celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO, sujeitando'se a Lei
Orgânica Municipal, ao Decreto Municipal nº 56/2020 e as clausulas & condições a
seguir:

Nªvegª”?
1.1. A presente Permissão regerfse-á pelo seguinte diploma legal:

a) Constituição Federal;
b) Lei Orgânica do Município de Cabedelo;
:) Edital de Chamamento Público nº 001/2020;
d) Decreto MuniCipal nº 56/2020.
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2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por objetIvo a permissão de uso de bem
público a título precário e gratuito a BANHO DE ARTE - ME Inscrito sob o nº de CNPI
36391834/0001 12, representado neste ato pelo Senhor JURANDY ROCHA VIEIRA
portador do CPF/MF sob o nª 445.216 931-72, do bom público da LOJA nª 001, medindo
2,30m de largura, 3,15m de profundidade e 2,55m de altura, localizada no Centro de
ComercIalização de Produtos Artesanais no Parque Municipal Turistico de Jacaré —
Cabedelo/PB, a titulo gratuito, para exploração de atividade CDWIPVflal no ramo de
produtos artesanais.É ”f.? 7

Lguusu TERCEIRA - DA IMISSED DA PQSSE "

3.1.0 PERMISSIONÁRIO fica inIItIdo na posse do Imóvel objeto desta permissão, para
fins de exploração de atividade comercial de produtos artesanais no ramo de
artesanato, sendo necessária prévia autorização exprbssa da PERMITENTE, para
eventual alteração do tipo de exploração Comercial aqui informada, sob pena de
revogação contratual, plena e imediata, sem qualquer notificação,

lÉÃUSULA QUARTA— DAS PROIBIÇÓES '

4.1. O PERMISSIONÁRIO é expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o
Bem, objeto da presente permissão de uso, assim como transferir a terceiros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE.

5.1. Compete ao PERMISSIONÁRIO:

I- A Permissão de Uso será exclusiva do permissionário habilitado,
após a publicação do decreto do chefe do poder executivo municipal, conforme
Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, & 2ª e a assinatura deste Termo de
Permissão de Uso;

It - observar o disposto no presente instrumento;
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||| A efetuar todos os aros necessários a utilização do objeto desta

PERMISSÃO, da forma já definida, correndo por sua Conta as despesas necessárias a
esse fim;

Iv — restituir as Instalações livres e dosemharaçadas de qualquer ônus
ao término da PERMISSÃO;

V A não oferecer o imóvel como garantia de dívida ou obrigação de
qualquer natureza, Incluidas as benfeitorias existentes;

VI - não desviar a finalidade desta PERMISSÃO e observar as disposições
contidas neste TERMO DE PERMISSÃO,

VII - não utilizar e ImpedIr que o Imovel SCJB usado para EIlVldndCS
estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrários ao interesse público

VIII - indenizar o PERMITENTE, segundo valores do I'YiNCado pelos
prejuizos que venham a causar, ao término da PERMISSÃO, ou a qualquer momento,

IX — arcar com as despesas referentes aos tributos, emolumentos e
contribuições de qualquer nature-7a, que se fizerem necessárias ao furinonarnento dos
serviços, Inclusive todo e qualquer encargo prewdenriario, trabalhista ou fiscal, bem
como aqueles advindos de multas que porventura lne venha a ser aplicadas pelas
autoridades públicas, federais, estaduais e munropais, pcrtmentes as suas atividades
comerciais,

)( —- obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua
determinação;

xl - preservar a fauna e a flora local;
xli — manter o imóvel em perfeIto estado de conservação, as Instalações

elétricas e hidráulicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e conservação de
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploração
comerCIal;

Kill — arcar corri todo e qualquer dano causado a terceiros ou ao
Município;

XIV — manter funcionários em número suficiente para que tiara
atendimento eficiente, ficando estabelecido que não ha vinculo empregatício entre o
PERMITENTE e tais empregados no exercício de suas funções, devendo substituir,
imediatamente, qualquer empregado que seja Inconveniente à boa ordem e às normas
do PERMITENTE;

XV - responsabilizar-se pela guarda de seus quIipaInentos e pertences; ._
XVI — nbjetlvando fomentar o turismo e a economia local fica

determinado que o PERMISSIONÁRIO deverá manter a sua loja com 60% (sessenta pºr
cento) de produtos conforme sua Declaração Descritiva de prnjcto e/uu produto
pretendido conforme documento apresentado no ato de Inscrição para iconcorrcr no
Edital de Chamamento Público 001/2020, ficando os 40% [quarenta por cento) restantes

lu
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para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendações do tópico
XXlll;

XVII — as despesas decorrentes da utilização e manutenção das áreas de
uso comum das lojas do Centro de ComerCIalIzação de Produtos Artesanais no Parque
Municipal Turístico de Jacaré? Cabedelo/PB, serão custeados pelo(a) proprioial
permissionário(a).

)(VIII — não realizar qualquer obra, modificação ou adequação do espaço
ocupado fora dos padrões estabelecidos sem o prévio e expresso consentimento do
PERMITENTE;

XIX — manter as instalações no mais alto padrão de higiene e limpeza,
devendo recolher o lixo diariamente e transporta—lo ate' O local onde possa ser recolhido
pela Limpeza Pública;

XX — manter as áreas que ora lhe são outorgadas ern puiieito estado.
obrigando—se a efetuar todos os reparos, Inclusive os de simples manutenção 'as
próprias expensas, neles se Incluindo quaisquer detenorações que venham apresentar,
despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sob qualquer pretexto, poderão ser
cobradas ou transferidas 'a PERMITENTE;

XXI — proporcionar a comunidade, serviços dª“ Utilidªde PúbllCai
XXII — não invadir a área destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não Instalar mesas e cadeiras nas
áreas adjacentes à área cedida;

XXIII , produzir a IÓCntldDdC visuzil de seus produtos artesanais fazendo
Ieferência a Cabedelo com os dizeres "Cabcdclo/PB/Brasil” e/ou com logomarcas
(disponibilizadas em CDs), atraves de etiquetas, impressões, estampas, embalagens,
cartões, Outros;

XXIV - produzir a identidade Visual da fachada da loja de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', produZIdo pela PREFEITURA, através da
Secretaria de Comunicação (SECOM).

5.2.2. O PERMISSIDNÁRIO será responsabilizado pelos danos materiais causados EDS
bens municipais que guarnecem a área objeto desta permissão de uso.

5.3. Compete ao PERMITENTE:

I— entiegar a posse do imóvel ao PERMISSIONÁRIO, no estado em quer
se encontra, para que a mesma dele possa usufruir, conforme o estabelecido nesteTermo de Permissão; ,”

II - respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo dePermissão, '
lII - por meio ele fiscais, ter amplo controle sobre a utilização do imóvel,

|

//«/
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élª A Iistalização ocorrerá, a qualquer momento, conforme convmr ao
PERMITENTE

& 29 A fiscalização É facultado Intervir, a qualquer momento, desde que
constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que o interesse público
o exigir.

ããº A intervenção será no sentido do cessar & irregularidade que estiver
ocorrendo

5 4º O desvio de. iinalidade na utilização do bem público ou de
aproveitamento do imovel importará na rescisão imediata do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

LctÁysum sªx“ “ ºlª REVOGAÇÃO E REVERSÃO Do BEM ' rr

6.1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas neste Termo de
Permissão, Implica zi aiito'revogação da Permissão.

Parágrafo Único. No caso de autorrcvogação da Permissão, o Poder
Público Municipal não se obriga a indenizar o PERMISSIONÁRIO pelas benfeitorias que
por ventura tenham SIdO realizadas na àrea cedida

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO podera ser revogada por iniciativa do Executivo a
qualquer momento caso o PERMISSIONÁRIO'

I- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a
outrem a incumbência de adquirir as obrigações consignadas, sem previa e expressa
autorização do PERMITENTE;

II - venha a agir com dolo, culpa, Simulação ou em fraude na execução
da permissão contratada;

III — quando ocorrerem razões de interesse (lo serviço público e ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na nglSlnÇãO sobre o assunto;

IV - eventualmente, se o PERMISSIONÁRIO deixar de existir,
V — DificLIltar ou Impedir O .Ict—sso de Agentes Públicos do Muninpio de *-

Cabedelo para o Exercicio de suas iIlIÍlJl,Il(õL“i IiIiIEiorInis de fiscalização dos
equipamentos, instalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSÃO,

VI - O Permissionario deverá manter .i ona em uso por 70% (setenta por

cento) dos dias transcorridos no mês e no horário de (untionamento do parque, não
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havendo o atingimento de tal percentual de frequência será caracterizado abandono,
Considerandojusto motivo para a rescisão do Termo de Permissão de Uso assinado;

6 3. A posse do bem público obietn desta PERMISSÃO DE USO retornará ao Municipio a
qualquer tempo, mediante solicitação da Secretaria Municipal de Turismo, sem
qualquer tipo de preiuizo para o Município.

6.4, A interrupção dos serviços, sem a préwa autorização da PERMITENTE, devera ser
justificada de imediato perante a Prefeitura Municipal de Cabedelo. sob pena de
revogação do presente TERMO DE PERMISSAO.

6.5. Sob nenhuma hipótese se impera dever de Indenização contra o PERMITENTE.

* CL LISULA SÉTIM DAS DISPOS Ç ES GEREÇÉ 77777

7.1. Todas as transações comerciais realizadas entre o FERMISSIONÁRIO e terceiros
serão de sua exclusiva responsabilidade, ficando vedado a utilizaçao do nome da
PERMITENTE, como intermediário na compra e/ou venda de suas mercadorias ou
produtos.

7.2. A instalação de qualquer equipamento adicional, ou a realização de benfeitorias,
não gerarão quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONARIO.

73. A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuízos que possam adVIr ao
PERMISSIONÃRIO, pelo não fornecimento ou suspensão do fornecimento de água, bem
como pela suspensão, queda ou oscilação de energia eletrica.

8.1. O PERMITENTE fara, obrigatoriamente, a publicação do resumo deste. termo no .
Semanário Oficial do Município até o 59 dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, '«x4." ;;,ígfj

Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020
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5.1. Fira eleito o Foro da Cidade de Cabedelo, para dirimir quaisquer dúvidas que
decorrerem da execução do presente instrumento, renunciandnrse qualquer outro por
mais privilegiado que sera

E por cstnrem de amido, assinam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e
validade na presença das testemunhas abaixo.

Cabedelo - pa. 11 de Agosto de 2020.

VITOR Huào eãíoto CASTELLIANO

Prefeito MuniLipal de Cabedelo
PERMITENTE

JURANDY ROCHA VIEIRA

,, PERMISSIONÁRIO

TESTE MUNHAS:
.| .Xi'm, t,; x 'e

2ª) «ÉlmQIrnsila (lr) &le lota-Ius,
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TERMO DE PERMISSÃO DE uso Nº ooz/zozo

TTERMOÍDÍE EEEMÉÍÃO DE uso—N'aârzozo, '
QUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICÍPIO DE
CABEDELO E DANIELE AMARO 00 l
NASCIMENTO - ME, EM CONFORMIDADE COM '

A LEI ORGANICA MUNICIPAL, 0 DECRETO l
MUNICIPAL Nº 55/2020 E LEGISLAÇOES

O MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, pessoa Juridica de direito público
interno, Inscrita sob o nº de CNPJ 090114930001'511, com sede a rua João Pires de
Figueiredo, s/n. Centro, representado neste ato por seu Prefeito o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, "convivente em união estável". portador do RG nº
3104870 e CPF nº 839.73354472, com residência na Rua Costa Bela Vista, nº 72, Apr.
402, Ponta de Campina, Cabedelo - PB, doravante denominado PERMITENTE, &
DANIELE AMARO DO NASCIMENTO - ME, Inscrita sob o nº de CNPJ 36,372616/000L
30, com sede na Rua Jeasi Vale da Silva, Centro, CabedelorPB, representada neste ato
pela Senhora DANIELE AMARO DO NASCIMENTO brasrlmra, portadora do CPF/MF sob o
nº 053.085134—02 e RG nº 3174391 — SSP/PB, com reSIdéncIa na Rua Jeasi Vale da Silva.
Centro, Cabedelo-PB, doravante denominado PERMISSIONARIO, resolvem celebrar o
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO, sujeitando-se a Lei Orgânica Municipal, ao
Decreto MunICIoaI nº 56/2020 e as cláusulas e condições a seguir

ºª iªm-ILEGAL

1.1. A presente Permissão reger-se-á pelo seguinte diploma legal:

a) Constituição Federal;
b) Lei Orgânica do Município de Cabedelo;
c) Edital de Chamamento Público nº 001/2020;
o) Decreto Municipal nª 56/2020.
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2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por objetivo a permissão de uso de bem
público a tr'tulo precário e graturto a DANIELE AMARO DO NASCIMENTO , ME, rnscrita
sob o nº de CNPJ CNPJ 36.372616/0001730, representado neste ato pela senhora
DANIELE AMARO DO NASCIMENTO portadora do CPF/MF sob o n'ª 063.085234702, do
bem público da [OJA nª 002, medindo 2,30m de largura, 3,15m de profundidade e
2,55m de altura, Iotalrzada no Centro de Comercralização de Produtos Artesanais no
Parque Munrcrpal Turr'stico do Jacaré — Cabedelo/PB, a titulo gratuito, para exploração
de ativrdade comercial no ramo de produtos artesanais.

rfcuírusuurt TERCEIRA-: DA [MISSÃO partisse T

3.1. O PERMISSIONÁRIO fica imitido na posse do imóvel objeto desta permissão, para
fins de exploração de atividade comercial de produtos artesanars no ramo de
artesanato, sendo necessária prévia autorização expressa da PERMITENTE, para
eventual alteração do tipo de exploração comercral aqur informada, sob pena de
revogação contratual, plena e imediata, sem qualquer notificação.

“Mªtªtª & x x_—
4.1. O PERMISSIONÁRIO é expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o
Bem, objeto da presente permissão de uso, assrm como transferir a terceiros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE.

5.1. Compete ao PERMISSIONÁRIO:

. l_— A Permissão de Uso será exclusiva do permissionário habilitado,
após a publicacao do decreto do chefe do poder executivo municipal, conforme
lol Orgânica Municipal no seu Art 107 5 2D. . , e a assmatura dPermissão de Uso; SSW Termº de

II - obcervar o disposto no presente instrumento;
Q/
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nºv-uno mmm-nt

para Produtos Artesanais locais e regionars, observando as recomendações do tópico
XXIII,

XVII — as despesas decorrentes da utilização e manutenção das áreas de
uso comum das lojas do Centro de Comercralização de Produtos Artesanais no Parque
Municipal Tuii'strco de Jacare? Cabedelo/PB, serão custeados pelol'a] próprro(al
permissionarrola).

XVIII — não realizar qualquer obra, modifrcação ou adequação do espaço
ocupado fora dos padrões estabelecidos sem o prévio e expresso consentimento do
PERMITENTE;

XIX — manter as instalações no mais alto padrão de higiene e lrmpera,
devendo recolher 0 Irxo drarramente e transporta lo ate o local onde possa ser recolhrdo
pela Lrnipeza Publrca;

XX — manter as áreas que ora lhe são outorgadas em perfeito estado,
obrigando-se a efetuar todos os reparos, inclusrve os de srmples rrianutenção as
próprias expensas, neles se rncluindo quaisquer deterroragões que venham apresentar,
despesas essas que em nenhuma hlpotese, ou sob qualquer pretexto, poderão ser
cobradas ou transferidas à PERMITENTE;

XXI — proporclonar à comunidade, seivrços de utilldade publica,
XXlI — não invadrr a área destinada aos transeuntes, porrnrtindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não rnstalar mesas e cadelras nas
áreas adjacentes à área cedida;

XXIII - produzrr a identldade visual de seus produtos artesanals fazendo
referência a Cabedelo com os dr7eres "CabetleIo/PB/Brasrl” e/ou com logomarcas
(drsponrbilrzadas em CDs), atraves de etiquetas. "opressões, estampas, embalagens,
cartões, outros;

XXIV - produzir a identidade vrsual da fachada da loja de acordo com
orientação e arte disponibllizado em Cd', produzido pela PREFEITURA, atraves da
Secretaria de Comunicação (SECOM).

5.2.2, O PERMISSIONÁRID será responsabrlizado pelos danos materlars causados aos
bens municipais que guarnecem a area objeto desta permissão de uso.

5.3. Compete ao PERMITENTE:

I— entregar a posse do imovel ao PERMISSIONARIO, no estado em que
se encontra, para que a mesmo dele possa lisulrlrii. conloimt' u estobolecido neste
Termo de Permissão;

II - respeitar todos a», condições mutilados no presente Termo de
Permissão.

Ill - por meio de fiscais, Ior amplo t'unlrulo sobre .] titrlizaçfio do imóvel.

CABEDELO Secretaria de TurismoW

CABEDELO Secretaria de Turismommm—
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III — efetuar todos os atos necessarios & utilização do objeto desta
PERMISSÃO, da forma já definida, correndo por sua conta as despesas necessárras a
esse fim;

IV — restituir as rnstalações livres e desembaraçadas de qualquer ônus
ao término da PERMISSÃO:

V - não oferecer o imóvel como garantra de dímda ou obrigação de
qualquer natureza, incluídas as benfertorias existentes,

VI - não desviar a finalidade desta PERMISSÃO e observar as disposições
contidas neste TERMO DE PERMISSÃO;

Vll — não utilizar e impedir que o imóvel seja usado para atrvidadcs
estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrár'ros ao rnteresse publico.

VIII — indenlzar o PERMITENTE, segundo valores do mercado pelo:
prejuizos que venham a causar, ao término da PERMISSÃO, ou a qualquer momento;

IX - arcar com as despesas referentes aos trrbutos, emolumentos e
contriburções de qualquer natureza, que se fizerem necessárias ao funcionamento dos
servrços, incluslve todo e qualquer encargo previdencrárro, trabalhista ou frscal, bem
como aqueles advrndos de multas que porventura lhe venha a ser aplrcadas pelas
autorrdades públicas, federais, estaduais e municipais, pertinentes às suas atrv'rdadcs
comerciais;

)( — obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua
determrnação;

XI — preservar a fauna e a flora local,

XII — manter o rmóvel em perfeito estado de conservação, as instalações
elétricas e hrdráulicas utilrzadas, bem como a hlgrenrzação, lrrnpeza e conservação de
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equrpamentos utrlizados na exploração
comercial;

XIII — arcar com todo e qualquer dano causado a tercerros ou ao
Município,

XIV - manter funcionários em número suficiente para que haja
atendimento eficiente, ficando estabelecido que não há vinculo empregatr'cro entre o
PERMITENTE e tais empregados no exercício de suas funções, devendo substrtu'rr,
Imediatamente, qualquer empregado que seja inconveniente à boa ordem e às normas
do PERMITENTE;

XV — responsabilizar—se pela guarda de seus equipamentos e pertences;
XVI — objetivando fomentar o turrsmo e a economia local fica

determinado que o PERMISSIONÁRIO deverá manter a sua loja com 60% (sessenta por
cento) de produtos conforme sua Declaração Descritiva de projeto e/ou produto
pretendido conforme documento apresentado no ato de inscrição para concorrer no
Edital de Chamamento Público 001/2020, ficando os 40% (quarenta por cento) restantes

TESTADO DA PARAÍBA
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muro .emrt

519 A fiscalização ocorrerá, a qualquer momento, conforme conVIer ao
PERMITENTE.

& zº Ã frscalrzação e facultado intervrr, a qualquer momento, desde que
constatada llegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que o rnteresse público
O exigir,

539 A lntervenção será no sentido de cessar a irregularidade que estrver
ocorrendo

5 4º O desvio de finalidade na utrlrzação do bem publrco ou de
aprovertamento do móvel importará na resclsão inredrat'a do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

gut sª SEXTA— ou EvoeAgÃo E REVERSWM ,

6,1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas neste Termo de
Permrssao, rmplica a autorrevogação da Permissão.

, . > . Parágrafo Único. No caso de auto-revogação da Permissão, o Poder
Publico Munrcipal não se obriga a indenizar o PERMISSIONÁRI O pelas benfertorias uepor ventura tenham sido realrzadas na área cedida. q

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO 'podera ser revogada por iniciat
qualquer momento caso o PERMISSIONÁRIO: Wª dº EXÉCUUVO ª

, I- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue aoutrem a incumbência de ad ' " 'qurnr as obrr a oe '
emanação do PERMITE-NTE; g ç s consrgnadas, sem prevra e expre

II - venha a a
da permissão contratada;

III -

ocorrência de qualq

ssa

gir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução

quando ocorrer-em razões de interesse do serviço público e ou na
N uer das drspomçoes elencadas na legislação sobre o assunto
v —[e)lirfontlualrnen-te, se o PERMISSIONÁRIO deixar de CXlSÍIl" ,

abªde» pªra º ªguçªr oudimpedir o acesso de Agentes Publrcos do Município de_ o e suas atrlb *“ ' ' ' "
“ªmªmenta, instª-355“ e ' , ulcoes funcronais de frscalizaçao dos

VI o ;: usos, objeto deste TERMO DE PERMISSÃO“
uma) dº! mªs "snsc erlmlsslonário deverá manter a loja em uso por 70%]

Drr dos no mês e no horário de funcionamento do

A

[setenta por
parque, não

a; A
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havendo o atingimento de tal percentual de frequênoa sera caracterizado abandono,
considerando Justo motivo para a restisão do Termo de Permissão de Uso assinado;

6.3. A posse do bem público objeto desta PERMISSÃO DE USO retornará ao Município a
qualquer tempo, mediante solicitação da Secretaria Municipal de Turismo, sem
qualquer tipo de prejuizo para o Municipio.

6.4. A interrupção dos serwços, sem a préVIa autorização da PERMITENTE, devera ser
justificada de imediato perante a Preleitura Municipal de Cabedelo, sob pena de
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

6.5. Sob nenhuma hipótese se impura dever de indenização contra o PERMITENTE,

' cuiusuu SÉTIMA - DAS Disposições GERAIS

7.1. Todas as transações comerciais realizadas entre o PERMISSIONÁRIO e terceiros
serão de sua exclusiva responsabilidade, ficando vedado a utilização do nome da
PERMITENTE, como intermediário na compra e/ou venda de suas mercadorias ou
produtos.

7.2. A instalação de qualquer equipamento adicronal, ou a realização de benfeitorias,
não gerarão quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONÁRIO.

7.3. A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuízos que possam advir aa
PERMISSIDNÁRIO, pelo não fornecimento ou suspensão do fornecimento de água, bem
como pela suspensão, queda ou oscilação de energia elétrica.

8.1. O PERMITENTE fará, obrigatoriamente, a publicação do resumo deste termo no
Semanário Oficial do Municipio ate 0 Sº dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura,

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPAL DE GABI—IDELO

Secretaria de TurismoCABEDEL
caverna » .|.

9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cabedelo, para dirimir quaisquer di'widas que
decorreram da execução do presente instrumento, reniinclando-se qualquer outro por
mais privilegiado que sera.

E por estarem de aLordo, assinam este instrumento em 3 (três) was de igual teor e
validade na presença das testemunhas abaixo,

Cabedelo , PB,11 de Agosto de 2020

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO

Prefeito Municipal de Cabedelo
PERMITENTE

I

DÃNIELE AMARO DO NASCIMENTO
PERMISSIONÁRIO

TESTEMUNHAS:

iºl “Zina

Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Secretaria de Turismo

se
me::CABEDELO '

TERMO DE PERMISSÃO DE uso Nº 003/2020

mun. amou.

TERMO DE P MIS DE USO Nª 003/2020,
QUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICÍPIO DE?
CABEDELO E TAXI PAN - ME, EM;
CONFORMIDADE COM A LEI ORGÃNICA.
MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº
56/2010 E LEGISLAÇÓES CORRELATAS.

0 MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, pessoa jurídica de direito público
interno, inerita sob o n9 de CNPJ 090124930001'54, com sede 'a rua João Pires de
Figueiredo, s/n, Centro, representado neste ato por seu Prefeito o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, "convivente em união estável”, portador do RG nº
3104870 e CPF nº 839.733544—72, com residência na Rua Costa Bela Vista, nº 72, Apt.
402, Ponta de Campina, Cabedelo » PB, doravante denominado PERMITENTE, e TAXI
PAN - ME, inscrito sob o nº de CNPJ 29.956,516/0001—96, com sede na Rua Rio Paraíba,
riº 57 Jardim Atlântico, CabedelorPB, representado neste ato pelo Senhor JOSIMAR DE
OLIVEIRA ESPINOLA brasileiro, portador do CPF/Ml sob o nº 309,044204-34 e RG ri“
451470 MM/RJ, com residência na Rua Rio Paraíba, nº 57 Jardim Atlântico, Cabedelo-
PB, doravante denominado PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE
PERMISSÃO DE USO, sujeitandofse a Lei Orgânica Municipal, ao Decreto Municipal nº
56/2020 e às cláusulas e condições a seguir:

no sumare LEGAL" ,, ;
1.1. A presente Permissão regerrse-a pelo seguinte diploma legal:

a] Constituição Federal;
b) Lei Orgânica do Município de Cabedelo,
6) Edital de Chamamento Público 001/2020;
dl Decreto Municipal nº 55/2020.

ESTADO DA PARAÍBA &
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Secretaria de Turismo

DE USO tem por objetivo a permissãobdã 5110111635;' - ME, inscrito so ,
públicº ª títu'º ªsCªrrelºr:se'írtdatdgºneast-IeAªltnwiªlo Senhor JOSIMAR DE OLIVEIRA“
29356516/00017 'do CURE/MF soh o nª 309,044104—34, do bem público da LOJA ri
ESPINOLriA' ªºrªªgnºirn de largura, 3,15m de profundidade e 2,55m de altura, localizada no

ggªlgedenCZmErcialização de Produtos Artesanais no Parq-tiedll/(ljunimrªaclrggriâgcrªndâ
Jacare - Cabedelo/PB, a titulo gratuno, para oxploraçao de atiVI a e co
de produtos artesanais

2.1. A presente PERMISSÃO

"cousuTA nª — DA iMoÉDÉSEI.I, ,,, se

3.1.0 PERMISSIONÁRIO fica imitido na posse do imóvel obieto desta permissão, para
fins de exploração de ativrdade comerCiaI de produtos artesanais no ramo de
artesanato, sendo necessária prewa automação expressa da PERMITENTE, para
eventual alteração do tipo de exploração comercial aqui Informada, sob pena de
revogação contratual, plena e imediata, sem qualquer notificação.

CLÁUSULA QUARTA - nas PROIBIÇÓES

4.1. 0 PERMISSIONÁRIO e' expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o
Bem, objeto da presente permissão de uso, assim como transferir a terceiros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE.

5.1. Compete ao PERMISSIONÁRIO:

. |: A Permissão de Uso será exclusiva do permissionário habilitado,
após a pLIblicaçao do decreto do chefe do poder executivo municipal, conforme
Lol Orgânlca Municipal no seu Art. 107, ã 2o e a assinatura_ Permissão de Uso; deste Termo de

ll - observar o disposto no presente instrumento;

i

.
U
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, ESTADO DA PARAÍBA
"' GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

CABEDELO Secretaria de Turismo ª»M
lII - efetuar todos os atos necessários à utilização do objeto desta

PERMISSÃO, da forma já definida, correndo por sua conta as despesas necessárias aesse fim; ,
IV — restituir às instalações livres e desembaraçadas de qualquer onus

ao término da PERMISSÃO:
V — não oferecer o imóvel como garantia de divida ou obrigação de

qualquer natureza, incluídas as benfeitorias existentes; '
VI - não desviar a finalidade desta PERMISSAO e observar as disposições

contidas neste TERMO DE PERMISSÃO;
VII - não utilizar e impedir que o imóvel seja usado para atividades

estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrários ao interesse público.
VIII — indenizar o PERMITENTE, segundo valores do mercado pelos

prejuizos que venham a causar, ao término da PERMISSÃO, ou a qualquer momento;
IX — arcar com as despesas referentes aos tributos, emolumentos e

contribuições de qualquer natureza, que se fizerem necessárias ao funcionamento dos
serviços, inclusive todo e qualquer encargo previdenciário, trabalhista ou fiscal, bem
como aqueles advindos de multas que porventura Ihe venha a ser aplicadas pelas
autoridades públicas, federais, estaduais e municipais, pertinentes às suas atividades
comerciais;

X— obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua
determinação;

XI— preservar a fauna e a flora local;
Xll — manter O imóvel em perfeito estado de conservação, as instalações

elétricas e hidráulicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e conservação de
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploração
comercial;

XIII — arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou ao
Município;

XIV - manter funcionários em número suficiente para que haja
atendimento eficiente, ficando estabelecido que não ha' vínculo empregatício entre o
PERMITENTE e tais empregados no exercicio de suas funções, devendo substituir,
'mºd'ªtªmºntª: qualquer empregado que seja inconveniente à boa ordem e as normas
do PERMITENTE;

XV—fºSDOHSªbiliZat—Se pªla guarda de seus equipamentos e pertences;
. XVI — objetivando fomentar o turismo e a economia local fica

determinado que o PERMISSIONÁRIO deverá manter a sua loja com 60%
cento) de produtos conforme sua Declaração Descritiva de projeto
pretendido conforme documento apresentado no ato de inscrição para
Edital de Chamamento Publico 001/2020, ficando os 40%

i

b

(sessenta por
e/ou produto
concorrer no

iquarenta por cento) restantes

ESTADO OA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

CABEDELO Secretaria de Turismo º“; ,
covllno MDrllCiPAL

para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendações do topico
XXIII;

XVII — as despesas decorrentes da utilização e manutenção das areas de
Uso comum das lojas do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque
Municipal Turistico de lacaré- Cabedelo/PB, serão custeados pelo(a) próprlo(al
permissionárioia)

XVIII — não realizar qualquer obra, modificação ou adequação do espaço
ocupado fora dos padrões estabelecidos sem o prewu e expresso consentimento do
PERMITENTE;

XIX — manter as instalações no mais alto padrão de higiene e limpou,
devendo recolher o lixo diariamente e transporta-lo ate o local onde possa ser recolhido
pela Limpeza Pública;

XX — manter as áreas que ora lhe são outorgadas em perfeito estado,
obrigando-se a efetuar todos os reparos, incluswn os de simples manutencao as
próprias expensas, neles se incluindo quaisquer deteriorações que venham apreser'tar,
despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sob qualciuer pretexto, poderão ser
cobradas ou transferidas à PERMITENTE,

XXI — proporcionar a comunidade, serviços de utilidade pública:
XXII - não invadir a área destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não instalar mesas e cadeiras nas
áreas adjacentes à área cedida;

XXIII - produzir a identidade Visual de seus produtos artesanais fazendo
referência a Cabedelo com os dizeres ”Cabedelo/PB/Brasil" e/ou com logomarcas
(disponibilizadas em CDs), atraves de etiquetas, impressões, estampas, embalagens,
cartões, outros;

XXIV - produzir a identidade visual da fachada da loja de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', produzido pela PREFEITURA, atraves da
Secretaria de Comunicação (SECOM).

5.2.2. 0 PERMISSIONÁRIO sera' responsabilizado pelos danos materiais causados aos
bens municipais que guarnecem a área objeto desta permissão de uso.

5.3. Compete ao PERMITENTE:

I— entregar a posse do imóvel ao PERMISSIONÁRIO, no estado em que
se encontra, para que a mesma dele possa usufruir, conforme o estabelecido neste
Termo de Permissão;

II - respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo de
Permissão.

lll - por meio de fiscais, ter amplo controle sobre a utilização do imóvel.

CABEDELOm
PER MITENTE.
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512 A fiscalização ocorrerá, a qualquer momento, conforme convier ao

5 29 Ã fiscalização é facultado intervir, a qualquer momento, desde que
constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que o interesse público
o exigir,

ocorrendo.
639 A intervenção será no sentido de cessar a irregularidade que estiver

& 4ª O desvm de finalidade na utilização do bem público ou do
aproveitamento do imóvel importará na rescisão imediata do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

l CLÁUSULA SEX'I'A - DA REVOGAÇÃO E reversão Do BEM

6.1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas neste Termo de
Permissão, implica a auto-revogação da Permissão

Público Munic

por ventura te

6.2. A present

Parágrafo Único. No caso de autorrevogação da Permissão, o Poder
ipal não se obriga a indenizar o PERMISSIONÁRIO pelas benfeitorias que
nham sido realizadas na área cedida

e PERMISSÃO DE USO podera ser revogada por iniciativa do Executivo a
qualquer momento caso o PERMISSIONÁRIO:

outrem a incu
I- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a

mbência de adquirir as obrigações consignadas, sem prévia e expressa
autorização do PERMITENTE;

II - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução
da permissão contratada;

III — quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto;

Cabedelo par

IV - eventualmente, se o PERMISSIONÁRIO deixar de existir;
V - Dilicultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos do Município de

a o exercício de suas atribuições funcionais de fiscalização dos
equipamentos, instalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSÃO;

cento) dos dia

%s...-

LOCABEDE

havendo o atingimento de tal perce
considerando justo motivo para a res

5.3. A posse do bºm p
qualquer tempºv me
qualquer tipo

6.4. A interrupção dos serviço
justificada de imediato peran
revogaçã D dº

6.5. Sob nenh

raiar'senuíªsn'isvãewme , , - - ,,,,,, »-

7.1. Todas as transações comerciais realiz
serão de sua exclusiva responsabilidade,
PERMITENTE, como intermediário na compra e/ou venda de suas merca
produtos.

7 2. A instalação de qualquer equipamento adicional, ou a realização
não gerarão q

VI - O Permissionario deverá manter aloja em uso por 70% (setenta por
s transcorridos no mês e no horário de funcionamento do parque, não

ESTADO DA PAR/tl BA _
GOVERNO MUNICIPAL DE (,

Secretaria de Turismo
ABEDELO

muit. must. . o,
ritual de frequência sera caracterizado abandon
cisão do Termo de Permissão de Uso assinado,

MISSÃO DE USO retornará ao Municipio a, to desta PER .
Ubhm able Secretaria Municipal de Turismo, Sºmdiante solicitação da

de prejuízo para o Municipio

évia autorização da PERMITENTE, devera serS' sem a pr e Cabedelo, Sºb Plªnª deto a Prefeitura MuniCipaI d

presente TERMO DE PERMISSAO.

uma hipótese se impura dever de indenização contra o PERMITENTE,l'; l
adas entre o PERMISSIONÁRIO e terceiros
ficando vedado a utilização do nome da

donas ou

de benfeitorias,

iiaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONÁRIO.

7.3. A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuizos que possam adVIr ao
PERMISSIONÃRIO, pelo não fornecimento ou suspensão do fornecimento de agua, bem
Como pela suspensão, queda ou oscilação de energia elétrica

8.1. O PERMITENTE fará, obrigatoriamente, a publicação do resumo deste termo no
Semanário Oficial do Município ate' o Sº dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura
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9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cabedelo, para dirimir qualsquer duvtdas que
decorrerem da execução do presente instrumento, renunciandorse qualquer outro por
maispriwlegiadoque seja

E por estaiem de acordo, assinam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e
validade na presença das testemunhas abaixo,

Cabedelo — PB, 11 de Agosto de 2020.

/ ”
VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO

Prefeito Municipal de Cabedelo
PERMITENTE

_:_,i ' ' > ' (, "
JDSIMAR DE OLIVEIRA ESPINOLA

PERMISSIONÁRIO

TESTEMUNHAS:

Xl I
1!) ªº “fg-g St,: (“ek/ex task-ey:

2!) [, O' " ='t . am

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CAEEDELO

Secretaria de Turismo ª,“
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 004/2020

' * " ' ,,,,,;,,77,7W , ** ,, "**I
, TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 004/2020,
,QUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICIPIO DE“

CABEDELO E FORMOSART ARTESA , ME, EM :
CONFORMIDADE COM A lEl ORGANICA '
MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº
56/2020 E LEGISLAÇÓES CORRELATAP.

O MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, pessoa jurídica de direito público
interno, Inscrita sob o nª de CNPJ 09.0114930001'54, com sede à rua João Pires de
Figueiredo, s/n, Centro, representado neste ato por seu Prefeito o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasIleIro, "conviventc em união estável", portador do RG riº
3104870 e CPF riº 839.73354442, com reSIdôncla na Rua Costa Bela Vista, nº 72, Apt,
402, Ponta de Campina, Cabedelo , PB, doravante denominado PERMITENTE, &
FORMOSART ARTESA— ME, Inscrita sob o nº de CNPJ 15,031925/0001'91, com 50th na
Rua Presidente Juscelino Kubitschek, nº 384 CabedelorPB, representada neste ato pela
Senhora MARIA JOSE GOMES WANDERLEY braSIIeIra, portadora do CPF/MF sob o nº
076.689884791e RG nº 1559291 — SDC/PE, com residência na Rua Presidente Juscelino
kubitschek, nª 384, Camalaú, Cabedelo-PB, doravante denominado PERMISSIONÁRIO,
resolvem celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO, sujeitando—se à Lei
Orgânica Municipal, ao Decreto Muniupal nª 56/2020 e às cláusulas e condições a
seguir:

CABEDELO

1.1. A presente Permissão reger-se-á pelo seguinte diploma legal:

a) Constituição Federal;
b) Lei Orgânica do MUnIClplD de Cabedelo;
c) Edital de Chamamento Público nº 001/2020;
d) Decreto Municipal nª 56/2020

É
ESTADO DA PARAIBA

GOVERNO MUNICIPAL DE CABUDELO

Secretaria de Turismo

Cabedelo 17 a 21 deA o to de 2020
”uiª

MM.. unnsr

2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por objetivo a permIssão de uso de bem
público a titulo precário e gratuito a FORMOSART ARTESA — ME, Inscrita sob o nº de
CNPJ 15.032325/0001-91, representado neste ato pela Senhora MARIA JOSE GOMES
WANDERLEY portadora do CPF/MF sob o nº 076.689.884—91, do bem público da LOJA nº
004, medindo 2,30m de largura, 3,15rn de profundidade e 2,55m de altura, localizada no
Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque Munrcrpal Turistico de
Jacare» Cabedelo/PB, a título gratuno, para exploração de atIVIdade comercial no ramo
de produtos artesanais.

Wusuua TERCEIRA - oA IMISSÃO DA posse ,

3.1. O PERMISSIDNÃRIO fica Imitido na posse do imóvel objeto desta permissão, para
fins de exploração de atividade comercial de produtos artesanais no ramo de
artesanato, sendo necessária prévia autorização expressa da PERMITENTE, para
eventual alteração do tipo de exploração comerCIal aqui informada, sob pena de
revogação contratual, plena e imediata, sem qualquer notificação.

ou 'n A — DAS PROIBIÇÓES

4.1. O PERMISSIONÁRIO é expressamente proibido de ceder no todo ou em parte 0
Bem, objeto da presente permissão de uso, aSSIm como transferir a terceiros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE.

mçonRIeAÇOEs

5.1. Compete ao PERMISSIDNÁRIO:

l- A Permissão de Uso será exclusiva do permissionário habilitado,
após a pubIICação do decreto do chefe do poder executivo municipal, conforme
Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, à 2ª e a assInatura deste Termo de
Permissão de Uso;

II - observar o disposto no presente instrumento;

ESTADO DA PARAIBA

:..-“_ GOVERNO MUNICIPAL DE CABEI)ELO Ú . -CABEDELO Secretaria de Turismo

III — efetuar todos os atos necessarios a utilização do nh|eto desta
PERMISSÃO, da forma já definida, unrerido por sua conta as despesas necessarias a
essefim;

IV — restitwr às instalações livres e desembaraçadas de qualquer ônus
ao término da PERMISSÃO;

V - não oferecei u imovel como garantia de divida ou Obrigação de
qualquer natureza, Incluídas as benfeitorias existentes;

VI - não desviar a finalidade desta PERMISSÃO e observar as disposiçôes
contidas neste TERMO DE PERMISSÃO;

VII » não utilizar e Impedir que O imóvel seja usado para anuidades
estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrários ao Interesse pu'blILo.

VIII —- indenizar o PERMITENTE, segundo valores do mercado pelos
prejuizos que venham a causar, ao termlno da PERMISSÃO, nua qualquer momento,

IX — arcar com as despesas referentes aos tributos, emolumentos e
contribuições de qualquer natureza, que se fizerem necessárias ao IunCIonaIIiento dos
serviços, Inclusive todo e qualquer encargo previdenciário, trabalhista ou fist-al, bem
como aqueles advindos de multas que porventura Ihe venha a ser aulicadas pelas
autoridades públicas, federais, estaduais e municipais, pertinentes às suas atIVIdades
comerciais;

)( — obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua
determinação,-

XI — preservar a fauna e a flora local,

XII — manter o imóvel em perfeito estado de conservação, as Instalações
elétricas e hidráulicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e conservação de
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploraçãocomercial;

xIIl - arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou aoMunicípio;

,

l

l

l

l

XIV — manter funcionári
atendimento eficiente,
PERMITENTE e tais e

imediatamente, qualq
do PERMITENTE;

XV— responsabilizar-se pela guarda de seus equlpamentos e pertences;
XVI - Objetivando fomentar o turismo e a economia local fica

o PERMISSIONARIO deverá manter a sua loja com 60“

os em número suficiente para que haja
ficando estabelecido que não ha vinculo empregatíclo entre o

mpregados no exercício de suas funções, devendo substituir,
uer empregado que seja inconveniente 'a boa ordem e 'as normas

a (sessenta por

etendldo conforme documento a
Edital de Chamamento Publico 001/ Concorrer "º

2020, ficando os 40% (quarenta por cento) restantes

l
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Secretaria de Turismo DCABEDELOmman-
para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendações do tópico
XXIII;

XVII — as despesas decorrentes da utilização e manutenção das areas de
uso comum das lojas do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque
Municipal Turístico de Jacarév Cabedelo/PB, serão custeados pelo(a) proprio(a)
permissionárioial.

)(VIII - não realizar qualquer obra, modificação ou adequação do espaço
ocupado fora dos padrões estabelecidos sem o prévio e expresso consentimento do
PERMITENTE;

XIX — manter as instalações no mais alto padrão de higiene e limpeza,
devendo recolher o lixo diariamente e transportávlo até o local onde possa ser recolhido
pela Limpeza Pública;

XX — manter as áreas que ora lhe são outorgadas em perfeito estado,
obrigandose a efetuar todos os reparos, inclusive os de simples manutenção as
próprias expensas, neles se lnClUindO quaisquer deteriorações que venham apresentar,
despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sob qualquer pretexto, poderão ser
cobradas ou transferidas à PERMITENTE;

XXI —proporCIonar à comunidade, serviços de utilidade pública;
XXII — não invadir a área destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos lrequentadores daquele local, bem como não instalar mesas e cadeiras nas
áreas adjacentes à área cedida,-

XXIII - produzir a identidade visual de seus produtos artesanais fazendo
referência a Cabedelo com os dizeres “Cabedelo/PB/Brasii" e/ou com logomarcas
(disponibilizadas em CDs), atraves de etiquetas, impressões, estampas, embalagens,
cartões, outros;

XXIV - produzir a identidade visual da fachada cla loja de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', produZIdo pela PREFEITURA, atraves da
Secretaria de Comunicação (SECOM).

5.2.2. O PERMISSIONÁRIO será responsabilizado pelos danos materiais causados aos
bens municrpais que guarnecem a área objeto desta permissão de uso,

5.3. Compete ao PERMITENTE:

I— entregar a posse do imóvel ao PERMISSIONÁRIO, no estado em que
se encontra, para que a mesma dele possa usufruir, conforme o estabelecido neste
Termo de Permissão;

. II - respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo de,Rermissão,

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Secretaria de TurismoCABEDELOm in.-.um ainsi:

III « por meio de (iscais, ter amplo controle sobre a utilização do imóvel.

ãlº A fiscalização ocorrerá, a qualquer momento, conforme convier ao
PERMITENTE.

& Zª A fiscalização é facultado intervir, a qualquer momento, desde que
constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que o interesse público
o exigir.

539 A Intervenção será no sentido de cessar a irregularidade que estiver
ocorrendo.

5 dª O desvio de finalidade na utilização do bem público ou de
aproveitamento do Imóvel importará na rescisão imediata do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

CLÁUSULA SEXTA — DA REVOGAÇÃO : “amarram?

6.1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidos neste Termo de
Permissão, implica a auto-revogação da Permissão.

Parágrafo Único. No caso de auto-revogação da Permissão, o Poder
Público Municipal não se obriga a indenizar o PERMISSIONÁRIO pelas benfeitorias que
por ventura tenham sido realizadas na area cedida

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por iniciativa do Executivo a
qualquer momento caso o PERMISSIONÁRIO:

I- ceda ou transfira. no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a
outrem a incumbência de adquirir as obrigações consignadas, sem prévia e expressa
autorização do PERMITENTE;

ll - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução
da permissão contratada;

||| - quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislar ão sobr e o assunto;

IV - eventualmente, se o PERMISSIONÁRID deixar de existir;
V - Dificultar ou impedir o acesso de Agentes Publicos do Municipio de

Cabedelo para o exercício de suas atribuições funcionais de fiscalização dos
equipamentos, instalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSÃO;

VI — O Permissioriário deverá manter rI luia um uso por 70% (setenta por
cento) dos dias transcorridos no mês e no horário de, iuncmnamento do parque, não

U

V , » W

CABEDELOm
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havendo o atingimento de tal percentual de frequencia sera caracterizado abandono,
consrderandoiusto motivo para a rescisão do Termo de Permissão de Uso assinado;

6.3. A posse do bem público objeto desta PERMISSÃO DE USO retornará ao Municipio a
qualquer tempo, mediante soircrtação da Secretaria Municipal de Turismo, sem
qualquer tipo de preiuizo para o Município.

6,4, A Interrupção dos serviços, sem a prévia autorização da PERMITENTE, devera ser
justificada de imediato perante a Prefeitura Municipal de Cabedelo, sob pena de
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

5.5. Sob nenhuma hipótese se imporá dever de indenização contra o PERMITENTE

CLÁUSULA) SÉTIMA— DAS oISPOSIçóES Genius

7.1. Todas as transações comerciais realizadas entre o PERMISSIDNÁRIO e terceiros
serão de sua exclusiva responsabilidade, ficando vedado a utilização do nome da
PERMITENTE, como intermediário na compra e/ou venda de suas mercadorias ou
produtos.

7.2. A instalação de qualquer equipamento adicional, ou a realização de benfeitorias,
não gerarão quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONÁRIO

7.3. A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuízos que possam advrr ao
PERMISSIONARIO, pelo não fornecimento ou suspensão do fomemmento de água, bem
como pela suspensão, queda ou oscilação de energia eletrica.

8.1. O IPERMITENTE fará, obrigatoriamente, a publicação do resumo deste termo no
Semanario Oficial do Município ate' o 59 dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

ESTADO DA PARAÍBA
“f:—l GOVERNO MUNICIPAL DE CAIJEDEID

Secretaria de Turismo mr, .. Blz-cn

9.1, Fica eleito o Foro da Cidade de Cabedelo, para dirimir quaisquer duvidas que
decorre—rem da execução do presente insirumento, renunmandorse qualquer outro por
mais privilegiado que sei.]

E por estarem de acordo, assinam este instrumento em 3 (tresl Vias de igual teor e
validade na piesença das testemunhas abaixol' .

'I ' Cabedelo PB, ]] de Agosto de 2020

r' . ,
VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO

Prefeito Municipalde Cabedelo
PERMITENTE

iii,,i & , , . , ,
MÁRIÁJOSEGOMESWANDERLEV

PERMISSIONÁRIO

TESTEMUNHAS:
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CABEDELO Secretaria de TurismoW
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 005/2020

pm.“. “,,—...

QUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICÍPIO DEl
CABEDELO E NATHALIA ARTS - ME, EI'VI'
CONFORMIDADE COM A LEI ORGANICA
MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº
56/2020 E LEGISLAÇQESEORRELATAS.

Penina & PERNTISSAD oe íso Nº 665/1020,

0 MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, pessoa jurídica de direito público
interno. InscrIta sob o nº de CNPJ 09.012.493.0001—54, com sede a rua João PITCS de
Figueiredo, s/n, Centro, representado neste ato por seu Prefeito o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, "conv'rvente em união estável“, portador do RG nº
3104870 e CPF nº 839.733.544-72, com resrdência na Rua Costa Bela Vista, nº 72, Apt.
402, Ponta de Campina, Cabedelo , PB, doravante denominado PERMITENTE, e a
NATHALIA ARTS — ME, inscrita sob o nº de CNPJ 26,984857/0001 87, com sede na Rua
Senador Rui Carneiro, nº 155, Recanto do Poço, Cabedelo-PB, representada neste ato
pela Senhora NATHALIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA brasileira, portadora do CPF/MF sob
o nª (][-3536718473 e RG nº 3199330, com resrdêncIa na Rua Projetada, nº 52, Jacaré,
CabedelorPB, doravante denominado PERMISSIONÁRID, resolvem celebrar o presente
TERMO DE PERMISSÃO DE USO, sujeitando-se 'a Ler Orgânica Municipal, ao Decreto
Municipal nº 56/2020 e às cláusulas e condições a seguir:

1.1. A presente Permissão reger-se-á pelo seguinte diploma legal:

a) Constituição Federal;
b) Lei Orgânica do Municipio de Cabedelo;
c) Edital de Chamamento Público 001/2020;

d) Decreto Munlclpal nº 56/2020. dª)

L/

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDEIo

CABEDELO Secretaria de TurismoW w.”.ui mtu

2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por objetivo a permissão de uso de bem
público a titulo precário e gratuito a NATHALIA ARTS — ME, inscrita sob o nº de CNPJ
26.984857/0001—87, representado neste ato pelo Senhora NATHALIA CAVALCANTI DE
OLIVEIRA, portadora do CPF/MF sob o nº 065.867.184—73, do bem público da LOJA nº
005, medindo 2,30m de largura, 3,15m de profundidade e 2,55m de altura, IocalIzada no
Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque Municipal Turistico de
Jacare — Cabedelo/PB, a titulo gratuito, para exploração de ativrdade comercial no ramo
de produtos artesanais,

MSQLUÉELREÉUM'SSÃOQEPQSL,7, _;

3,1. O PERMISSIONARIO fica imitido na posse do imóvel objeto desta permissão, para
fins de exploração de atividade comercral de produtos artesanais no ramo de
artesanato, sendo necessária prévia autorização expressa da PERMITENTE, para
eventual alteração do tipo de exploração comercial aqui informada, sob pena de
revogação contratual, plena e imediata, sem qualquer notificação.

Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020

cuusuu QUARTA—DAS munições ' , j

4.1. O PERMISSIONÁRIO é expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o
Bem, objeto da presente permissão de uso, assim como transferir a terceiros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE.

Moanraçóis ,
5.1. Compete ao PERMISSIONÁRIO]

l- A Permissão de Uso sera exclusiva do permissionário habilitado,
após a publicação do decreto do chefe do poder executivo municipal, conforme
Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, 9 2ª e a assinatura deste Termo de
Permissão de Uso;

II - observar o disposto no presente instrumento; x",

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABÉDEIO

CABEDELO Secretaria de Turismo

III — efetuar todos os atos necessarIos a utilização do objeto desta
PERMISSÃO, da forma ja definida, correndo por sua conta as despesas necessar as a
esse firn;

IV — restituir às instalações livres e desemliaraçacias de qualquer ônus
ao término da PERMISSÃO;

V . não oferecer 0 Imóvel corno garantia de drvda ou obrigação (itª
qualquer natureza, incluidas as benfertnrras existentes;

VI - não dcsvrar a finalrdade desta PERMISSÃO e Observar as dIsoosições
contidas neste TERMO DE PERMISSÃO;

Vll - não utilizar e impedir que o Imovel sem usado porn atividades
estranhas aos objetivos da PERMISSÃO oii contrarias ao interesse publico,

VIII — indenizar o PERMITENTE, segundo valores do mercado pelos
prejuizos que venham a causar, ao termrno da PERMISSÃO, ou a anquEf momenro,

IX — arcar com as despesas rcforentes aos tributos emolumentos t'
contribwções de qualquer natureza, que se fizerem necessarIas ao forcionarnento dos
Se'VIÇDs, inclusive todo e qualquer encargo prºl-'ICEI'TCIZHU trapalnrsta ou faca,, bem
como aqueles advrndos de multas que porventura lre venna a ser EplICSdaí pelas
autoridades públicas, foderaIs, estaduais e munIprais, perirnenres as suas alividades
comerciais;

X — obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua
determinação;

XI— preservar a fauna e aflora local;
)(ll - manter o imóvel em perfeito estado de conservação, as Instalações

elétricas e hidráulicas utIlizadas, bem como a hIgrenIzação. lImpeza e conservação de
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploração
comercial;

xlll — arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou ao
Município;

XIX — manter funcionários em numero squcrente para que haja
atendimento eficiente, ficando estabelecido que não há vínculo empregatrcro entre ()
PERMITENTE e tais empregados no exercício de suas funções, devendo substituIr,
Imediatamente, qualquer empregado que seja Inconveniente à boa ordem e 'as normas
do PERMITENTE;

XV— responsabilizarvse pela guarda de seus equipamentos e pertences;
XVI — objetivando fomentar o turismo e a economia local fica

determinado que :) PERMISSIONÁRIO deverá manter a sua loja com 60% (sessenta por
cento) de produtos conforme sua Declaração Descritiva de projeto e/ou produto
pretendido conforme documento apresentado no ato de instnção para concorrer no
Edital de Chamamento Publico 001/2020, ficando os 40% (quarenta por cento) restantes

..

ESTADO DA PARAÍBA
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CABEDELO Secretaria de Turismo xmm-
para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendações do tópico
XXIlI;

XVII — as despesas decorrentes da utilização e manutenção das áreas do
uso comum das lojas do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque
MunipraI Turistico de Jacare , Cabedelo/PB, serão custeados pelo(a) própnota]
permissrona'rio(a).

XVIII - não realizar qualquer obra, modificação ou adequação do espaço
ocupado fora dos padrões estabelecidos sem o prévio e expresso consentimento do
PERMITENTE;

XIX — manter as Instalações no mais alto padrão de hIgIene e limpeza.
devendo recolher o lixo diariamente e transportado ato o local onde possa ser recolhido
pela Limpeza Publrca;

XX — manter as áreas que pra lhe são outorgadas em perfeito estado,
obrigandoâe a efetuar todos os reparos, inclusive os de simples manutenção 'as
próprias expensas, neles se incluindo quaisquer deteriorações que venham apresentar.
despesas essas que em nenhuma hIpotese, ou sob qualquer“ pretexto, poderão ser
cobradas ou transferidas à PERMITENTE;

XXI — proporcionar a comunidade, serwços de utiIIdade pública;
XXII — não invadir a area destrnada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não instalar mesas e cadeiras nas
áreas adjacentes à área cedida;

XXIII - produzir a Identidade visual de seus produtos artesanais fazendo
referência a Cabedelo com os dizeres ”Cabedelo/PB/Brasil" e/ou com logomarcas
(disponibilizadas em CDs), através de etiquetas, impressões, estampas, embalagens,
cartões, outros;

XXIV - produzir a identidade visual da fachada da loja de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', produzido pela PREFEITURA, através da
Secretaria de Comunicação (SECOM).

5.2.2. 0 PERMISSIDNARIO será responsabrlizado pelos danos materiais causados aos
bens municipais que guarnecem a area objeto desta permissão de uso.

5.3. Compete ao PERMITENTE:

l- entregar a posse do imóvel ao PERMISSIONÁRIO, no estado em que
se encontra, para que a mesma dele possa usufruir, conforme o estabelecido neste
Termo de Permissão;

II - respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo de
Permissão.

III - por meio de fiscais, ler amplo controle sobre a utilização do imóvel.
/

,!u
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ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DF. llABlillliI.lJ

Secretaria de TurismoCABEDELOm
919 A fiscalização ocorrera, a qualquer momento, contorno (DW/IPT :io

PERMITENTE

& Zª A fiscalização é facultado interwr, :| qualquer momento. doado que
constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que o interesse pi'iIiIizp
o exigir.

939 A IllleIVFnÇãK) será no sentiria do cessar a irregularidade que estiver
ocorrendo.

5 4ª O desvro de Iinalidade na utiIrzaçuo do horn publico ou de
aproveitamento do imóvel importará na reviu-ião IrYlCIJIdlÉI do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

CLÁUSULA smA— DA REVOGAÇÃO E ngvmsÃo no BEM

6.1. O descumprimento de qualquer das obrigações íjSlJbUICEIdaS neste Termo (iii
Permissão, implica a auto revogação da Permissão

Parágrafo Único. No caso de aiimrrevogação ua Permissão, o Poder
Público Municipal não se obriga a indenitar o PERMISSIONÁRIO peIas benfeitorias que
porventura tenham Sido realizadas na área cedida

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO podera ser revogada por iniCiatii/a do Executivo a
qualquer momento caso o PERMISSIONÁRIO:

I- ceda ou transfira, no todo ou em parte. este contrato, ou delegue a
outrem a incumbência de adquirir as obrigações conSignadas, sem préVia :: expressa
autorização do PERMITENTE;

II - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução
da permissão contratada;

' III - quando ocorrerem razões de interesse do serViço público e ou na
I ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto;

IV - eventualmente, se () PERMISSIONÃRIO deixar de existir;
V - Dificultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos do Municipio de

Cabedelo para o exercício de suas atribuições funcionais de fiscalização dos
equipamentos, instalações e usos, obieto deste TERMO DE PERMISSÃO;

VI - O Permissionário deverá manter a Ioia em uso por 70% (setenta por
cento) dos dias transcorridos no mês e no horário de funcionamento do parque, não

1u

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDEIO

Secretaria de Turismo
Gin—i

ABEDELO
“Hulª mime.-

havendo o atingimento de tal percentual de frequência será caracterizado abandono,
considerando justo motivo para a rescisão do Termo de Permissão de Uso assinado;

6,3. A posse do bem publico objeto desta PERMISSÃO DE USO retornará ao Município a
qualquer tempo, mediante solicitação da Secretaria Municipal de Turismo, sem
qualquer tipo de preiulzo para o Municipio

GA. A interrupção dos serwços, sem a prévia autorização da PERMITENTE, deverá ser
JtiSTlllCada de imediato perante a Prefeitura Municipal de Cabedelo, sob pr.-na de
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

6.5. Sob nenhuma hipótese se impora' dever de indenização contra o PERMITENTE.

I CLÁUSULA SÉ11MA — DAS DISPOSIÇOES GERAIS

7.1. Todas as transações comerciais reaIizadas entre o PERMISSIONÁRIO (: terceiros
serão de sua exclusiva responsabilidade, ficando vedado a utili7ação do nome da
PERMITENTE, como intermediário na compra e/ou venda de suas mercadorias ou
produtos.

7.2. A instalação de qualquer eqUIparnento adicionaI, ou a realização de benfeitorias,
não gerarão quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONÁRIO.

7.3. A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuizos que possam advir ao
PERMISSIONÃRIO, pelo não fornecimento ou suspensão do fornecimento de agua, bem
como pela suspensão, queda ou oscilação de energia elétrica.

A - DA vu ELIÇAÇÃD ,

8,1. O PERMITENTE fará, obrigatoriamente, a publicação do resumo deste termo no
Semanário Oficial do Municipio até 0 Sº dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

W.“ ,, , ,, ***—___ _,.,,_IORO 77 ,,, I
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9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cabeoeio, para dirimir quaisquer duvidas que
detorrerem da execução do presente instrumento, renunciandorse nuanuei outro por
mais privilegiado que seia.

E por estarem de acordo, assinam este instrumento em 3 [três) Vias de igual teor e
validade na presença das testemunhas abaixo.

Cabedelo , PB, 11 de Agosto do 2020

_ VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO
Prefeito Municipal de Coberta-Io

PERMITEN IE

'vrzr'ªwlíªºt ' ºf. py , il.,.”-
NATHAUA CAVALCANTI DE OLIVEIRA

PERMISSIONÁRIO

TESTEMUNHAS:

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPALDE CABEDELU

Secretaria de Turismo.WELº
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 006/2020

TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 006/2020,
,QUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICIPIO DE»

CABEDELO E A ASSOCIACAO DOS ARTESAOS
FAROL DE CABEDELO, EM CONFORMIDADE
COM A LEI ORGÃNICA MUNICIPAL, 0 DECRETO

MUNICIPAL Nº 56/2020 E LEGISLAÇOES
CORRELATAS.

O MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB. pessoa Jurídica de direito público interno, InerIla sob
o riº de CNPJ 09.012 4930001754, com sede à rua João Pires de Figue redo, s/n, Certro,
representado neste ato por seu PrefEito o Senhor VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO,
braSiIeiro, ”conviveme em união estável”. portador do RG nª 3104870 e CPF nº
839.733 544»72, com residência na Rua Costa Bela Vista, nº 72, Apt. 402, Ponta de
Campina, CabedeIo , PB, doravante denominado PERMITENTE, e a ASSOCIACAO DOS
ARTESAOS FAROL DE CABEDELO, inscrita sob o nº de CNPJ 10939267 DODerO, com
sede à Travessa Antonia Moreira Cardoso, nº 4743, Centro, representada neste ato pai
sua Presidente a Senhora JOSELMA ALVES DA SILVA, braSIIeira. portadora do CPF,/MF
sob o nº 0453433441 e RG nº 2745840 — SSP/PB, com resnjêriCia na Rua Gaste-Io
Branco, nª 114, Santa Catarina, Cabedelo-PB, doravante denominado PERMISSIONÁRIO,
resolvem celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO, Sujellaltdttvse à Lei
Orgânica Municipal, ao Decreto MunicipaI nª 56/2020 e às clausuIas e condições a
segunr:

o supoííiíism

1.1. A presente Permissão reger-se-a' pelo seguinte diploma Iegal:

a) Constituição Federal;
b) Lei Orgânica do Município de Cabedelo,
:) Edital de Chamamento Publico 001/2020;
d) Decreto Municipal nº 56/2020.
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2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por objetivo a permissão de uso de bem
publico Zi titulo precário e gratuito a ASSOCIACAO DOS ARTESAOS FAROL DE CABEDELO
inscrita sob o nº de CNPJ 109392670001'00, representada neste ato por sua
Presidente a Senhora JOSELMA ALVES DA SILVA, brasileira, portadora do CPF/MF sob o
nº 045343230—41 do bem público da LOJA nº ooo, medindo 2,30rn de largura, 3,15m de
profundidade e 2,55m de altura, localizada no Centro de Comercialização de Produtos
Artesanais no Parque Turístico Municipal de Jacare — Cabedelo,/PB, a titulo gratuito,
para exploração de atividade comercial no ramo de produtos artesanais

'ÇLÁUSULA TERCEIRAI— DA IMISSÃO pa Posse

3.1.0 PERMISSIONÃRIO fica imitido na posse do imóvel objeto desta permissão, para
fins de exploração de atividade comercial de produtos artesanais no ramo de
artesanato, sendo necessaria prévia autorização expressa da PERMITENTE, para
eventual alteração do tipo de exploração comerCIaI aqui informada, sob pena de
revogação contratual, plena e imediata, sem qualquer notificação

ClÁtlSm-ªtqumtn— DAS PROIBIÇÉES

4.1. O PERMISSIONÁRIO é expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o
Bem, objeto da presente permissão de uso, assim como transferir a terceiros os direnos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE.

oahisnçóes

5.1. Compete ao PERMISSIONÁRIO:

I- A Permissão de Uso será exclusiva do permissionário habilitado,
ªPÓS ª PUblicação do decreto do chefe do poder executivo municipal, conforme
Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, 5 2ª e a assinatura deste Termo de
Permissão de Uso;

“U

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DF. CABEDELO

Secretaria de Turismo

II - observar o disposto no presente Instrumento,
III - efetuar todos os atos necessários a utilização do objeto desta

PERMISSÃO da forma já definida, correndo por sua conta as despesas necessarias aesse fim; '
IV - restituir as instalaçoes livres e desembaraçadas de qualquer onus

ao termino da PERMISSÃO; .
V - não Olerecer o imóvel corno garanti

qualquer natureza, incluidas as benfeitorias existentes, " A
VI - não desviar a finalidade desta PERMISSÃO e observar as disposiçoes

LDntldas neste TERMO DE PERMISSÃO;
VIl - não utilizar e Impedir que o imov

estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrários ao Interesse publico.
VIII — indenizar o PERMITENTE, segundo valores do mercado pelos

a qualquer momento,
emolumentos e

a de divida ou obrigação de

el seia usado para atividades

prejuizos que venham a causar, ao término da PERMISSÃO, ou
IX — arcar com as despesas referentes aos tributos,

contribuições de qualquer natureza, que se fizerem necessárias ao funcionamento dos
servrços, inclusive todo e qualquer encargo previdenciário, trabalhista ou Írscal, bem
como aqueles advindos de multas que porventura lhe venha a ser aplicadas pelas
autoridades públicas, federais, estaduais e monicipais, pertinentes às suas ativrdades
comerciais;

X — obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seia sua
determinação;

XI - preservar a fauna e a ilora local;
XII—manter o imóvel em perfeito estado de conservação, as instalações

elétricas e hidráulicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e conservação de
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploração
comercial;

)(III — arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou ao
Município;

XIV — manter funcionários em número suficiente para que haja
atendimento eficiente, ficando estabelecido que não há vinculo empregaticio entre o
PERMIYENTE e tais empregados no exerciCIo de suas funções, devendo substituir.
imediatamente, qualquer empregado que seia inconveniente à boa ordem e as normas
do PERMITENTE;

XV — responsabilizar—se pela guarda de seus eqmpamentos e pertences;
XVI —- obietivando fomentar o turismo e a economia local fica

determinado que :: PERMISSIONÁRID deverá manter a sua lºja com 60% (sessenta por
cento) de produtos conforme sua Declaração Descritiva de proteto e/ou produto
pretendido conforme documento apresentado no ato de inscrição para concorrer no
Edital de Chamamento Publico 001/2020, ficando os 40% (quarenta por cento) restantes

x “
»?
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para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendações do topico
xxiii;

XVII — as despesas decorrentes da utilização e manutenção das areas de
uso comum das lºjas do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parotie
Municipal Turistico de Jacare— Cabedelo/PB, serão custeados pelolal propriolal
permissrortariolal.

XVIII - não realizar qualquer obra, modilicação ou adequação do espaço

ocupado fora dos padrões estabelecidos sem O previo e expresso consentimento do
PERMITENTE;

XIX — manter as instalações no mais alto padrão de higiene e limpeza,
devendo recolher o lixo diariamente e transporta lo ate o local onde possa ser tocoiliido
pela Limpeza Pública;

XX — manter as áreas que ora lhe são outorgadas em perfeito estado,
obrigando-se a efetuar todos os reparos, inclusive os de simples manutenção as
próprias expensas, neles se incluindo quaisquer deteriorações que venharri apresentar,
despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sob qualquer pretexto, poderão ser
cobradas ou transferidas a PERMITENTE;

)(XI — proporcionar a comunidade, serviços de utilidade puolica;
XXII — não invadir a area dest—nada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não instalar mesas e cadeiras nas
areas adjacentes a area cedida:

XXIII - produZir a Identidade visual de seus produtos artesanais fazendo
referenma a Cabedelo com os dizeres ”CabedelMPB/Brasil” e/ou com logomarcas
(disponibilizadas em CDs), através de etiquetas, Impressões, estampas, embalagens,
cartões, outros;

XXIV — produzir a identidade Visual da fachada da lola de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', produztdo pela PREFEITURA, atraves da
Secretaria de Comunicação (SECOM).

5.2.2. O PERMISSIONÁRIO sera responsabilizado pelos danos materiais causados aos
bens municipais que guarnecem a área objeto desta permissão de uso.

5.3. Compete ao PERMITENTE:

I— entregar a posse do imóvel ao PERMISSIDNÁRIO, no estado em que
se encontra, para que a mesma dele possa usufruir, conforme o estabelecido neste
Termo de Permissão;

Il - respeitar todas as condirões pactuadas no presente Termo de
Permissão.

lli — por meio de fiscais, ter amplo controle sobre a utilização do Imóvel.
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519 A fiscalização ocorrerá, a qualquer momento, conforme convier aoPERMITENTE, »
& Zª Ã fiscalização e lacultado intervu, a qualquer ,

ento deste termo ou sempre que o interesse publico

momento, desde que

constatada ilegalidade no cumprimo exigir. .
539 A intervenção será no sentido de cessar a irregularidade que estiverocorrendo. N ,
5 49 O deswo de finalidade na utilizaçao do bent publico ou de

aproveitamento do imóvel importará na rescisão imediata do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

Fªlem ªnual,! RÉVºGASÃÓF REVERSÃQÉO Efe,,

6.1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas neste Termo de
Permissão, implica a autotrevogação da Permissão

Parágrafo Único. No caso de autotrevogação da Permissão, o Poder
Público Municipal não se obriga a indenizar o PERMISSIONÁRIO pelas benfeitorias que
por ventura tenham sido realizadas na área cedida

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO podera ser revogada por micrativa do Executivo a
qualquer momento caso o PERMISSIONÁRIO:

I- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a
outrem a incumbência de adqunir as obrigações consignadas, sem prévia e expressa
autorização do PERMITENTE;

lI - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução
da permissão contratada;

lll - quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto;

IV — eventualmente, se o PERMISSIONÁRIO deixar de existir;
V - Dificultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos do Municipio de

Cabedelo para o exercício de suas atribuições funcionais de fiscalização dos
equipamentos, instalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSÃO;

VI - O Permissionário deverá manter aloja em uso por 70% (setenta por
cento) dos dias transcorridos no mês e no horario de funoonamento do parque, não

lu
,, vi

gr
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havendo o atrngrrnento de tal percentual de frequência será caracterrzado abandono,
considerandojusto rnotIvo para a rescisão do Termo de Permissão de Uso asslnado.

6.3. A posse do bem públrto obreto desta PERMISSÃO DE USO retornará ao Munrcrpio a
qualquer tempo, medrante suIIcrtação da Secretarra Mumcipal do Turismo, sem
qualquer voo de prejuízo para o Munrclpio

6.4. A Interrupção dos serviços, sem a prévia autorrzação da PERMITENTE, tie-zera ser
justificada de imedrato perante & Prefertura Municrpal de Cabedelo, sob pena (Ie
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

6.5. Sob nenhuma hipótese se imporá dever de Indenização contra o PERMITENTE

irçLAUSULA sérwposrçóes GERAIS? ,, 7

7.1. Todas as transações comerciars realrzadas entre o PERMISSIONÁRIO e tercerros
serão de sua exclusiva responsabilidade, ficando vedado a utrlrzação do nome da
PERMITENTE, como intermediário na compra e/ou venda de suas mercadorlas ou
produtos.

7.2. A instalação de qualquer eqquamento adicional, ou a realização de benfeitorras,
não gerarão quaisquer dirertos de indeni7ação ao PERMISSIONÁRIO.

7.3. A PERMITENTE não se responsabilrzará por prejuizos que possam advrr ao
PERMISSIONÁRIO, pelo não fornecimento ou suspensão do fornecimento de agua, bem
como pela suspensão, queda ou oscilação de energra EiéUlCa,

&1. O PERMITENTE fará, obrigatoriamente, a publicação do resumo deste termo no
Semanário Oficial do Municipio até 0 Sº dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura

ESTADO DA PARAÍHA
GOVERNO MUNICIPAL Dlx (jAIililil'.|,lJ
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Willi-n illa!

9.1. Fica elertn o Foro cla Cidade (lc [Abr:(lvlo, para rJIrr-irr quamrurr Iluv-rir!. rr,"
decorreram da execução do presente ln<.lYl)HlFftlh, rªriunrrnrrlln ',r, «runrqmn mrrru pur
mais orivilegrario que seu

E por estarem de acordo, assinam este Instrumento rm 5 (Irrer lll, «In I,",rml *rrrrl r.
valrdadc na presença das testemunhas aborxo

(«bellum l-PI,'11 rir. franziu Url 30er

H

VITOR HÍIéo Férxoro CASTETIVIANO

Prefeito Municrpal de Cabedelo
PERPIÁITENTI'

" “IosEtiiÃA ALT/ESDA SILVA (mesmo) 7 #
ASSOCIACAO DOS ARTESAOS FAROL DE CABEDELO

PERNIISSIONÁRIO

TESTEMU N HAS:

CABEDLO Secretaria de Turismo ªm
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 007/2010

r TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 007/2020, '
lQUE CELEBRAM ENTRE Sl O MUNICÍPIO DE

* CABEDELO E ARTESANATO ALMEIDA — ME, EM
: CONFORMIDADE COM A LEI ORGANICA

MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº
56/2020 E LEGISLAÇOES CORRELATAS.

O MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, pessoa lLll'iCilEll de rlirertn pualrco
Interno, Inscrita sob o nº Elo CNPJ 09,012 493 0001 54, com sede a rua loão “Ives [ÍC-
FILJQIIÉÓU, s/n, Centro, representado neste ato por seu Prete—Ito o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro. “tonvrvenle em unràu eslavvl“, portador do RCI
3103870 e CPF n'? 839 72% 54472, com resrdenua na Rua Costa Bela Vista, nº 72, .
402, Ponta de Campina, Cabedelo - PB, doravante denominado PERMITENTE, & a
ARTESANATO ALMEIDA — ME, Inscrito sob o nº de CNPI 78121 683/0001“, com sede
na lina Prrnro Jose VIann, nº 56, Centro, CabedeloPFl, represerrturla neste ato pela
Senhora ALEXSANDRA MALVINA DA COSTA PIRES DE LIMA, brasileira, portacora do
CPF/MF sob o nª 038 742 564705 e RG nª 258611D — SSP/PB, com resIrJencrn na Rua
Prlmo Jose Viana, nº 56, Centro, CabedelorPFl, doravante denomrrrariu
PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO.
sujeitandorse a Ler Orgânica Munirrpal, ao Denroto Munrcroa: nº 56/2020 e às clausulas
(: condrções a segurr:

foo sapata?“ '

1.1. A presente Permissão reger se zi pelo seguinte drplomn legal:

a) Conatrlurção Ferlorul;
b) Lei Orgânica do Murur Ipro m- (.rlijl'Íil'il),
c) Edital de chamamento Iu'rlrlrtn tlm/mm,
d) Decreto Muniupal rr“ lJr./mm

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE motor-im

2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por objetrvo a permrssão de uso de bem
público a título precário (= gratuIto a ARTESANATO ALMEIDA — ME, Insulto soh o nº de
CNPJ 28 121 683/0001-54, representada neste ato pela Senhora ALEXSANDRA
MALVINA DA COSTA PIRES DE LIMA, portadora do CPF/MF sob o nº 038 742 564-05, do
bem público de tom n“ 007, medrnclo 2,30rn de largura, 3,15rn de profundidade o
2,55m de altura, localizada no Centro de Comeruallzacão de Produtos Artesanars no
Parque Turrstrco Municrpal do Jacaré — Cabedelo/PB, a titulo gratulto, para exploração
de atrvrdaoe comerual no ramo de produtos artesanars

3.1.0 PERMISSIONÁRIO lica imitido na posse do imóvel objeto desta perrnrssão, para
fins de exploração do atrvrdade cnmercral de produtos artesanaIs no ramo de
artesanato, sendo rreccssáno prevra automação expresso da PERMITENTE, para
eventual alteração do tipº de exploração comercral aqui informada, sob pena de
revogação contratual, plena e rmcdrata, sem qualquer ltOtlfÍCBÇãO.

rª ",
« CLADSULA QUARTA — DAS PROIBIÇÓES

4.1. O PERMISSIONARIO é expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o
Bem, objeto da presente permissão do uso, aSSIm como transferIr a tercerros os direitos
decorrentes do presente Instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE.

A5 OBRIGACOES

5.1. Compete ao PERMISSIDNARIO:

l— A Permissão de Uso será exclusiva do pernussronárro habilitado,
após a publicação do decreto do cheio do poder executivo munrcipal, conforme
Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, é 2” e a assinatura deste Termo de
Permissão de Uso;

. Il - observar o drsposto no presente IllSLllllllCllLOÇ
l

l
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Ill - efetuar todos os atos necessários a utilização do objeto desta
PERMISSÃO, da forma já definida, correndo por sua conta as despesas necessárias a
esse fim,

IV — restituir as Instalações livres e desembaraçadas de qualquer ônus
ao término da PERMISSÃO;

V - não oferecer o imóvel como garantia de divida ou obrigação de
qualquer natureza, incluídas as benfeitorias exrstentes;

VI » não desvrar a finalidade desta PERMISSÃO e observar as disposições
contidas neste TERMO DE PERMISSÃO,

VII - não utilizar e impedir que o imóvel seia usado para atiwdades
estranhas aos obietivos da PERMISSÃO ou contrários ao interesse público.

VIII — indenizar o PERMITENTE, segundo valores do mercado pelos
prejuizos que venham a causar, ao término da PERMISSÃO, ou a qualquer momento;

IX — arcar com as despesas referentes aos tributos. emolumentos e
contriburções de qualquer natureza, que se trzerem necessarias ao luncionamenlo do;
servrços, Inclusive todo e qUelquer encargo previdenciário, trabalhista ou liscal, bem
como aqueles advindos de muitas que porventura lhe venha a ser aplicadas pelas
autoridades publicas, federais, estaduais e municipais, pertinentes às suas atividades
CDHIGFCISIS,

X — obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua
determinação;

XI — preservar a fauna e a flora local;

XII - manter o imóvel em perfeito estado de conservação, as Instalações
Elétricas e hidráulicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e conservação de
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploração
comercial;

XIII — arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou ao
Município;

XIV — manter funcionários em número suficiente para que tiara
atendimento eficiente, ficando estabelecido que não na vinculo cmpregaiitro entre o
PERMITENTE e tais empregados no exercicio de suas funções, devendo substituir“,
Imediatamente, qualquer empregado que seja Inconveniente a boa ordern e as normas
do PERMITENTE;

)(V— responsabilizar se pela guarda de seus equipamentos e pertencesz
XVI — objetivando fomentar o turismo e 'a economia

determinado que o PERMISSIONÁRID deverá manter .I sua lola corn 60%
cento) de produtos conforme sua Declaração De
pretendido conforme documento apres
Edital de Chamamento Publico DOI/202

local fica
[sessenta por

scrriivii tir' proieto er'ou produto
ontario no ato de inscrição para concorrer no

D, ficando os fluª/ii (quarenta por cento) restantes

ESTADO DA PARAÍBA
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para Produtos Artesanais IULaIS e regionais, observando as recomendações do tópico
)(Xlll,

XVII — as despesas decorrentes da utilização e manutenção das áreas de
uso comum das lojas do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque
Municipal Turistico de Jacare Cabedelo/PB, serão custeados pelo(a) propriolai
permissronárrola].

XVIII — não realizar qualquer obra, modificação ou adequação de esoaco
ocupado fora dos padrões estabelecidos sem () previo e expresso consentimento do
PERMITENTE,

XIX — manter as instalações no mais alto padrão de higiene e Imipeza,
devendo recolher o lixo diariamente e, transportarlo até o 'ocai onde possa ser iemlliiiln
pela Limpeza Pública;

XX — manter as areas que ora lhe são outorgadas em perfeito estado,
obrigando-se a efetuar todos os reparos, inclusive os de SiW;)lCS manutenção as
próprias expensas, neles se Incluindo quaisquer deieriorações que venham apresentar,
despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sob qualquer pretexto, poderão ser
cobradas ou transferidas à PERMITENTE,

XXI — proporcionar a comunidade serviços de utilidade publna,
XXII — não invadir a area destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não instalar mesas e cadeiras nas
areas adjacentes 'a area cedida,

XXIII . produzir a Identidade, vrsual do seus produtos artesanais. fazendu
referencra a Cabedelo com os dizeres ”Cahedelo/PB/Brasrl” e/ou com logomarcas
(disponibilizadas em CDs), atraves de etiquetas, impressões, estampas, embalagens,
cartões, outros;

XXIV - produzrr a identidade visual da fachada da Ioia de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', prodUZido pela PREFEITURA, atraves da
Secretaria de Comunicação (SECOM).

5.2.1. O PERMISSIONÁRIO será responsabilizado pelos danos materiais causados aos
bens municipais que guarnecem a area obieto desta permissão de uso,

5.3. Compete ao PERMITENTE:

I— entregar a posse do Imóvel ao PERMISSIONÁRIO, no estado em que
se encontra, para que a mesma rlele possa usufruir, conforme o estabelecido neste
Termo de Permissão;

II - respeitar todas as COFIIJIÇÓPS pactuadas no presente Termo de
Permissão.

III » por meio de fiscais, ter amplo controle sobre a iItilI1açâo do imóvel '

i'n'
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519 A fiscalização ocorrera, a qualquer momento, conforme conure

MITENTE

PER & Zª Ã fiscalização é facultado InterVIr, a qualquer momento, desde que
constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre qce o interesse publico
o exigir.

539 A intervenção será no sentido de cessar a irregularidade que estiverocorrendo. _ >
à 4º O desvro de tinalrdade na utilizarao du nem publico ou de

aproveitamento do imóvel importará na rescisão imediata rio TERMO DE PERMISSAO
DE USO.

(REVOGAÇÃO E REyEÃSÃÓ DOEEM 7

Termo de5.1. O descumprimento de qualquer das obrrgações estabciecidas ric
Permissão, implica a autorevogação da Permissão.

Parágrafo Único. No caso de AutD'reVOgaÇão da Permissão, 0 Pode'
Público Municipal não se obriga a Indenizar o PERMISSIONARID nelas benfeitorias que
por ventura tenham sido realizadas na area cedida

5.2. A presente PERMISSÃO DE USO podera rser revogada por inicratrva do Executivo a
qualquer momento caso o PERMISSIONÁRID:

I- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue ;
outrem a incumbência de adquirir as obrigações consignadas, sem orc-via e expressa
autorização do PERMITENTE;

Il - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução
da permissão contrata da;

III - quando ocorrerem razões de interesse do serviço uublico e ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto;

IV - eventualmente, se o PERMISSIDNÁRIO deixar de existir;
V » Dificultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos do Município de

Cabedelo para o exercício de suas atribuições Iuncionais de fiscalização dos
equipamentos, instalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSÃO;

VI - O Permissionário deverá manter a loia em uso por 70% (setenta por
cento) dos dias transcorridos no mês e no horario de funcronamento do parque, não

i.,l

CA

ESTADO DA PARAÍ BA
GOVERNO MUNICIPAL DE cABEDELo

Secretaria de Turismo

havendo o atingimento de tal percentual de Irequê—nria sera caracterizado abandono,
considerando nisto motivo para a rescisão do Termo de Permissão de Uso assinado-,

6.3. A posse do bem publico objeto desta PERMISSÃO DE USO Ielornara ao Municipio a
qualquer tempo, mediante solicitação da Secretaria MuniCipal de Turismo, sem
qualquer tipo de preiuun para o Município.

6.4. A interrupção dos servrçm, sem a prévia autorização da PERMITENTE, deverá ser
rustrficada de imediato perante a Prefeitura Municipal de Cabedelo, sob prrra de
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

6,5. Sob nenhuma hipotese se impera dever de indenização (UP-UI] o PERMITENTE,

Mªyªrª ÉIÉÉWÓEEFÃÍS,Í '? " ' " “

7.1. Todas as transações comerciais realizadas entre o PERMISSIONÁRIO e
serão de sua exclusiva responsabilidade, Iicando vedado a u
PERMITENTE, como Intermediario na compra e/ou venda
produtos.

tcrcciros
tilizaçan do nome da

de suas. mercadorias ou

7._2. A instalação de qualquer equipamento adicional, ou a realização de benfeitorias
nao gerarao quaisquer direitos de Indenização ao PERMISSIONÁRIO

7.3. A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuizos que
PERMISSIONÁRID, pelo não Iornecirnento ou suspensão do lornetim
como pela suspensão, queda ou oscilação de energia elétrica.

possam aduir ao
ento de agua, boni

8.1. 0 PERMITENTE fará, obr igatoriamente a publicação do fEªLIITID iiest '. , . , . ,. . e nrSemanário Dfrcialdo Municípi & mº0 ate 0 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura
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ESTADO DA PARAÍBA “
GOVERNO MUNICIPALDE (JABEDHD

CABEDÉLC Secretaria de Turismo : .“ ' “ CABED Lg Secretaria de Turismommm - mm,,“ .?; ESTADO DA PARAÍBA
” * GOVERNO MUNICIPAL DE CABHI)FI.0

. . . , , r':.s'L 'l' (lat—(lll? _ N9.1. Fica eleito o Forº dª Cidªde dª ªªªºªºlº' ºª'ª ““"“ “'“ ª '“ “'“ ' 2.1. A presente PERMISSAO DE uso tem por obietivo a permissao de uso de bem_, ,« 75,7.3 ., tronni ,,derorrerem da eXºCUÇªº ªº “"Sºme lnªwuwemº' 'erª'm'ª'dº º “Hm“: nu publico a titulo precarro e gratuito a LIGIA BIJU—ME, inscrita sob o nº de CNPJ
mais priVilegiado (illª Sªlª 36 326810/0001780, representada neste ato nela Senhora LIGIA FONTES DE SOUZA,

_ portadora do CPF/MF soh () nº 324 630 304 53, do bem publico da LOJA n'“ CIDE,
E por estarem de acordo, assinam este instruirento em & rt'esi ; ris tir igual teor ( medindo 2,30“! de largura, 3,15”, de profundidade e 2,55“) de altura, localizada no
validade flª Dlºªªnçª dªªlªªªº'“U”I"“ ªbª“) Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque Municipal Turistico do

Jacaré , Cabedelo/PB, a titulo gratuuo, para exploração de ativrrlade comercial no rumo
de produtos artesanªis, « fnlititli'rlo rn, ll ri :rginElDthi riu—xi

CLÁUSULA TERCEIRA — DA IMISSÃO DA POSSE

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIAND

Preitrito Muniçu e Faina/liar; 3.1. O PERMISSIONÁRIO tica iniitido na posse do imóvel DblElD desta permissão, para
PERerFN'L fins de exploração de atividade comercial de produtos artesanais no ramo de

artesanato, sendo necessária prévia autorização expressa da PERMITENTE, para
eventual alteração do tipo de exploração comercial ar.-ui ntormada, sob pena de
revogação contratual, plena e imediata, sem qualquer notiiiração

ALEXSANDRA MALVINA DA COSTA PIRES DE LIMA

PERWIISSrÚNARIÚ r QÁUSULA QUARTA— DAS PROIBIÇÓES
TESTEMUNHAS:

4.1. O PERMISSIONÁRIO é expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o
Bem, objeto da presente permissão de uso, assim corno transferir a terceiros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE,

humm - DAS cama/lições

5.1. Compete ao PERMISSIONÁRIO:

I- A Permissão de Uso será exclusiva do permissionário habilitado,
após a publicação do decreto do chefe do poder executivo mUHiLIde, conforme
Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, 9 2ª e a assinatura deste Termo de
Permissão de Uso;

II - observar o disposto no presente instrumento;

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CAIil-ilN-ILO

ÇAMEDLQ Secretaria de Turismo
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 008/2020

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL. DE GAEEDELO

CABEDELO Secretaria de Turismo
o'huNIDII. 6.ch

Ill — efetuar“ todos os atos necessários 'a utilização do nbieto desta
PERMISSÃO, da iorma ja definida, correndo por sua tonta as despesas necessárias a' TERMOWDE PEITMTSÉÃO Béfuso Nº cos/2020, esse fim; '

QUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICÍPIO DE lv - restituir as instalações livres e desembaraçadas de qualquer onus
CABEDELO E LIGIA. BLIL All-',, EM ao término da PERMISSAO;
CONFORMIDADE COM A LEI ORGÃNICA V - não oferecer o imóvel como garantia de diVidO ou obrigaran de
MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL N”
SiS/727072770 E LEGISLAÇÓES CORRELATAS.

qualquer natureza, incluidas as benfeitorias existentes, N
VI . não desvrar & finalidade desta PERMISSAO c observar as disposições

contidas neste TERMO DE PERMISSÃO; .
VII - não utilizar e impedir que o imóvel seia usado para :itiv

' » estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou Luntiàrios ao interesse público
O MUNICIPIO DE CABEDELO — PB, DMSM “(lama de dm to WMM) VIII — indenizar o PERMITENTE, segundo Valores do mercado pelo;

::nterno, inscrita Sºb º nº de CNPJ 09 012493000] ['A' com sede ª ma Jºãº Pires M prejuizos que venham a causar, aotermino da PERMISSÃO, ou a qualquer “(Weªlthigueiredo, s/n, Centro, representado neste ato por seu Preieuo o Senhor VlTOR HUGO IX _ anal com as despesas referem“ aos "muros, er-m'ui—ientos e
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, "coriViverite em união estável”, portador do RG nº
3104870 e CPF nº 839.733 54472, com residência na Rua Costa Bela Vista, nº 77, Apt.

atirª,

contribuições de oiialqutrr natureza, que se fizerem necessarias ao tur—(ionarriento des
servrços, intlusrve todo e qualquer encargo prevtdencrario, trabalhista ou iistal, boni

402, Ponta de Campina, Cabedelo , PB, doravante denominado PERMITENTE. (' HUM como aqueles advmdos de multas que porventura llie Venha a ser aplicadas uclas
BI'JLI'WE' inscrita Sºb º "º de CNPJ 36 326810/000180, Cºl“ 59d? “4 RUA NOV“ autoridades públicas, iederars. estarlums e municipais, pertinentes as suas BllvldQGeS
Horizonte, nº 68, Jacaré, CabedelorPB, representada neste ato pelo Senhora LIGIA comerciais,
PONTES DE SOUZA, brasileira, portadora do CPF/MF sob o nº 324 630 304753 e RG ri" )( —- obedecer aos regulamentos administrativos ouaíquer que sera sua
335475, com residênCia na Rua Proietada, nº 68, Jardim Oceania, Cabedelo PB, determinação;
doravante denominado PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE XI-PFPSFIVªfª fªUflªºªllºi'õ lºfªl:
PERMISSÃO DE USO, sujeitandofse à Lei Orgânita Municipal, ao Decreto Municipal nº X" ' manter º imóvel em PEVIEÍÍO Bºiªdª dª Cºmº“/ªçãº, BS Íliítãlªiõªª
56/2020e às cláusulase condições a seguir: . elétricas e hidráulicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e tonservação de

; pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploraçãomirim-Do SUPORTE LEGAL ' " * Cºmerciªl:
XIII — arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou ao

Município;
XIV — manter funcionários em número suficiente para que Para

atendimento eficiente, ficando estabelecido que não na vinculo empregati'rio entre o
PERMITENTE e tais empregados no exercício de suas funções, devendo substituir,
imediatamente, qualquer empregado que sera inconveniente à boa ordern e às noriras

1.1. A presente Permissão regerrse-á pelo seguinte diploma legal:

a] Constituição Federal;
b) Lei Orgânica do Município de Cabedelo;. do PERMIYENTE'(1) Edital de Chamament ' ' E '
d) Decreto Munrcrpal “912753853 N 001/7020' XV— responsabilizar se pela guarda de seus CGHIDJITIL'ITIOS e portentes;' XVI — objetivando lomentOr o turismo e 3 economia lIiLHl fita

determinado que o PERMISSIONÁRIO deverá: manter ti sua loro com bill/'o (sessenta por
cento) de produtos conlorme sua Deultrraggio Destruir/u de DIOJI'IÚ e/Oti produto
pretendido Lonforme documento apresentado no ato de inscrição pam L'Ul'il'OI'l'lBI nO
Edital de Chamamento Publico 001/2020, litaiiclo o:. 40% (quarenta por tento] restantes
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ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

(- . .

CABEDELO Secretaria de Turismo
BGVIIÍIE lll!"

para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendaçoes do toouu
XXIII;

)(VII — as despesas dcconcntcs da utIIIzacáo e manutenção das areas de
uso comum das lojas do Centro de Comercialização de Produtºs Artesarws no Parque
Mumopal Turlstlco do Jacaré? Cabedelo/PB, serão custeados pelo(a) oruprIo(aI
permISSIonarIola).

XVIII — não reaIIzar qualquer obra, rnodIíIcaçào ou adequação do espaço
ocupado (ora dos padroes estabeleuoos sem o prowo e expresso consentImento do
PERMITENTE;

XIX — manter as Instalaçoes no maIs alto oarzrão do lngIcnc o Homem,
devendo recolher o lixo dmriamentc o transportarªo ate o Iorel onde possa ser rrcoIhIdo
pela LIrnpeza Publica;

XX — manter as áreas que ora lhe são outorgadas err per-eito restado
obngandorse a efetuar todos os reparos, inclusIve os de sImpIes marutengão gis
propnas expensas, neles se IanuIndo quaIsquer delerioraçocs que vennarn aposentou
despesas essas que em nenhuma lnpotcsr, ou sob qualquer pretexto, poderão ser
cobradas ou transferIdas & PERMITENTE;

XXI — proporc onar a comunIdode, serwços de ur IIdade ouoIIca;
)(in — não InvadIr a area destxnaoa aos transeuntes, pe'mItnmo o Iluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não IristalaI mesas e (guerras nas
áreas adjacentes à área cedida;

XXIII - produZIr a Idcnhdadc vIsuaI de 'seus produtºs artesanaIs lazer-Ilo
referência a Cabedelo com os d.zeres "Cabedelo/PB/Braml” c/ou com logomarcas
(disponibilizadas em CDs), através de etIquetas, Impressões, estampas, embalagens,
cartões, outros;

)()(IV - produzir a identIdade visual da fachada da lord de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', produzido pela PREFEITURA, atraves da
Secretaria de Comumcação (SECOM).

51.2. O PERMISSIONÁRIO sera responsabIlIzado pelos danos materIaIs causaoos aos
bens municipals que guarnecem a área objeto desta perInIssâIo de uso

53. Compete ao PERMITENTE:

i— Entregar a posse do Imóvel ao PERMISSIONÁRIO, no estado em que
se encontra, para que a mesma dele possa usufruir, ronfnrme o estaheleudn neste
Termo de Permissão;

II - respeitar todas as condIçõcs parturulas no presente Termo de
Permissão.

III - por meio de fiscaIs, tor amplo controle sobre .] utilização do Imovel

, '( ESTADODAPARAÍBA
* GOVERNOMUNICIPALDECABEDELO

CABEDELQ Secretaria de Turismo
' '; anã-humm".

519 A focalização ocorrera, a qualquer momento, conforme toni/w ao
PERMITENTE

9 Zª Ã fIsralInIçao e facultado intervur, a qualquer momento, desde que
constatado IICgaIIdadc no cumonmcnto deste termo ou sempre que o nteresso oublrco
o engn

939 A Intervenção sera no scntIrlo do cvssm a IIIe5;I.Ianrhrle out- est.-«er
ocorrendo

& 4ª O dcswo de íInalIdade na UtllZaÇãO río hem ot'IbIIco ou de
aoroveitamento do ImOVE'l IInoorIara na resmsão imedIah do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

6.1. O descompnrnento de qualquer das obrigações estabeler das neste “”me de
PermIssão, ImpIIca o auto revogação da Pervrnssão,

Parágrafo Único. No caso de auto-revogação da Permissão, o Poder
PI'IbIIco MIInIpraI não se obrIga a Innenwar o PERMISSIONÁRID pelas beniertonas que
por ventura tenham sido realIzadas na arca cedIda.

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO pooe'a ser revogada por «mmm/a no [xr—rumo :.
qualquer momento caso o PERMISSIONÁRIO:

I- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este Lonliato, uu Holcim .]
unirem a Incumbêncla de adquIrIr as obIIgagões LonsIgnadds, sem orem c cxmeiiã
autorização do PERMITENTE;

Il - venha a agir com dolo, culpa, sIrnulag'au ou em fraude na mourão
da permissão contratada;

lll - quando morrerem razões rio Intcwsso Ilo www oulrhto e ou na
ocorrência de qualquer dos ÚISDOSILÓCS UluliLJddS no legrxlatno soln r o assunto,

IV . (?VC'ÍIIUIIIIIIÚHIC, se o PERMISSIONÁRIO drum lll sttII

V - DIllCultar ou Impedir o :Ims'u) Ilv Ar:—Inu» Poh—nos Ilo MIIIIquIo ov
Cabedelo para (! menino do, sum. .IIIIluIIruIªs IIIIIIII—Imm «lu IIsmIIznçào nos
equipamentoa, Instalações e uso-,, Ull|Ul0 [lvª-[L' TERMO DE PERMISSÃO

VI - O I'crrnissmnilrlu llt'Vl'lJ nmuim .! lo,.I l'III um por 'r'U'u [setenta um
canto) dos dias tranacornrius no ”I("u L' no humm no Iunrmnnmvnlo do outono n.io

CABEDEíg Secretaria de Turismo

Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CAEEIJELOSecretaria de Turismo ,

havendo o atInwimento de tal percentual de lrequenma sera raractenzado abandono,=. « ª , 1 L .
consIoerando rosto motIvo para a resusão do Termo de Permlssao de Uso asnnido,

desta PERMISSÃO DE uso retoIrF-I'a ao MunlurpIo frdobern ubIIcoobIetoSAAPOSSC p :o Muncipal de TIIIIsnm, sem
qualquer tempo, mediante solicuaçào da Serreta—*
qualquer uno de preIuIzo para o MunIprIn

6 4 A interrupção dos serwços, sem & prÉvIn autorização da PERMITENTE, (“levem ser
IIIstIIIcada de ImedIato perante a Pretortura MIInIcIoaI dc ("abo/JMC,
revogação do presente TERMO DE PERMISSAO.

sob o In rle

6.5. Sob nenhuma hapotese se Impora (Imer de Inocmzaçãn QOFÍIJ o PERMITENTF

INCLÁUSULÁSÉHMAi—DAEISPCÉÉES Gªngs ” , ,

re o PERMISSIONÁRID o a (Iron7.1. Todos as transações COmeILIalS rea maca: ent ,
serão de sua cxcluswa responsaoIlIunde, Mando vedado a uuhzgçao do nor, e rio
PERMITENTE, como Intermediáno na compra e/ou venda de suas mercaocrlas ou
produtos,

7.1. A instalação de qualquer eqquarncnto ao clonal, ou a rcalIzaçào de benfeitonas,
nãogerarão quaisquer direitos (Je IndeI'II/JÇÃD ao PERMISSIONARIO

7.3. A PERMITENTE não se responsaoIlIzara por meninos que possam advn ao
PERMISSIONÁRIO, pelo não forneumento ou suspensão do fornecIrnento de àgua, bem
como pela suspensão, queda ou oscilação de energla cletrlca,

HÃVA— DA PUBLICAÇÃO? VÁ

8.1. 0 PERMITENTE fará, obrigatorIamente, a publlcação do resumo deste termo no
Semanário Oficial do MuniprIo ate' 0 Sº dia util do meª: segumte ao de sua assinatura.

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DF. CABFDIiLO

9 1 Flca eleito o Foro da [Idade de Cabedelo, para dIrnnir quaIsquer duvidas que
decorrerem da execução do presente instrumento, Ienunuanno'se qualquer outro por
mais priVIlchado que sera.

E por estarem do acordo, assmam este Instrumento em 7. (Ives) mas de Igual teor e
valIdade na presença das testemunhas abaIxo.

Cabedelo PB, 11 Ilo Agosto do 7020

"VITOR I-IusóIªÉxoTo CASTELLIANO
Prefeito IVIIInipraI de Cabedelo

PERMIrrnrr

TESTEMUNHAS:



Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPAL DE (:ABIM

CAEEQÉLO Secretaria de Turismo

TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 009/2020

TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 009/1020.
QUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICIPIO DE
CABEDELO E BEH RAIO DE SOL , ME, EIVl
CONFORMIDADE COM A LEI ORGANICA
MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº
56/2020 E LEGISLAÇOES CORRELATAS.

O MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, ,um;
Interno, Inscrita sob o nº de CNPJ 09 01.7. 493 (“:Ci'll 54 cni'r
Figueiredo. s/n, Centro, representam nos!
PEIXOTO CASTELLIANO, DTGLIIICIID. ”to
3104870 e CPF nº 839 733.544?

Jturr l ' l
i VITOR ItUbO

?, com i'irit
402, Ponta de Campina, Cabedelo FB, ontario-ue uz PERMITENTE .I B&H
RAIO DE SOL- ME, inscrita sob o n'! de CNPI ão 257 Za. ' IU co'n ' tie 'lr' i? u] Mii
Azul, S/N, Jacare, CabedelorPB, representaria vieste
DE SOUZA brasileira, portadora do CPF,/MF sob o n' iii 10247415 :- FIG ri' J-lrlt's Jf! ,
SSP/PB, com residência na Rua Mar azul s/n, Jardim ÚE' LÃbC'EIClU'f'IR, doravante
denominado PERMISSIONÁRIO, resolvem cort—bim o plifêt'nfê TERMO DE PERMISSÃO
DE USO, sujeitando-se 'a LEI Orgânica Muriitipa, ao Decreto 'v'lunit
cláusulas e condições a seguir.

Scrdnrn SUZANNE PONTES

ipal rª 56/2020 L a:

no SDFÉITEVLEÉ-Aí

1.1. A presente Permissão regerrse-a pelo seguinte diploma lega“,

a) Constituição Federal;
b) Lei Orgânica do Municipio de Cabedelo;
c) Edital de Chamamento PÚbIlcu Nº 001/2020;
d) Decreto Municipal nª 56/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
L' ' ». GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

CABEDELO Secretaria de Turismo

2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por Obie-tivo a permissão de uso do bem
público a titulo precário e gratuito a BEH RAIO DE SOL — ME, Inscrita sob o nº de CNPJ
36.257,281/0001700, representada neste ato oe'a Senhora SUZANNE PONTES SE
DOUZA portadora do CPF/MF sob o nº 0393402448, do born publico da LOJA nº 009,
medindo 2,30m de largura, 3,15m de profundidade e 2,55m de altura, localizada no
Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque Municipal Turistico de
Jacaré — Cabedelo/PB, a titulo gratuito, para exploração de aiii/idade rornercml no ramo
de produtos artesanais

MUSUWERLWÍDAW'eÃºeÃJQSSE (

3.1. O PERMISSIONÁRIO tica Imitido na posse do imóvel UIth/IU di-stii pªrrninsí .
fins de exploração de atividade cornerrial de produtos DIIF'SJ'MHÉ no faire de
artesanato, sendo necessaria previa autorização expressa da PERMITENTE, para
eventual alteração do tipo de exploração trimercial aqui informada, sob pena de
revogação contratual, plena e imediata, st—rn tiuaiqiier notificação

ª CLÁUSULA QUARTA - DAS PROIBIÇÓES

4.1. O PERMISSIONÁRIO é expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o
Bem, objeto da presente permissão de uso, assim como transferir a terceiros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE.

5.1. Compete ao PERMISSIONÁRIO:

I- A Permissão de Uso será exclusiva do permissionário habilitado,
após a publicação do decreto do chefe do poder executivo municipal, conforme
Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, é 2” e a assinatura deste Termo de
Permissão de Uso,-

II — observar o disposto no presente instrumento;
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ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

C ABEDELO Secretaria de Turismo
nave-«o' nuuiriu

lll — efetuar todos os atos necessários a utilização do objeto desta
PERMISSÃO, da forma já definida, correndo por sua conta as despesas necessárias aesse fim, ,

|V — restituir as Instalações livres e dcscmbaraçadas de qualquer anos
ao término da PERMISSÃO;

V - não oferecer o imóvel como garantia de divida oii tle'lgdÇãU de
qualquer natureza, incluídas as benfeitorias. existentes;

Vl - não desviar a finalidade desta PERMISSÃO e observar as dispOSIções
contidas neste TERMO DE PERMISSÃO;

Vll - não utilizar e impedir que o imóvel seia usado para ALVIÓÉCIES
estranhas aos obietivos da PERMISSÃO ou contrários ao interesse público

VIII — indenizar O PERMITENTE, segundo valores do mercado pelos
prejuízos que venham a causar, ao término da PERMISSÃO, ou a qualquer momento;

Ix — arcar com as despesas referentes aos tributos, emolumentos e
contribuições de qualquer natureza, que se Illfffcm necessárias ao funcionamento dos
SªfViÇos, Inclusive todo e qualquer encargo prevrdencio'rio, traoalhista ou "ista', bem
como aqueles advindos de multas que porventura the venha a sei aplicadas peias
autoridades publicas, federais, estaduais e municipais, pertinentes as suas at vidades
comerciais;

X— obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua
determinação;

XI — preservar a fauna e a fIOia Inial,

Xll — manter o imóvel em perfeito estado de conservação, as instalações
elétricas e hidráulicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e conservação de
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploração
comercial,-

XIlI — arcar com todo e qualquer dano causado a ÍCÍCÉIÍDS ou ao
Município;

)(IV — manter funcionários em numero suficiente para que haja
atendimento efluente, ficando estabelecido que não ha' vinculo empregaticio entre o
PERMITENTE e tais empregados no exercicio de suas funções,
imediatamente, qualquer empregado que seja inconveniente à boa
do PERMITENTE;

devendo substituir,
ordem e as normas

XV— ÍeSpOÚSªbIIIZBFSE pela guarda de seus equipamentos e pertences;
. XVI — obietivando fomentar o turismo e a economia local fica

determinado que o PERMISSIONÁRIO deverá manter a sua lola com 60 % (sessenta por
cento) de produtos conforme sua Declaração Descritiva de prole-to e/ou produto
pretendido conforme documento apresentado no ato de inscrição para concorrer no
Edital de chamamento Público Nº 001/2020, ficando os 40% (quarenta por cento)

i
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restantes para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendações do
tópico )()(III;

)(Vll —as despesas decorrentes da utilização e manutenção das areas de
uso comum das lojas do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque
MllnlClp'dI Turistico de Jacaroª Cabedelo/PH, serão custeados pelo(a) DI'OD'IDIDI
permisSIonáriola)

)(VIII —- não realizar qualquer obra, modificação ou adequação do espaço
ocupado fora dos padrões estabelecidos sem o pré—Irio e expresso consentimento do
PERMITENTE;

XIX — manter as instalações no mais alto padrão de higiene (: Iirrigiexa.
devendo recolher o IIXO diariamente e transportado ate' o local onde possa ser 'etnlhitlo
pela Limpeza Pública;

XX — manter as áreas que ora lhe são outmgadas em peri estado,
obrigando se a efetuar todos os reparos, inclusive os de siinpies manutençao as
próprias expensas, neles se Incluindo quaisquer deteriorações que venham EDFPªª'*Ííll,
despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sob qualquer oreteyto, pod
[obradas ou transferidas a PERMITENTE;

XXI —- proporcionar a comunidade, serviços do ut'IltIddéª publica,
XXII — não Invadir a area destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele IDL'aI, bem como não Instalar mesas e cadeiras nas
areas adiacentes à área cedida;

O ser

XXIII - produzir a identidade Visual de seus produtos artesanais fazendo
referência a Cabedelo com os dizeres “Calredclo/PB/Brasil" e/ou com logomarcas
[disponibilizadas em CDs), através de etiquetas, impressões, estampas, embalagens,
cartões, outros;

XXIV — produzir a identidade visual da fachada da loia de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', prOdUZido pela PREFEITURA, atraves da
Secretaria de Comunicação (SECOM),

5.2.2. O PERMISSIONÁRIO será responsabilizado pelos danos materi als causados aos
bens municipais que guarnecem a area objeto desta permissão de uso

5.3. Compete ao PERMITENTE:

l— entregar a posse do imovel ao PERMISSIONÁRIO, no est
se encontra, para que a mesma d
Termo de Permissão;

ado em que
ele possa usulruir, conforme o estabelecrdo neste

|| - respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo dePermissão.

lll — por meio de fiscais, ter amplo controle sobre

I

i /

a utilização do imóvel.
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519 A fiscalização ocorrerá, a qualquer momento, conforme conVIet ao
PERMITENTE.

& zº A “salvação É facultado intervrr, a qualquer momento, desde que
constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que o interesse publico
o exigir.

939 A intervenção será no sentido do cessar a «regularidade que 95t|V€|
ocorrendo.

& dº O desvio de fInalidadc na utilização do bem públicº ou de
aproveitamento do imóvel importará na rescisão imediata do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

lil—595,11“ SEXTA É DA REVOGAÇÃO E REMEnsÃggO BEM

6.1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabeleçidas neste Termo de
Permissão, Implica a auto—revogação da Permissão.

Parágrafo Único, No caso de autoArevogação da Permissão, o Poder
Público Municipal não se obriga a indenizar () PERMISSIONÁRIO pelas benimtonas que
por ventura tenham Sido realizadas na área cedida

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por iniciativa do Executivo a
qualquer momento caso 0 PERMISSIDNÁRIO:

l- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a
outrem a incumbência de aquIrir as obrigações consignadas, sem prévia e expressa
autorização do PERMITENTE;

II — venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução
da permissão contratada;

III - quando ocorrerem razões de interesse do servrço publico e ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto,

|V — eventualmente, se o PERMISSIONÃRIO deixar de existir;
V » Dificultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos do Municipio de

Cabedelo para o exercício de suas atribuições funcronais de fiscalização dos
equipamentos, instalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSÃO;

Vl - O Permissionário deverá manter a loja em uso por 70% [setenta por
cento) dos dias transcorridos no mês e no horario de funcionamento do parque, não

ESTADO DA PARAÍBA

:“ & GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO
CABEDELO Secretaria de Turismo

numa uii/mom » '

havendo o atingimento de tal percentual de frequência será caracterizado abandono,
considerando justo motivo para a rescrsão do Termo de Permissão de USD assmado;

5.3' A posse do bem público objeto desta PERMISSÃO DE USO retornara ao Municipro a
qualquer tempo, mediante solicitação da Secretaria MuniCipaI de Turismo, sem
qualquer tipo de prejuizo para O Municipio.

6.4, A interrupção dos serviços, sem a pre'vra autorização do PERMITENTE, deve-ra ser
justificada de imediato perante a Prefeitura Muniupal de Cabedelo, sob pena oe
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

6.5. Sob nenhuma hipotese se impora dever de indenização contra o PERMITENTE,

ccAusuª SÉTIMA— DAS msrosiçõEsGERAIs

7.1. Todas as transações comerciais realizadas entre o PERMISSIONÁRIO e terceiros
serão de sua exclusiva responsabilidade, ficando vedado a utilização do nome da
PERMITENTE, como intermediário na compra e/ou venda de suas mercadorias ou
produtos,

7.2. A instalação de qualquer eqUIpamento adicional, ou a realização de benleilorias,
não gerarão quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONÁRIO.

7.3. A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuizos que possam advir ao
PERMISSIONÁRIO, pelo não fornecimento ou suspensão do iorneCimento de água, bem
como pela suspensão, queda ou DSCIlação de energia eletrira.

Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPALDE (IABEDELO

CABEEDL Secretaria de Turismo
um:/iu: '-

9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cabedelo, para dirimir quaisquer duVIdas que
derorrerem da execução do presente instrumento. renunciando-se qualquer outro por
mais privilegiado que seja

E por estarem de acordo, assinam este instrumento em % (tres) Vias de Igual teor e
validade na presença das testemunhas abaixo,

Cabedelo -PH,11 de Agosto de 2020

. l
i

vamuóia anamaria
Prefeito Municipal de Cabedelo

PERMITFNTE

ti iii,“ i «
' SUZANNE PONTES DE SOUZA

PERMISSIONÁRIO

TESTEMUNHAS:

8.1. O PERMITENTE fará, obrigatoriamente, a publicação do resumo deste termo no
Semanário Oficial do Município até 0 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

ESTADO DA PARAÍBA

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

CABEDELÓ Secretaria de Turismo

TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nª 010/2020

i TERMO DE PERMISSÃO DE uso Nº oro/2010,
IQUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICIPIO DE
CABEDELO E ELLO DE MELL - ME, EM
CONFORMIDADE COM A LEI ORGÃNICAi
MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº
56/2020 E LEGISLAÇÓES CORRELATAS.

0 MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, pessoa juridica de (Neto oublico
interno, inscrita sob o nº de CNPJ 09 012 493 0001754, com sede a rua João vii-ec. rfn
Figueiredo, s/n, Centro, representado neste ato por seu Preleito o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, "Convlvente em união estável", portador do RG nª
3104870 e CPF nª 839.733544-72, com reSIdência na Rua Costa Bela Vista, n'ª 72, Apt
402, Ponta de Campina, Cabedelo , PB, doravante denominado PERMITENTE, & ELLO DE
MELL - ME, inscrita sob o nº de CNPJ 19 924 GSi/0001714, com sede na Rua Por do Sol,

nº 00, Jacare, CabedelorPB, representada neste ato pela Senhora WERLANEIDE
VENTURA DE OLIVEIRA, brasileira, portadora do CPF/MF Sob o nº 569 951484787 e RLI
nº 1341567, com residênCia na Rua Golfo de Sidra, 107 Apt. 103 ImermareS, Cabedelo-
PB, doravante denominado PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE
PERMISSÃO DE USO, sujeitando'se à Lei Orgânica lvlunitipal, ao Decreto Munic pol nª'

56/2020 e às Cláusulas e condições a segun :

_, .MIMEIRA -— Do SUPORTE'IEGÁL

1.1. A presente Permissão regerrse-a pelo segurnte diploma legal-

a) Constituição Federal;
b) Lei Orgânica do Munrcipio de Cabedelo;
c) Edital de Chamamento Público Nº 001/2020
d) Decreto Municipal nº 56/2029.
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ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MIWICIPAI, Diº (:Anrrnmn # . _,; .W . - ' CAQÉÇÉLÚ Secretaria de TurismoÇAÉEÚÉLQ Secretaria de Turismo ,. M “E

"' M:. ' ' N b t 'Til . “ tie |,“ “ª horn restantes para Produtos Artesanais iocais e regionais, ObSÉ'VZ—Iitlit as rcconiendaçóes do2.1, A presente PERMISSAO DE USO tem por o lº WU «1 tªí" “Nº ' " mp,“) XXIli,público a titulo precano e gratuito a ELLO DE MELL — ME, inscr-i.— soh o nº de CNPJ

19 924.633/0001'14, representada reste tito ue'a ScrinOiJ WERLANEIDE VETTLijir—ªfi DE )(VII -as despesas decorrentes da util-zação e “m'. r r *. , 7 , a * ' i. r— , _
OLIVEIRA, Pºllªdº'ª dº CPF/MF sor) D nº 76? 9 “1 m] 8 , 10 mjm DH Ml“: ?ll ] uso comum das lojas do Centro de Comercializacao de ºrooi. s ii'ti, ÉlllrllS no Parque. u ? rw , . Ci >* , . - , i i010. medindº 2,30m de largªm, % lim ”Pirº'l'mmºmjoí ;Í'm ;;;?“ ”:“ (m” "til (lv Municipal Turistico de Jacare Cabedelo,/PB, serao (tlStQJCC/s iieioiai iz'ooriotajCentro de Comercialização º' Prº umª ““ª“” " ª ”" “ª “º " * Pormrssionáriºlal.Jacaré — Cabedelo/PB, a titulo gratuito, [Lira vx|i

rlns areas de

Jr.—HAG L.,, lllritltlilt' ui'iilªlrli'il 'in inliii'r

XVIII — não reaiizai' qualquer obra. mndlflt não ou alien“: não do espoto
dº Pfºdllººª artesanais ocupado fora dos padrões esraIieIt—c dos '»em o prévio e Mariªno Cllll'slmilliTiCUÍD rio

PERMITENTE;

,, ,, XIX— manter as instalacoes no mais alto oadrgo clr 'ii, e lllllP-c J
l CLÁUSULA TERCEIRA— DA IMlSSÃO DA POSSE , " devendo retolner o lixo diariameri'n c- transnoriarlo me o lnt,.i !il'tflí' WW '»"i rf'fºll'iitlrl

pela Limpeza Pública;

XX — manter as areas que ora lan são outorgrdcs ”l'l ;)K,Í-'€,.ç(l r-itario,
obrigandorse a efetuar todos os reparos, inrlcsive os de ºlleFG mªnutençao Liz
proprias expensas, neles se incluiinlu del'stthCt deterio'aç .l' .
despesas essas que em nenhuma Hipoiese, ou tnh quclouer o
cobradas ou transferidas à PERMITENTE:

3.1. () PERMISSIONÁRIO nc; “multi 'in! WW uu» Wio—ml cit '-

fins de exploração do «I'll/iriªm" comercio tie
artesanato, sendo necessario pICªJlA aui
eventual alteração do tuo of np orarár. torneira 'lCli

,. »i. —i iisuni, ti ii.-i
:: 'i'r ' 'lld tit“

PERMIIENTE ii“
,ii—im rit-

_iirin

revogação contratual, plena & iinetiiuta. (it“Yl li',illti'lt : i'm '«ti't «HJ XXI — proporcionar a coniunruade, seivitos de utiiir,l “tie lillÍJllCÉx,
l XXII — não invadir a area destinada aos transeuntes, pe

normal dos frequentadores daquele local, bem como não instt
áreas adjacentes a área cedida;

* mto o lluxo
mcsas e cadeiras nas

XXIII - produzn a identidade visual de seus prod nos
referência a Cabedelo com os dizeres "Cobedelo/PB/Brasrl"
(disponibilizadas em CDs), através de etiquetas
cartões, outros;

nªemnais fazendo
e/ou com logomarcas

4.1. O PERMISSIONÁRIO &' expressamente prorhido :lr LOL i impressões, escampas, embalagens,Bem, objeto da presente permissão de uso
decorrentes do presente instrumento, sem 9pr ssa autt,

v e ou ern outro o
("IUIU/Jb ou direitos

do PERMITENTE.

&' 'in tomo ti

. XXIV - produ7ir & identidade Visual da fachada da l0ja de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', produzido pela PREFEITURA, atraves da
Secretaria de ComunicaçãolSECOM)

“ªU'NTAMEººªs—M ,. ,, ,: mecomemoramsamsung,,,,.,,,,,,,m,,. . riais causados aos
bens municipais que guarnecem a área objeto desta permissão de uso

5.1. Compete ao PERMISSIONÁRIO: 53— Cºmpete ao PERMITENTE:
I— A Permissão de Uso será exclusiva do permissronarin habilitado,

após a publicação do decreto do chefe do poder executivo municipal, conforme
Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, é 2“ e a assinatura deste Termo de
Permissão de Uso;

II - observar o disposto no presente instrumento; _ ,. _l

l— entregar a posse do imóvel ao PERMISSIONÁRIO, no estado em que
se encontra, para que a mesma dele possa usufruir, conforme o estabelecido nesteTermo de Permissão;

. _ II — respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo dePermrssao.

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

gªgº Secretaria de Turismocaia ESTADO DA PARAIBAWªcom“ “ > %% GOVERNOMtiMCiPALiig CABiiinfu'i, :: :, i— '. .- ' TurlsmoIII — efetuar todos os atos necessários a utilização do nh|eto desta CABÉQELÚ secretªriª de' " ' d s o co ta as dos )eSdS necessárias a mtu u.. 4 ..PERTISSAO/ dª fºrmª Jª' dºf'mdª: Cºrrº“ D Pºr U ” I III - por meio de fiscais, ter amplo controle sobre a utilizaçao rio ll'llt)vl'lesse irn; — .“ ' *" ' (1 > t ' las l l e on “ »(, - da PIENÁMIÍSSÁÉU" as mstalaçoes “WES e PSU" )..iraçar Le qua qu r U$ 919 A fiscalização ocorrera, a qualuue' momento, contar-ne EOHUlU ar,ao ermrno ;— , , > '- ' : PERMITENTE.
V » nawovgferec? L; (“ovªl COTO iguªl,—mhª dL dwmm ºu Obrigªdº dº & Zª A fiscalização e facultado intervir a quaquer nªomcnro, desde qup

ottslquer natureza, ME UI as dª Em ª AQUI“ e“ en 6“ , ' v constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que n int v »? Dt.?)llLiVl - nao desvrar a linalidarle desta PERMISSAO e observar as di<.po5içoes" o exigir. & * “ ,Cºnt'dªª neste TERMO DE PERMISSAO; 539 A intervenção ser: no sentido de cessar : rreeiiinrimdi- qJ? mantra
Vll » não utilizar e impedir que o imóvel sem ustido para flllvlllcldCS ocorrendoestranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrários ao interesse publico

& 49 O desvo de finalidade na Ll lização trci nem jinliiito eu tiu
aproveitamento do imóvel l'liDDFtJlJ ro rescisão lmí'd ata da TERMO DE PERMISSAO
DE USO.

Vlll — indenizar o PERMITENTE, Segundo valores de mercurio pelos
prejuizos que venham a causar, ao termino da PERMISSÃO, ou a qualquer momento;

IX — arcar com as despesas referentes aos trrhtitos, emolumentos e
contribuições de qualquer natureza, que se fizerem necessarias ao firnciunartiento dos
SEWIÇOS, inclusive todo e qualquer encargo previdenciario, trabalhista ou fiscal, bem l

» CLÁUSULA SEXTA— DA RFYQGLÇÃEF RÍEVVWEBÉÃ? oo BEM 77como aqueles advindos de multas que porventura lhe venha a ser apliraclas pelas ' *—
autoridades públicas, federais, estaduais e municipais, pertinentes as suas atividddes

comerciais; 6,1. O descumprimento de qualquer das obrigaróes estirhe etirta'». neste ierrrªu dc
)( — obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que sem sua Permissão, impllca a autorrevogeçãu da Permissãodeterminação;

Xl—preservarafauna e a flora local" Parágrafo Único. No caso de autorreaiogaçãc da Pernas e, o Poder
XII — manter o imóvel em perfeito estado de conservação, as ing[aldçõpg Público Municipal não se obriga a indenizar o PERMISSIONARIO pe'as benfeitoria "ile

elétricas e hidráulicas utilizadas, bem como a higieniração, limpeza e conservação de porventura tenham ªldº mªmªdªs na "Cªmªdª
pisos, paredes balcão, mesas e demais e lll amentos utilizados na x loro ã — ' 'comercial; , q I) e p Ç O 6.2. A presente PERMISSAO DE USO podera ser revogada por lDiClâth/a do EXGKiHIVD a

n caso o FERMISSIONARIOXIII — arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou ao , qualquermome tºMuni ' ' - '“pm, |— ceda ou transfira, no todo ou em parte. este contrato, ou deegue &
outrem a incumbência de adqurrir as obrigações consignadas, sem previa e expressa
autorização do PERMITENTE;

II - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução
da permissão contratada;

XIV — manter funcionários em número suficiente para que haja
atendimento eficiente, ficando estabelecido que não há vínculo empregatício entre o
PERMITENTE e tais empregados no exercício de suas funções, devendo substituir,
imediatamente, qualquer empregado que sem inconveniente ."i boa ordem e as normas
do PERMITENTE;

lll - quando ocorrerem razões de interesse do serviço pt'rolico e ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto;

IV - eventualmente, se () PERMISSIONÁRIO deixar de existir;
V » Dificultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos do Município de

Cabedelo para o exercício de suas atribuições funcionais de liscolização dos
equipamentos, instalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSÃO:

VI - O Permissiona'rio deverá manter a loja em uso por 70% (setenta por
cento) dos dias transcorridos no mês e no horario de funcionamento do parque, não

)(V— responsabilizar-st- pela guarda de seus equipamentos e pertentes;
XVI — objetivando Íomentar o turismo e

determinado que o PERMISSIONÁRIO deverá manter a sua leia com 60% (sessenta por
cento) de produtos conforme sua Declaração Descritiva de projeto e/ou produto
pretendido conforme documento apresentado no ato de inscrição para concorrer no
Edital de Chamamento Público Nº 001/2020, ficando os 40% (quarenta por cento)

a economia local fica

ll l ,lj
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Secretaria de Turismo

Taven io ( a n r' e 1 n t * ,l ) IIgI,Intoie..IUr(c LJ * tItC._IttI lll“ I il I* , , ,, ,Cons Omron] lºto motivo para e “”SMS“? ,o & Irnt E e III ' IO 'lo < T nm I“d , , I «,, llr
6.3. A posse do born ;JIIDIIL'II nl» Ptn Ilosta PERMISSÃO DF LISO I'ªt llll' r | I l l* _ » -li ,“ ”« l. l l * .O_Ualqucr tempo. rnedmric soIIrItn ão (ID Burchur MIIIIIUI-trl Ilv ir ““ “
qtialquertipo do Dlí'jtlllºprjlàil MJnIrIno ( A ”M H” É”

6.4. A Interrupcão dos serwtos sem .I prev-,a .l.lIi'll"

ItIst—ªrçaoo dc IIIlí'leTO ;Iermte Ll Prwmtrno MIIITII'II.
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

6.5. SObI , , , . 'Tenhu 113 I Iporesc so iiªTnmii dever de li'tll'li'!JL rn LIIHIIJ ;, PLRIUIH

7.1, Todos as transaçócs tomt'rciars rmliít» » Clllll () PERMIªªIOIuAF'i"e , _S . « L;
;ErRalon de sua exclusiva responsabrlulsde tirando merla I“ I t*ITENTE, como lillElmedláilO 1a compra M'IL, "“WIT “: 'prºdums- ,_ I. , ,. .,I, Étuª Iru-It,.llirhíª' mi
7.2. A Instalação de qualquer onu pamento HCl,Ll)ll1 , «III O [C"— “ II,I :z— nr.. . _,
naogerarao quaisquerdireitos demdenrmçao no PERMISSIONÁR|O H + Ihrritim .T,»7.3. A " '
PERMISSIJIÉRMITENTE nao se respnnsanIIzara por :]I'IJJMI'W, tirlt' no
cºmº | NARIO, pelo nao fornecimento ou atIsDe'Ixão «lo lOl 'lDCillll"'i TN , ll 'É

pe a suspensao, queda ou ObClldLãt) de energia (ªlFiiliâ L L L

,illª/i :”
39 «à, lj-OI'T

CLÁUSULA OITAyAÍÉÃãUBLICAEÃo

PERMI E fará r r 171 * 'T ta IN E , Ol) Iga () ILI ('nlv, ! |» I.TlI ,ou) Ilt ll“tl III» Il sli II“ '» I I31 O , ,t «
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Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020

ESTADO IJA PARAIBA
(it]VliltNU MUNICIPAL DE CAIIIIINILO

Secretaria de TurismoCABEDELOmmm
TERMO DE PERMISSÃO DE uso Nº 011/2020

TERMO DE PERMISSÃO DE uso Nº 011/2010?
QUE CELEBRAM ENTRE SI o MUNIciPIo DE
CABEDELO E ARTE MAR - ME, EM
CONFORMIDADE COM A LEI ORGÃNICA
MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº
55/2020 E LEGIªÃJíCgRªLÃSI 'l

O MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, pessoa juridica de dIreito público

interno, inscrita sob o nº de CNPJ 09,0124930001754, com sede à rua João Pires de
Figueiredo, s/n, Centro, representado neste ato por seu Prefeito o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasrleiro, “convivente em união estável", portador do RG nº
3104870 e CPF nº 839.733544-72, com residência na Rua Costa Bela Vista, nª 72, Apt.
402, Ponta de Campina, Cabedelo - PB, doravante denominado PERMITENTE, e a ARTE
MAR — ME, inscrita sob o nª de CNPJ 31, 467, SEB/0001799, com sede na Rua Alfredo
Chaves, s/n Q 51 L 3 VI— Oceania, Cabedelo-PB, representada neste ato pela Senhora
LUCIENE RAMOS PEREIRA, brasileira, portadora do CPF/MF sob o nª “895618404, e
RG nº 1164671 SSP/PB, com residêncla na Rua Alfredo Chaves, s/n Q 51 L 3 VI— Oceania,
Cabedelo—PB, doravante denominado PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar o presente
TERMO DE PERMISSÃO DE USO, sujeitandorse à Lei Orgânica Municipal, ao Decreto

Municipal nº 56/2020 e às cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA -, DO SUPORTE LEGAL

1.1. A presente Permissão reger-se-á pelo seguinte diploma legal:

a) Constituição Federal;
o) Lei Orgânica do Municipio de Cabedelo;
:) Edital de Chamamento Público nº 001/2020
d) Decreto Municipal nº 56/2020,ICLÁUSULA SEGUNDA '— DO OBIETO

<i>—:“" —

ESTADO DA PARAÍBA :_
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Secretaria de Turismo x_i-_,;
2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por objetivo a permissão de uso de bem
público a título precário e gratuito a ARTE MAR - ME, inscrita sob o nº de CNPJ 31, 467,
583/0001—99, representado neste ato pela Senhora LUCIENE RAMOS PEREIRA
portadora do CPF/MF sob o nº 548,95618404, do bem público da LOIA nº 011,
medindo 2,30m de largura, 3,15m de profundidade e 2,55m de altura, localizada no
Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque Municipal Turistico de
jacaré — Cabedelo/PB, a título gratuito, para exploração de atividade comercial no ramo

de produtos artesanais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA [MISSÃO DA POSSE

tido na posse do imóvel objeto desta permissão, para
I de produtos artesanais no ramo de

o expressa da PERMITENTE, para
I aqui informada, sob pena de

3.1. O PERMISSIONÃRID fica imi

fins de exploração de atividade comercia
artesanato, sendo necessária prévia autorizaçã

exploração comerciaeventual alteração do tipo de
diata, sem qualquer notificação,

revogação contratual, plena e ime

CLÁUSULAuUARTA-DASPROIBIÇÓES , , ,

de ceder no todo ou em parte o
o transferir a terceiros os direitos

o PERMITENTE,

Al. 0 PERMISSIONÁRIO é expressamente proibido

Bem, objeto da presente permissão de uso, assim com
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorizaçao d

OBRIGAÇÓES-CLÁUSULA QUINrA- DAS

5.1. Compete ao PERMISSIONÁRIO:
na'rio habilitado,

utivo municipal, conforme

& zº e a assinatura deste Termo de

I- A Permissão de Uso será exclusiva do permissio

após a publicação do decreto do chefe do poder exec
Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107,Permissão de Uso; fm,

II — observar o disposto no presente instrumento; % ,*, º: “XC
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“6%; ESTADO DA PARAÍBA
.. _ GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDEIIO

CABEDELQ Secretaria de Turismo “W;; 9 ' « ESTADO DA FARAÍBADvunwumm ' “' GOVERNO MUNICIPAL DE CABIZI)HLO
III - efetuar todos os atos necessários 'a utilização do objeto desta % Secretaria de Turismº

PERMISSÃO, da forma já definida, correndo por sua conta as despesas necessárias a
esse fim;

IV — restituir "as instalações livres e desembaraçadas de qualquer ônus Elº A totalização ocorrerá, a qualquer momento, Cºmum“, comº, aoao término da PERMISSÃO; PERMITENTE.
V - não oferecer o imóvel como garantia de dívida ou obrigação de élª Ãfiscalização e' facultado intervir, a qualquer momento. desde que

qualquer natureza, incluidas as benfeitorias existentes; constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que o interesse público
VI - não desviar a finalidade desta PERMISSÃO e observar as disposições º exlglrl

contidas neste TERMO DE PERMISSÃO; 53º A intervenção será no sentido de cessar a irregularidade que estiver
VlI - não utilizar e impedir que o imóvel seja usado para atividades ºcorrendo,

estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrários ao interesse público. 5 ªº O desviº de finalidade na utilização do bem público ou de
VIII — indenizar o PERMITENTE, segundo valores do mercado pelos ªproveitamento do imóvel importará na rescisão imediata do TERMO DE PERMISSÃO

prejuízos que venham a causar, ao término da PERMISSÃO, ou a qualquer momento; DE USO-
l)( — arcar com as despesas referentes aos tributos, emolumentos e

fizerem necessárias ao funcionamento dos CLÁU REVOGAÇÃO E REVERSÃO DO BEM
contribuições de qualquer natureza, que se
serviços, inclusive todo e qualquer encargo pre
como aqueles advindos de multas que pon/en
autoridades públicas, federais, estaduais e municipais,

balhista ou fiscal, bemvidenciário, tra
las

tura Ihe venha a ser aplicadas pe
pertinentes às suas atividades 5.1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas neste Termo de

Permissão, implica a autovrevogação da Permissão.comerciais; . . ,
X - obedecer aos regulamentos admimstratIvos, qualquer que sem sua No caso de auto-revogação da Permissão, o PoderParágrafo Único.

MISSIONÁRIO pelas benfeitorias que
Público Municipal não se obriga a indenizar o PER

por ventura tenham sido realizadas na área cedida.
determinação;

x| — preservar a faun
XII -manter o imdve

a e a flora local;
| em perfeito estado d

o a higienização,

e conservação, as instalações
limpeza e conservação de

elétricas e hidráulicas utilizadas, bem com . ,. | _
Isos paredes balcão, mesas e demais eqquamentos utIlIzados na exp oraçao _p ' , | ' 6.2. A presente PERMISSAO DE USO poderá ser revogada por iniciativa do Executivo aI ) . -

comerca xm - arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou aº qualquer momento casooPERMISSIONARIO:

Mumc'plº; onários em número suficiente para que haja l- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue aoutrem a Incumbência de adquirir as obrigações consignadas, sem prévia e expressa
XIV — manter funci

atendimento eficiente, ficando estabelecido qu
PERMITENTE e tais empregados no exercício .
imediatamente, qualquer empregado que seja inconvenI
do PERMITENTE;

XV — responsabi

XVI — objetivando f
MISSIONÁRIO deverá manter a sua I

forme sua Declaração Descritiva , .
do no ato de inscriçao p
[), ficando os 40% (quaren

b

e não há vínculo empregatício entre o
de suas funções, devendo substitun,

ente à boa ordem e às normas

autorização do PERMITENTE;
Il - venha a agi

da permissão contratada;
III — quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e o

ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto;
IV - eventualmente, se o PERMISSIONÁRIO deixar de existir;
V — Dificultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos do Município de

buições funcionais de fiscalização dos
te TERMO DE PERMISSÃO;

a loja em uso por 70% (setenta por
de funcionamento do parque, não

rcom dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução

una

eus equipamentos e pertences;
mo e a economia local fIca

oia com 60% [sessenta por
de projeto e/ou produtoº , . .ara CONCOÍICI' [] Cabedelº para º exerc'c'o de suas ªt“ento . . , .tª pf" C ] equipamentos, Instalaçoes e usos, objeto desVI - 0 Permissionario deverá manter

cento) dos dias transcorridos no mês e no horario

lizar-se pela guarda de s
omentar o turis

determinado que o PER
cento) de produtos con
pretendido conforme documento apresenta
Edital de Chamamento Público nª Dul/202

l. »"Il “: x
ix.

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MIINICIlªAI. nr: CAIIIIIterI)W

CABEDELO Secretaria de TurismoW ESTADO DA PARAIBA
' ' GOVERNO MU_ N .

restantes para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as rPcOmr-ntlnçnrus (In _EDELO secrEta . [CIPAL DE LABEDELO “BEtópico XXI"; mumu—mumu“ PIB de Turismo D .
XVII - as despesas decorrentes da utilização e manutenção das áreas de hªvendº D atingiment

con o de tal percentual de frequência 'sera caracterizado ahando: I'll),: . anarr. no Pur IIc Sidera ' 'm de Prºdutos Ants . . “ ndo justo motivo para a rescisão d To ermo de Perm' “Issao de Uso assinad o:
uso comum das lojas do Centro de Comercializaç

serão custeados pelo(a) propriolu]
Municípal Turístico de Jacaré» Cabedelo/PB,
permissionáriofa].

XVIII — não realizar qualquer obra, modificação

ocupado fora dos padrões estabelecidos sem o prévio e expresso conscnlimont
PERMITENTE;

5.3. A

qualqutªorssteerd'opbem público objeto desta PE. o, mediante soli
qualquer tipo de prejuízo para o

R "
MISSAO DE USO retornará ao MunIcípIo a

CItação da Secr .etana M ' - .
Município, un'c'pª' dº Turismº, semou adequação do espaço

o do. _ . . . 6.4. A - .o maIs alto adrao de higIene e limpeza. _ "iterrupçao do 'P Iustif s serVIços. sem a prévia autorização da PERMITENTE d, evera' ser

a ser recolhido icada de imediato_ Pºrante a Prefe- . .
revogaçao do presente TERMO DE PERMIdâuÃrca) MUnlclpal de Cabedelo, sob penª de

XIX — manter as instalações n

devendo recolher o lixo diariamente e transporta-Io ate o local onde poss

pela Limpeza Pública;
xx — manter as áreas que ora lhe são outorgadas em perfeito estado,

obrigandorse a efetuar todos os reparos, inclusive os de simples manutenção às
próprias expensas, neles se incluindo quaisquer deteriorações que venham apresentar,
despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sob qualquer pretexto, poderão ser ,
cobradas ou transferidas a PERMITENTE; lª-ISULA SÉT'MA- DAS DISPOslçõgs GERAISxxl — proporcionar a comunidade, serviços de utilidade pública; ál

XXII — não invadir a área destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo
instalar mesas e cadeiras nas

5 . , .,

& Sºb nenhuma hlpotese se Impora dever de indenizaçao contra o PER V EN E

normal dos fre uentadores da uele local, bem como não 7-1- Tºdªs as ' - -q (1 serãº de sua t'ª'ilªªsººi l=ºmeroais realizadas entre o PERMISSIONÁRIO & terceirexc usIva responsabilidade, ficando vedado a utilização do nome 35a

áreas adjacentes ;; área cedida;
XXIII - produzir a identidade Visual de seus produtos artesanais fazendo 'E " "E”, E CO 10 intermed'ár' n. r | lo a Cºmpra e 0prod tºs_ Í venda de suas mercadorias ou

referência a Cabedelo com os dizeres ”Cabedelo/PB/Brasil" e/ou com logomarcas
(disponibilizadas em CDs), através de etiquetas, impressões, estampas, embalagens,

7.2. . N ' - -A Instalacao de qualquer equrpamento adICIonal, ou a realização de benfeitorias

cartões, outros;
)(le - produzir a identidade visual da fachada da loja de acordo com nãº gerarão quªlªquªf direitos dª ÍNGEHÍZªção ao PERMISSIONÁRIO

orientação e arte disponibilizado em Cd', produzido pela PREFEITURA, através da 7.3. A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuízos que possam advir ao

Secretaria de Comunicação (SECOM). PERMISSIONARIO, pelo não fornecimento ou suspensão do fornecimento de agua bem

5.2.2. O PERMISSIONARIO será responsabilizado pelos danos materiais causados aos cºmº Pºlª SUSDQHSãºr queda ou ºSCÍIaçãº de energia Elétrica
bens municipais que guarnecem aérea objeto desta permissão de uso.

| CLÁUSULA OITAVA- DA PUBLICAÇÃO

l- entregar a posse do imóvel ao PERMISSIONÁRIO ()
se encºntra, para que a mesma dele pºssa “SUM", cºnmrme o'eºmãªªgãiãnãgiê 8.1. O PERMITENTE fará, obrigatoriamente, a publicação do resumo deste termo no

Semanário Oficial do Municipio até o Sª dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

5.3. Compete ao PERMITENTE:

Termo de Permissão;

. _ II - respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo de
Permlssao.

III - por meio de fiscais, ter amplo controle sobre a utillzação do imóvel.
l

I ,r,))
J
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ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO. __ CAÉÉBELÚ Secretaria de Turismo_ -_ ESTADO DA PARAIBA 9 marista-r ;W ,

GOVERNO MUNICIPAL. DE CABEDELO ”BE i CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO iCABEDELO Secretaria de Turismom
CLÁUSULA NONA—DO FORO ] 2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por obietivo a permissão de uso de bem

ª público a título precário e gratuito a LAPIS E COR - ME, repiesentada por SANDVERLLY
DA PAZ DO NASCIMENTO, portadora do CPF/MF sob o nª 103 388 324—75, do bem
público da LOJA n" 012, medindo 2.30ni de largura, 3.15m de profundidade e 2,55m de
altura. localizada no Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque
Municipal Turistico de Jacaré — Cabedelo/PB. a titulo gratuito, para exploração de
atiwdade comercial no ramo de produtos artesanais.

9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cabedelo, para dirimir quaisquer dúvidas que
decorrerem da execução do presente instrumento, renunciando-se qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, assinam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e
validade na presença das testemunhas abaixo.

' l CLÁUSULA TERCEIRA — DA IMISSÃO DA POSSEl Cabedelo - PB,11 de Agosto de 2020, L , , ,, , ,, ,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,., ,,, , ,,,,Al/ l ' , ».l, ,“ 3,1. O PERMISSIONARIO fica imitido na posse do imovel obieto desta permissao, para
/ll/] fins de exploração de atividade comercial de produtos artesanais no ramo de» i _,_ ." artesanato, sendo necessária prévia autorizaçao expressa da PERMITENTE, para

eventual alteração do tipo de exploração corneroal aqui informada, sob pena deVITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO

Prefeito Multiiciplal de Cªbªdªlº revogação contratual, plena e imediata, sem qualquer notificação
PERMITENTE Trç” ª

r,x: ,IQNWRAQM'. “ “ ':) Qix-ue.“ , ' ,.
LUCIENE RAMOS PEREIRA 4.1. O PERMISSIONARIO e expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o

Bem, objeto da presente permissão de uso, assim como transferir a terceiros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE.

PERMISSIONÁRIO

TESTEMUNHAS:

1ª) “E“RLXFMK-u. lªbuta“ Raele»—

5.1. Compete ao PERMISSIONÁRIO:

l- A Permissão de Uso será exclusiva do permissionário habilitado,
após a publicação do decreto do chefe do poder executivo municipal, conforme
Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107. 5 2ª e a assinatura deste Termo dePermissão de Uso; ,

irs'i'iioo DA PARAIBA

MW GOVERNO iV-lUlerUPAL Dl: CABEDELO
CABEÉBELÚ Secretaria de Turismo
'“ mn WWW?“

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPAL DF. CABEDELO

ELO Secretaria de TurismoABED

TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 012/2020
II - observar o disposto no presente instrumento,
III — efetuar todos os atos necessários a utilização do objeto desta

PERMISSÃO, da lorma ia detinida, correndo por sua conta as despesas necessárias a"frffffff—M 7% *" esse fim;
] TERMO DE PERMISSAO DE USO Nº 012/2020, .
lQUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICÍPIO DE
,CABEDELO E LAPIS E COR - ME, EM
CONFORMIDADE COM A LEI ORGÃNICA
MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº:
56/2020 E LEGISLAÇÓES CORRELATAS.

IV — restituir as instalações livres o desembai'açadas de qualquer ônus
ao término da PERMISSÃO,

V - não oferecer o imóvel como garantia de dWida ou obrigação de
qualquer natureza, incluidas as benfeitorias emstentes;

VI - não dDGVIdI a Íinaliilade desta PERMISSÃO e observar as disposições
em contidas neste TERMO DE PERMISSÃO,

VII - não utilizar e impedir que o imóvel seia usado para atiVIdades
estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrarias ao interesse público.

VIII -— indenizar o PERMITENTE, segundo valores do mercado pelos
prenuzos que venham a causar, ao término da PERMlSSÃO, ou a qualquer momento;

I)( — arcar com as despesas referentes aos tributos, emolumentos e
contribuições de qualquer natureza, que se fizerem necessárias ao funcionamento dos
serviços, incluswe todo e qualquer encargo preVidencia'rio, trabalhista ou fiscal, bem
como aqueles adVindos de multas que porventura lhe venha a ser aplicadas pelas
autoridades públicas, federais, estaduais e municipais, pertinentes as suas atIVidades
comerciais;

0 MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, pessoa iurídica de direito público
interno, inscrita sob o nº de CNPJ 09.0l2.493,0001-54, com sede à rua João Pires de
Figueiredo, s/n, Centro, representado neste alo por seu Prefeito o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, “conwvente em união estável”, portador do RG nº
3104870 e CPF nº 839 733544772, com residência na Rua Costa Bela Vista, nº 72, Apt.
402, Ponta de Campina, Cabedelo , PB, doravante denominado PERMITENTE, e a LAPIS
E COR — ME, inscrita sob o nº de CNPJ 35,533369/0001-44, com sede na Rua General
Jose Arake'n Rodrigues, 337 Praia de lacare , CabedelorPB, representada neste ato pela
Senhora SANDYERLlY DA PAZ DO NASCIMENTO, brasileira, portadora do CPF/MF sob o
nº 103.388324'75 e RG n“ 3803094 — SSDS/PB, com residência na Rua General )osé
Araken Rodrigues, 337 Praia do Jacaré , CabedelorPB, doravante denominado
PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO,
sujeitandorse 'a Lei Orgânica Municipal, ao Decreto Municipal nº 56/2020 e às cláusulas
e condições a seguir:

)( — obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua
determinação;

XI — preservar a fauna e a flora local;

XII — manter o imóvel em perfeito estado de conservação, as instalações
elétricas e hidráulicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e conservação de
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploração
comercial;

)(III — arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou ao
Municipio;

)(IV — manter funcionários em número suficiente para que haja
1.1.A presente Permissãº reger-se-á pelo seguinte diploma legal: atendimento eficiente, ficando estabelecido que não há vínculo empregaticio entre o4 - PERMITENTE e tais empregados no exercício de suas funções, devendo substituir,

a) constituiçãº pede,-ªi; imediatamente, qualquer empregado que seja inconveniente à boa ordem e 'as normasb) Lei Orgânica do Muniupio de Cabedelo; dº PERMITENTEJ
c) Edital de Chamamento Público nº 001/2020 XV — responsabilizar-se pela guarda de seus equipamentos e pertences, ld) Decreto Municipal nª 56/2020.

%. XVI - objetivando fomentar o turismo e a economia local fica ",
determinado que o PERMISSIONÁRIO deverá manter a sua loja com 60% (sessenta por ,-
cento) de produtos conforme sua Declaração Descritiva de projeto e/ou produto i

l pretendido conforme documento apresentado no ato de inscrição para concorrer no
' l Edital de Chamamento Público nº 001/2020, ficando os 40% (quarenta por cento] '?(tag l _ * [, isé"
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'Ano |M PARAÍBA
(itiVlªR'x'll MllNlt'Il'Al, nr: (IAIll-

Secretaria de Turismo
«Adm

ECAE BELO
MW., CYAN».

ivsmnios onin l'IodiitI—s Ai |l"ulll.ll$ Incor» L' rcgionais, olisorvtindo as recomendações do
lDJVllU (XIII,

XVII — .]». llt'KptWJK Ilotoiirnto-i da tIiIIimcno L' rii.miitrinção das ároas de
«.au tniiunii (los nuns rio (Willi! liv l'ninoirinlimcíio (lr IªroIIiIlnv, Artrisanais no Parque
Mir.—ional Tun—In .» III» l.u ii'lª I'nlwdr-lo/PII, swim cusimrlm nelo(a) propriola)
Iw—inuwnm. min

XVIII — Imo i. dll/(II oualouor obra, mortiiicogao ou adequação do espaço
um '.It' foi: um i-axiioo, tª'íiJlTi'lCtIllns sem n nrrªwo o endosso LONSCDUFI'IPI'IIO do

PER'VllTENTE,

XlX — I“]RiilO' Instainções no InaIs tilto padrao do higipne e limpou,
J it'toinpi o lan di,-: iarwoln o ('a'ISDOrta—lo ate o local ondr possa ser recolhdo

,- ancra lªlzhlira,
XX -» ntigi as. areas que ora Ihr: são outorgadas em perfeito estado,

lorsr- a olututir todos os reparos, Inclusive os da simples manutenção as
cxuensas, nrlm sr Irtluindo ouaisquDI deterioracntis quo venham apresentar

« ovas quo om III,-I'nIInin hipotcsv, no sol) qualoutir pretexto, poderão ser
ou translfjiidtr— _] PFRMITENTE,

XXI v DIODUILIOHHI' a comunidade, sr.-rumos de» utilidade pública;
XXII — não Invadir a área destinada aos transuuiitps, perniitIndo () fluxo

dos (It-thminant-s dnqimlc local, bem como não instalar mesas e cadeiras nas
, i;: , adiqrmtcis o arm ((»(Iida,

XXIII , produzir n idcntidadp visual diª sºus produtos Artesanais fazendo
*'i"'l"li & Edbedolo (um os dizeres "Cabedelo/PWBrasil" e/ou com logomarcas

lllddd$ Clll (Da], suave» de etiquetas, Impressões, estampas, embalagens
il-a, outros,

XXIV — produzir a identidade visual da fachada da loja de acordo com
.au & ana dIsponIlIIIizado um Cd', produzrdo pela PREFEITURA, atraves do

mu dr: Comunicação (SECOM).r , . .
13.21, O PERMISSIONÁRIO sera responsabilizado pelos danos materiais causados aos
.II-n'. municipais que guarnecem a área objeto desta permissão de uso

5,3. tumor.-te ao PERMITENTE:

l— min-gar a posse do Imóvel ao PERMISSIONÁRIO, no estado em que
un «montra, para quo u Inu-Ima duie possa usufruir, conformo o estabelecido neste
llflmu de Permissão;

, II - respeitar todas as condições pactuadas no presente 'I'ornio deanussão.

lll — por rna-lo dl' II“-als, ter amplo controle 50h10 .I utilização do imóvel,

gyda“ (Xl »Ó
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cansado
519 A fiscalização ocorrerá, a qualquer momento, conforme Eonvier ao

PERMITENTE.

5 Zª Ã llSCallZãÇãD é facultado interwr, & ouaiquer nionierito, desde que
constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que o interesse público
o exigir

539 A intervenção ss-ra no sentido (Ie cessar & irIegulaIidade que estiver
ocorrendo.

5 ªº O dvsvro de- iinalidado na utilização do bem publico ou do
aproveitamento do imóvel importara no rostisao Imediata do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO,

CLÁusucÃsExtif [ªgravos/gig E rievcnsío *

6.1, O descumprimento de qualoucr das obrigações ostabelecrdas neste Ttªrrrio de
Permissão, implica a autorrevogaçao da Permissão

Parágrafo Único. No caso de auto-revogação da PermIssão, o Poder
Público Municipal não se obrIga a indenizar o PERMISSIONÁRIO pelas benfeitorias que
por ventura tenham sido realizadas na àrPZ—I cedida.

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO podera ser revogada por Iniciativa do Executivo a
qualquer momento caso o PERMISSIONÁRIO:

I — ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a
outrem a incumbência de adquirir as obrigações consignadas, sem préwa e expressa
autorização do PERMITENTE;

II - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução
da permissão contratada;

_ III - quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou na
ocorrencia de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto;

IV - eventualmente, se o PERMISSIONÁRIO deixar de existir;
V , Dificultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos do Moni '

Cabedelo para o exercício de suas atribuições funcionais de fiscalização
equipamentos, instalações e Usos, objeto deste TERMO DE PERMISSÃO;

VI - O Permissionário deverá manter a loja em uso por 70% (setenta por
cento) dos dias transcorridos no mês e no horário de funcionamento do parque, não

l/ WWW
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havendo o atingimento de tal percentual de frequénCIa sera caracterizado abandono,
considerandojusto motivo para a rescisão do Termo de Permissão de Uso assinado;

6.3. A posse do bem público objeto desta PERMISSÃO DE USO retornará ao Município a
qualquer tempo, mediante solICItacão da Secretaria Municipal de Turismo, sem
qualquer tipo de pieiuizo para o MunIprio.

6,4. A interrupção dos serwços, sem a prévia autorização da PERMITENTE, devera ser
justificada de imedIato perante a Prefeitura Municipal de Cabedelo, sob pena de
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

5.5. Sob nenhuma hipótese se impora dever de indenização contra o PERMITENTE.

CLÁUSULA SÉTIMA f DAS DIEPOSIÇÓES GERAIS

7.1. Todas as transações comerciais realizadas entre o PERMISSIONÁRID ? terceiros
serão de sua exclusiva responsabilidade, ficando vedado a utilização do nome da
PERMITENTE, como intermediário na compra e/ou venda de suas mercadorias ou
produtos.

7.2, A Instalação de qualquer equamento adicional, ou a realização de benfeitorias,
não gerarão quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONARIO.

7.3. A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuízos que possam advir ao
PERMISSIONÁRIO, pelo não fornecimento ou suspensão do fornecimento de água, bem
como pela suspensão. queda ou oscilação de energia elétrica.

8.1. O PERMITENTE fará, obrigatoriamente, a publicação do resumo deste termo no
Semanário Oficial do Municipio até o sº dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

ESTADO DA PARAÍBA
cow; no MUNICIPALDE CABEDELO

Secretaria de Turismo

9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cabedelo, para dirimir quaisquer dúvidas que
de(orrcrcm da execução do proscntc instrumento, li'nllnclandofsê' qualquer outro por
mais urivrleglado que seja.

E por estaram de acordo, assmom esta Instrumento em 3 (três! vias de Igual teor e
validado na presenca das testemunhas abaixo

, Cabedelo , PB,11 de Agosto de 2020

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO

Prefeito Municipal de Cabedelo
PERMITENTE

W ('
ÉANDYERLLY DA PÃZ oo NASCIMENTO

PERMISSIONÁRIO
TESTEMUNHAS:
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO N“(Il3l2lI1ll

TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 013/2020,
QUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICÍPIO DE

CABEDELO E ARTE COM GRAÇA - ME, EM
CONFORMIDADE COM A LEI ORGANICA
MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº
56/2020 E [EGISLAÇOES CORRELATAS.

O MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita sob o nº de CNPJ 09.012.493.0001—54, com sede a rua João Pires de
Figueiredo, s/n, Centro, representado neste ato por seu Prefeito o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, "convivente em união estável”, portador do RG nº
3104870 e CPF nº 839.733.544—72, com residência na Rua Costa Bela Vista, nª 72, Apt.
402, Ponta de Campina, Cabedelo , PB, doravante denominado PERMITENTE, e ARTE
COM GRAÇA — ME, inscrito sob o nº de CNPJ 27.707.443/0001—73, com sede na Rua
Engenheiro Liedson de Carvalho Lisboa, S/N, Praia de Jacaré , CabedelorPB,
representada neste ato pela Senhora MARIA DAS GRAÇAS PATRICIO SILVA, brasileira,
portadora do CPF/MF soh o nº 06850421468 e RG nº228416 — SSP/PB Zvia, com
residência na Rua Olga Brito dos Santos nº 41 Centro , Cabedelo-PB, doravante
denominado PERMISSIONÁRID, resolvem celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO
DE USO, sujenandovse a Lei Orgânica Municipal, ao Decreto Municipal nª 56/2020 e às
cláusulas e condições a seguir:

[ CLÁUSULA PRIMEIRA —Do suvom LEGAL J

1.1. A presente Permissão regerrsera pelo seguinte diploma legal:

a) Constituição Federal;
b) Lei Orgânica do Município de Cabedelo;
c) Edital de Chamamento Público nº 001/2020;
d) Decreto Municipal nº 56/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
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2.1. A presente PERMISSÃO DE
público a título precário e
27.707.443/0001-73
PATRÍCIO SILVA por

n“ 013, medindo 2,3

USO tem por objetivo a permissão de uso de bem
gratuito a ARTE COM GRAÇA - ME inscrito soh o nº de CNPJ

. representado neste ato pela Senhora MARIA DAS GRAÇAS
tador do CPF/MF sob o nº 068.504.214-68, do bem público da LOJA
Um de largura, 3,15m de profundidade e 2,55m de altura, localizada

no Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque Municipal Turístico de
Jacare — Cabedelo/PB, a titulo gratuito, para exploração de atividade comercial no ramo
de produtos artesanais.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA IMISSÃO DA POSSE

3.1. O PERMISSIONÁRIO fica imitido na posse do imóvel objeto desta permissão, para
fins de exploração de atividade comercial de produtos artesanais no ramo de
artesanato, sendo necessária prévia autorização expressa da PERMITENTE, para
eventual alteração do tipo de exploração comercial aqui informada, sob pena de
revogação contratual, plena e imediata, sem qualquer notificação.

[ CLÁUSULA QUARTA— DAS PROIBIÇÓES

4.1. O PERMISSIONÁRIO e' expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o
Bem, objeto da presente permissão de uso, assim como transferir a terceiros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE.

| CLÁUSULA QUINTA— DAS OBRIGAÇÓES

5.1. Compete ao PERMISSIONARIO:

I- A Permissão de Uso será exclusiva do permissionário habilitado,

após a publicação do decreto do chefe do poder executivo munICIpal, conforme

Iii vb

Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020
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Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, 5 20 e a assinatura deste Termo de
Permissão de Uso;

Il - observar o disposto no presente instrumento;
- lII — efetuar todos os atos necessários 'a utilização do objeto desta

PERMISSAD, da forma já definida, correndo por sua conta as despesas necessárias a
esse fim;

IV — restituir às instalações livres e desembaraçadas de qualquer ônus
ao término da PERMISSÃO;

V - não oferecer o imóvel como garantia de dívida ou obrigação de
qualquer natureza, incluidas as benfeitorias existentes;

VI - não desviar a finalidade desta PERMISSÃO e observar as disposições
contidas neste TERMO DE PERMISSÃO;

VII - não utilizar e impedir que o imóvel seja usado para atividades
estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrários ao interesse público.

Vlll — indenizar o PERMITENTE, segundo valores do mercado pelos
prejuízos que venham a causar, ao término da PERMISSÃO, ou a qualquer momento;

IX — arcar com as despesas referentes aos tributos, emolumentos e
contribuições de qualquer natureza, que se fizerem necessárias ao funcionamento dos
serviços, inclusive todo e qualquer encargo previdenciário, trabalhista ou fiscal, bem
como aqueles advindos de muitas que porventura lhe venha a ser aplicadas pelas
autoridades públicas, federais, estaduais e municipais, pertinentes às suas atividades
comerciais;

X — obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua
determinação;

XI — preservar a fauna e a flora local;

XII —— manter o imóvel em perfeito estado de conservação, as instalações
elétricas e hidráulicas utilizadas. bem como a higienização, limpeza e conservação de
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploração
comercial:

)(lII — arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou ao
Município;

XIV - manter funcionários em número suficiente para que haja
atendimento eficiente, ficando estabelecido que não ha' vinculo empregatício entre o
PERMITENTE e tais empregados no exercício de suas funções, devendo substituir,
imediatamente, qualquer empregado que seja inconveniente à boa ordem e às normas
do PERMITENTE;

)(V— responsabilizar-se pela guarda de seus equipamentos e pertences;
XVI — objetivando fomentar o turismo e a economia local fica

determinado que o PERMISSIONÁRIO deverá manter a sua loja com 60% (sessenta por
cento) de produtos conforme sua Declaração Descritiva de projeto e/ou produto

, - _ ESTADUDAPARAÍBA º
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pretendido conforme documento apresentado no ato de inscrição para concorrer no
Edital de Chamamento Público (101/2020, ficando os 40% (quarenta por cento) restantes
para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendações do tópico
XXIII;

XVII — as despesas deCorrentes da utilização e manutenção das áreas de
uso comum das lojas do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque
Municipal Turistico de Jacaré- Cabedelo/PB, serão custeados pelo(a) pro'prio(a)
permissionáriola].

XVIII — não realizar qualquer obra, modificação ou adequação do espaço
ocupado fora dos padrões estabelecidos sem o prévio e expresso consentimento do
PERMITENTE;

XIX - manter as instalações no mais alto padrão de higiene e limpeza,
devendo recolher o lixo diariamente e transporta-Io até o local onde possa ser recolhido ]
pela Limpeza Pública;

XX — manter as áreas que ora lhe são outorgadas em perfeito estado,
obrigando se a efetuar todos os reparos, inclusive os de simples manutenção às
piúprias expensas, neles se incluindo quaisquer deteriorações que venham apresentar,
despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sob qualquer pretexto, poderão ser
cobradas ou transferidas à PERMITENTE;

XXI — proporcionará comunidade, serviços de utilidade pública;
XXII - não invadir a área destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não instalar mesas e cadeiras nas
áreas adjacentes a area cedida;

XXIII - produzir a identidade visual de seus produtos artesanais fazendo
referência a Cabedelo com os dizeres “Cabedelo/PB/Brasil" e/ou com logomarcas
(disponibilizadas em CDs), através de etiquetas, impressões, estampas, embalagens,
cartões, outros;

XXIV - produzir a identidade visual da fachada da loja de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', produzido pela PREFEITURA, atraves da
Secretaria de Comunicação (SECOM),

5.21. O PERMISSIDNÁRIO sera responsabilizado pelos danos materiais causados aos
bens municipais que guarnecem a area objeto desta permissão de uso.

5.3. Compete ao PERMITENTE:

I— entregar a posse do imóvel an PERMISSIONARIO, no estado em que
Se encontra, para que a mesma dele possa usufruir, conforme o estabelecido neste
Termo de Permissão;
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II - respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo dePermissão.

III - por meio de fiscais, ter amplo controle sobre zi utilização do imóvel.

519 A fiscalização ocorrerá, a qualquer momento, conforme convier ao
PERMITENTE.

5 lª Ã iiscalização é facultado intervir, a qualquer momento, desde que
constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que o interesse público
o exigir.

535 A intervenção será no sentido de cessar a irregularidade que estiver
ocorrendo,

& ªº O desvio de finalidade na utili7ação do bem público ou de
aproveitamento do imóvel importará na rescisão imediata do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

ÉÁUSULA SEXTA— DA REVOGAÇÃO & REVERSÃO DO BEM

6.1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas neste Termo de
Permissão, implica a auto-revogação da Permissão.

Parágrafo Único. No caso de autoerevogação da Permissão, o Poder
Público Municipal não se obriga a indenizar O PERMISSIDNARID pelas benfeitorias que
por ventura tenham sido realizadas na área cedida.

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por iniciativa do Executivo a
qualquer momento caso o PERMISSIONÃRIO:

[ - ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, Ou delegue a
outrem a incumbência de adquirir as obrigações consignadas, sem prévia e expressa

autorização do PERMITENTE; .
II - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execuçao

da permissão contratada;
III - quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou na

ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto;
IV - eventualmente, se o PERMISSIONÁRIO deixar de existir;
V - Dificultar ou impedir O acesso de Agentes Públicos do Municipio de

Cabedelo para o exercicio de suas atribuições funcionais de fifcalização dos
equipamentos, instalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSAO;

_ ESTADO DA PARAÍBA
M GOVERNO MUNICIPALDE CABEDELO

CABEDELQ Secretaria de Turismo D" ummwmuumu —

Vl — O Permissionário deverá mantera loja em uso por 70% (
cento) dos dias transcorridos no mes e no horário de funcionamento d
havendo O atingimento de tal percentual de frequência será caracteriz
conSiderandO Justo motivo para a rescisão do Termo de Permissão de Us

setenta por
o parque, não

ado abandono,
o assinado;

6.3. A posse dO bem público objeto desta PERMISSÃO DE USO retornará ao Municipio a
qualquer “tempo, mediante solicitação da Secretaria Municipal de Turismo, sem
qualquer tipo de prejuizo para o Município.

S.A.A interrupção dos serviços, sem a prévia autorização da PERMITENTE, deverá ser
justificada de imediato perante a Prefeitura Municipal de_ Cabedelo, sob pena de
revogaçao do presente TERMO DE PERMISSÃO.

6.5. Sob nenhuma hipótese se imporá dever de indenização contra o PERMITENTE.

DAS DISPDSIÇÓES GERAIS

7.1. Todas as transações comerciais realizadas entre o PERMISSIONÁRIO e terceiros
serão de sua exclusiva responsabilidade, ficando vedado a utilização do nome da
PERMITENTE, como intermediário na compra e/ou venda de suas mercadorias ou
produtos.

7.2, A instalação de qualquer equipamento adicional, ou a realização de benfeitorias,
não gerarão quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONÃRID.

7.3. A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuizos que possam advir ao
PERMISSIONÁRIO, pelo não fornecimento ou suspensão do fornecimento de água, bem
como pela suspensão, queda ou oscilação de energia elétrica.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 7,
8.1. O PERMITENTE fará, obrigatoriamente, a publicação do resumo deste termo no
Semanário oficial do Municipio ate' a 5ª dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
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9.1. Fica eleito o Foro da Cid
decorrerem da execução do pr
mais privilegiado que seja.

ado de Cabedelo, para dirimir quaisquer dúvidas que
escute instrumento, renunciandovso qualquer outro por

E por estarem de acordo, assinam este instrumento em 3 (três] vias de igual teor e
validade na presença das testemunhas abaix

Cabedelo - PB,11 de Agosto de 2020.

/
All/lm

VlTOR HUGO/PBR T0 CASTELLIANO

Prefeito Muniçi al de Cabedelo

;PERIYITENTE ' (.
'E' a box ersz-Lu ”WiKi-'(, rª *l ttu'
' MARTA àêGRAÇANATRICiO SILVA

PERMISSIONÁRIA

TESTEMUNHAS:

E))“ “iPaper-t Qithtox &embeç

aº)?» ji, %% r'i/ & i/rír umª; n/nw “mu

liS'I'Alll) ll/l PARAÍBA
(itiVIiltNi) Mim [(Ill'iil, iii: i'Aiiiiiifiri
Secrelaria de Turismo

ll iniii ni l'l iuiissxii iii INK) x iiii :iilii

TFRMO DE PTRMISSÃD DE USO Nº 0111/1020,
QUI CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICIPIO DE
CAHEDEID E FLOR BISCUIT - ME, ENI
CONIORMIDADE COM A [F! ORGÃNICA
MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº
56/2020 L LEGISLAÇOES CORRELATAS.

,. i' 3,
Dor =,i'i,i Prr'lni 'VITOP. H

v t“ll iiiiiªii'i (".lnvtii' línlitlllni
nm residentia na liiiti Couto Bi'lti ”wii. '

. t,illl'llllii' irlht'flf'l: VH, doinunntn tli'iiiíi'ii'imrin PERMITENTE
E'SCUiT , ME, irini'ilP '»illi ti :"” (lr, CNPJ &'). ,ÍXIIH EU, to?)
“ i '! lini ii.i <,ibinl ii" Ilii, Intii'ii, (modelo l'il, ii,-

LENILDÃ MARIA DA SILVA, maul'u'm, porttitor] t

o) 15

E, tem riªsirlnntii riii Ri .“ J': “l_llzl um Dl lio n Jíiiiil —ssi>,“
, » , , iz t, ,i-iiiin l'li tion—mw flE'IWZI'TTllªdi't) PERMISSIDNARIO, ;

, iii ii ,,ii i'lliL TERMO DE PERMISSÃO DE uso. SUJLlIdl'iilti'ur) _i &
, firn Municipal nº” Jo,/2070 e as clausulas e t'ni'irliçous ii w,?iii'

"gugufiaymmsim foo SUPORTEEECÍALWW

1 1. A dir,-genti» Permissão reger-sed pelo seguinte diploma legal

,,) !;riiiciitmçãu federal,
lui lr-i Ulnamíd do Municipio ile Cabedelo,
« , Illlivll drn( |i.irri.ir|ivril0 Publipt) ri" (Jill/2020,
º': [JM ri'm Miiriiviiml ii'J “,o/202“
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2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por objetivo a permissão de uso de bem
público a titulo precário e gratuito & FLOR BISCUIT - ME inscrito sol) o nº de CNPJ
35.482.357/0001—38, representado neste ato pela Senhora LENILDA MARIA DA SILVA
portador do CPF/MF sob o nº 046.67604415, do bem público da LOJA nª 014, medindo
2,30m de largura, 3,15m de profundidade (: 1,55m de altura, |ncali7ada no Centro de
Comercialização de Produtos Artesanais no Parque Municipal Turistico de Jacare ,
Cabedelo/PB, a título gratuito, para exploração de atIVidane comercial no iamo de
produtos artesanais

Wgãmíi ªmarga” ' " ' "**—ªj
3.1.0 PERMISSIONÁRIO fica imitido na posse do imóvel objeto desta permissão, para
fins de exploração de ativrdade comercial de produtos artesanais no ramo de
artesanato, sendo necessária prévia autorização expressa da PERMITENTE, para
eventual alteração do tipo de exploração comercral aqui informada. sob pena de
revogação contratual, plena e imediata, sem qualquer notificação

[ CLÁUSULA QUARTA - DAS notações ' " V " ]

4.1. O PERMISSIONÁRIO e' expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o
Bem, objeto da presente permissão de uso, assim como transferir a terceiros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE.

51. Compete ao PERMISSIONÁRIO:

l- A Permissão de Uso será exclusiva do permissionário habilitado,
após a publicação do decreto do chefe do poder executivo municipal, conforme
Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, à 2ª e a assinatura deste Termo de
Permissão de Uso;

ESTADO DA PARAÍBA
". GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDEIo

CABEDELO Secretaria de Turismo
geovane—memo

II , observar o disposto no presente instrumento;
III — efetuar todos os atos necessários a utilização do ob,eto desta

PERMISSÃO, da forma iá definida, correndo por sua conta as despesas necessárias a
essefim',

IV — restituir as instalações livres e desembaraçadas de qualquer ônus
ao término da PERMISSÃO;

V » não oferecer 0 Imóvel como garantia de diwda ou obrigação de
qualquer natureza, Incluídas as benfeitorias existentes,

VI — não desviar a finalidade desta PERMISSÃO e observar as disposiçoes
contidas neste TERMO DE PERMISSÃO:

VII - não utilizar e impedir que o imóvel seia usado para ativrdades
estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrários ao interesse publico

VIII — indenizar o PERMITENTE, segundo valores do merradn pelos
preiuízos que venham a causar, ao término da PERMISSÃO, ou a qualquer momento;

IX — arcar com as despesas *elerentea aos tributos. emolumentos e
contribuições de qualquer natureza, que se fizerem necessárzas ao funcionamento dos
serviços, inclusrve todo e qualquer encargo previuericiarro, trabalhista ou fiscal, bem
como aqueles adVindos de multas que porventura lhe venha a ser aplicadas pelas
autoridades públicas, federais, estaduais e municipais, pertinentes às suas atividades
comerciais,

)( — obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua
determinação;

xl— preservar a fauna e a flora local;
XII — manter o imóvel em perfeito estado de conservação, as instalações

eletricas e hidráulicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e conservação de
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploração
comercial;

XIII — arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou ao
Município;

XIV — manter funcionários em número suficiente para que haja
atendimento eficiente, ficando estabelecido que não ha' vínculo empregatício entre o
PERMITENTE e tais empregados no exercício de Suas funções, devendo substituir,
imediatamente, qualquer empregado que seja inconveniente à boa ordem e às normas
do PERMITENTE;

XV — responsabilizar-se pela guarda de seus equipamentos e pertences;
XVI — objetivando fomentar o turismo e a economia local fica

determinado que o PERMISSIONÁRIO deverá manter a sua loia com 60% (sessenta por
cento) de produtos conforme sua Declaração Descritiva de projeto e/ou produto
pretendido conforme documento apresentado no ato de inscrição para concorrer no
Edital de Chamamento Público 001/2020, ficando os 40% (quarenta por cento) restantes

l/

CABEDLQ Secretaria de Turismo

Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL Dlí (IAlililNêlIO

para Produtos Ailosanais locais e regionais, observando as recomendações do topico
XXIII:

XVII — .Is despesas decorrentes da utilização e manutenção das áreas de
uso conulni das lutas do Cuiitlo de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque
Muniripal turistico de Jacare (abcdclo/PB, sonjo custeados pelo(a) próprroia]
permrs.sro:m'rio(al

XVIII — não realizar qualquer obra, modificação ou adequação do espaço
ocupado foia dos padrões estabelecidos som () prE'VIo o expresso consentimento do
PERMITENTE;

XIX — manter as instalações no mais alto padrão de higiene (* iirnpeza,
devendo recolher o lixo diariamente e transportarlo ate' o local onde possa ser recolhido
pela Limpeza Publica;

XX — manter as areas que ora lhe são outorgadas em perfeito estado.
obrigando se a eletuar todos os reparos. inclusive os de simples manutenção as
proprias expensas, neles se incluindo quaisquer deterioraçõcs que venham aprcscntar,
despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sob qualquer pretexto, poderão ser
cobrados ou transferidas a PERMITENTE;

XXI — proporcionar à comunidade, serviços de utilidade putrlrra,
XXII - não Invadir a área destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não instalar mesas e cadeiras nas
áreas adjacentes 'a area cedida;

)()tlll - produzir a identidade Visual de seus produtos artesanais fazendo
referência a Cabedelo com os dizeres “Cabedelo/PB/Brasil" e/ou com logomarcas
(disponibilizadas em CDs), através de etiquetas, impressões, estampas, embalagens,
carrões, outros;

XXIV - produzir a identidade visual da fachada da lºja de acordo cmi
orientação e arte disponibilizado em Cd', produzido pela PREFEITURA, atraves da
Secretaria de Comunicação (SECOM).

5.2.2. O PERMISSIDNÁRIO será responsabilizado pelos danos materiais (nirsados aºs
bens municipais que guarnecem a área objeto desta permissão de uso

53, Compete ao PERMITENTE:

l— Entregar a possu do Imóvel .io PERMISSIONÁRIO, no estado em que
59 “cºm“. Pªrª que a mesmo dele possu usulirrii, toulormu u ustdlrt'lctidu "este
Termo de Permissão;

ll - respeitar todas as condiçoes pactuadas no presente Irrrmu de
Permissão.

Itl - por meio de fiscais. ter amplo controle sobre & tIillilJÇÃU do imóvel.

lr ªst
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519 A fiscalização ocorrera a qualquer momento. conforme convier ao
PERMITENTE

& lª A fiscalização e facultado intervir, a cualquer momento, desde que
constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou senipro que o interesse. publico
!) exigir

939 A intervenção será no sentido de cessar J lI'GgUlilflflrillt) que estiver
ocorrendo.

6 49 O desvro de finalidade na unir,-ação do bºm público ou de
ªuroveitamontu do imóvel importará nrr roscrsírri imediata do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

EÉJEPMATWQGAÇÃQFBEÍÉBSÃ0,PQB,EM , ,, , ,,I

6.1. O descumprimento de qualquer das utrrigaçoo, es:
Permissão, implica a autorevogação (lili Periniasão.

brilt—cidas nrsfp Termo de

Parágrafo Único, No caso de auto revogação da Permissão, o Poder
Público Municipal não se obriga a indenizar o PERMISSIDNÁRIO pe'as benfeitorias que
porventura tenham sido realizadas na area cedida.

5.2. A presente PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por“ iniciativa do Executivo a
qualquer momento caso o PERMISSIONÁRIO:

I- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a
outrem a incumbência de adquirir as obrigações consignadas, sem prévia e expressa
autorização do PERMITENTE;

II - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução
da permissão contratada;

III - quando ocorrerem razões de interesse do servrço publico e ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto;

IV — eventualmente, se o PERMISSIONÁRID deixar de existir;
V » Dificultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos do Municipio de

Cabedelo para o exercício de suas atribuições funcionais de fiscalização dos
equipamentos, instalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSÃO;

VI - 0 Permissionário deverá manter a loja em uso por 70% (setenta por
CEI"tº) dos dias transcorridos no mês e no horário de funcionamento do parque. não

li
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' ' .a m nndono,havendo o atingimento de te o c = Il/ di Th
EDITSldEIandOjUSLO motivo para 5 res . , o de Lixo <.ssir.3tlU,

5.3, A posse do lit—rn o:.hiim o:
qualquer tempo, rir,-diante

tinto '
it ao da SFKTEÍ

qualquertipo oo preioim para o MLII' UDIO

a PERMISSÃO DE USO iªe-moura ,no Menu.".— 0 o
= lt'tirªtoni ou ”tim—mi, zen“

6.4. A interrupção dos f-E'iviÇUS, sen“ ? prt-nn ÍI'JVUI W,?) L'il PERMITENTE, lll »“
lustilicada oe imediato peraote a IJ-z-Ivitiira Mim imi <hr "Jimi—rio
revogação do aresentr TERMO DE PERMISSÃO,

>“it .i

65. Sob ncmurna humo «:x: «e IITItiII I flCi/CI riz' irtlrri/m, ir: r ';" iu PERMITENTE

7.1, Todas as transaçoes Loi'nerfitng wall/ad is rnl'r o PERMlSSIONARIO r terrenos
serão tle sua ÉXLlUSlvê responsaoiinnªc. Ha
PERMITENTE, (omo InTPlI'TL'dza'O 'ia Lortpi
produtos

.ln «li—tlçclo % mil ªo rio ritimo alii
a ric—ti ainda te Simª TUILUGL

7.2. A instalação de qualquer equipamento adlclonal, ou a realização CIL Denteltorltis,
não gerarão quaisquer direitos de indenizagão ao PERMISSIONÁRIO

7.3. A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuizos que possam advir ao
PERMISSIONÁRIO, pelo não fornecimento ou suspensão do lornecr'nento de água, bem
como pela suspensão, queda ou oscilação de energia eletr lca.

É—M %:L W' fi"? fi“ fi
3.1. O PERMITENTE fará, obri gatoriamente, a publicação do resumo deste termo no
Semanário Oficial do Município até o 59 dia útil do mês segumte ao de sua assmatura.

ESTADO DA PARAIBA ' ' (
GOVERNOMUNICIPALDFCAHFDIzID ,
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icuiusvtf NQEEfPºFQR9_E , . , , . , ,9 1 Fita eleito o Foro da Cirindt' de Cabedelo, para dirimir quaisuuei dumas qu'.
dECOIIOIL'IN ala ext.—Loção do presente instrumento, renunciando a!) ouaiooer outro por
mans piiwlngiarlo que sem

'“ 'cl «( . .E em estarem do aro'do, assinam mtv instrumento em a (tren vii». rir igual lLur l.
VJliCleF na presenta dns testemunha; dba xo.

Cabedelo PB 11 de Agosto dc L'UZU'

VITOR HUGO PEI oro CAS L L No
Prefeito lVlLlniCIDHi de Cabedelo

PERMITENTE

LENILDA MARIA DA SILVA

PERMISSIONÁRIA

TESTEMUNHAS:
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TFRMII DF PERMISSÃO DI", USO NºOIS/leln

TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 015/2020,
QUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNIClPIO DE

CABEDELD E RITA ARTESANATO — ME, EM
CONFORMIDADE COM A LEI ORGANICA
MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº
56/2020 E LEGISLAÇÓES CORRELATAS.

O MUNICÍPIO DE CABEDELO
interno, inscrita sob 0 TI
Figuexredo, s/n, Centro,

- PB, pessoa jurídica de direito público
º de CNPJ 09.012.£193.0001-54, com sede à rua João Pires de

representado neste ato por seu Preleito o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, "convivente em união estável", portador do RG nº

3104870 e CPF nº 839.733.544—72, com residência na Rua Costa Bela Vista, nº 72, Apt,
402, Ponta de Campina, Cabedelo » PB, doravante denominado PERMITENTE, e RITA
ARTESANATO — ME, inscrito sob o nº de CNPJ 31.455576/0001—77, com sede na Rua
Engenheiro Liedson de Carvalho Lisboa. S/N, Jacaré , Cabedelo-PB, representada neste
ato pela Senhora RITA VIEIRA BENTO, brasileira, portadora do CPF/MF sob o nº
030.230144—13, e RG nª 2225548 SSP/PB, com residência na Rua Por do Sol nº 23,
Jacaré, Cabedelo—PB, doravante denominado PERMISSIONÁRID, resolvem celebrar o

presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO, sujeitando-se a Lei Orgânica Municipal, ao
Decreto Municipal nº 56/2020 e as cláusulas e condições a seguir:, “__,CLÁUSULA PRIMEIRA— DO SUPORTE LEGAL '%
1.1. A presente Permissão reger-será pelo seguinte diploma legal:

a) Constituição Federal;

b) Lei Orgânica do Municipio de Cabedelo;
c) Edital de Chamamento Público nº 001/2020;
d) Decreto Municipal nº 56/2020,

Digitalizado com CamScanner

, ESTADO DA PARAÍBA “?
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CABEDELQ Secretaria de Turismo D' "
CLÁUªJLA SEGUNDA — DO OBJETOAK
2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por objetivo. . , a permissão de uso de bem
publico a titulo Precário e gratuito a RITA ARTESANATO »

do CPF/MF soh o nº 030230244
largura, 3,15m de pr
Comercnalização de Pr
Cabedelo/PB, a título
produtos artesanais.

CLÁUSULA TERCEIRA— DA PERMISSÃO DA POSSE

3.1. 0 PERMISSIONARIO fica imitido na
fins de exploração de atividade com
artesanato,

ofundidade e 2,55m de altura, localizada no Centro de
odutos Artesanais no Parque Municipal Turistico de Jacare —
gratuito, para exploração de atividade comercial no ramo de

posse do Imóvel objeto desta permissão, para
ercial de produtos artesanais no ramo de

sendo necessária prévia autorização expressa da PERMITENTE, para
eventual alteração do tipo de exploração comercial aqui intormad
revogação contratual, plena e imediata, sem qualquer notificação.

CLÁUSULA QUARTA - DAS PROIBIÇÓES

4.1. O PERMISSIONÁRIO é expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o
Bem, objeto da presente permissão de uso, assim como transferir a terceiros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE.

CLÁUSULA QUINTA— DAS OBRIGAÇÓES _ «

a, sob pena de

5.1. Compete ao PERMISSIONÁRIO:

I- A Permissão de Uso será exclusiva do permissionário habilitado,
após a publicação do decreto do chefe do poder executivo municipal, conforme

L rir
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& .i
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Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107 5 Z: '

p.;os,
com

atencímento exigente.
PERMITENT'E e IEÍS e.

imediatamente, cualquer empre
co PERMITENTE;

XVI - ob,eii.aneo fo ' ..o e a eco
determinado que () FERMISSIONÁRID d era manter a sua loja com ºº isêSSªn-ª 'Jº-
Eentol de produtos conforme sua Declaração Descritiva de projeto egcu pieouto

&?

Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020

' "Al]l) im l'AltAlllA

-- ' iioi'i-ziinu MUNICIPALDE (:AIii—jiiiziii “BE
CABEDELO Secretaria de Turismomm

ll » respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo de
lªeiiiiissfio,

III — por meio de iiscais, ter amplo controle sobre a utilização do imóvel.

519 A localização ocorrera, a qualquer momento, conforme convier ao
PERMITENTE

529 lt Íistalizaçao a lacultado lnIervrr, a qualquer momento, desde que
constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que o interesse público
o exigir.

sãº A intervenção será no sentido de cessar a irregularidade que estiver
ocorrendo.

9 4º O desvio de finalidade na utilização do bem público ou de
aproveitamento do imóvel importará na rescisão imediata do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

CLÁUSULA SEXTA — DA REVOGAÇÃO E Revsnsâo no BEM l

6.1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas neste Termo de
Permissão, implica a autarrevogação da Permissão. :-

Parágrafo Único. No caso de autorrevogação da Permissão, o Poder l
Público Municipal não se obriga a indenizar o PERMISSIONÁRIO pelas benieitorias que
por ventura tenham sido realizadas na area cedida.

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por iniciativa do Executivo a
qualquer momento caso o PERMISSIDNÁRIO:

I— ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a
outrem a incumbência de adquirir as obrigações consignadas, sem préVIa e expressa

autorização do PERMITENTE; _
II - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execuçao

da permissão contratada;
lll - quando ocorrerem razões de interesse do servrço público e ou na

ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto;
iv , eventualmente, se () PERMISSIONÁRIO deixar de existir:
V - Dilicultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos do Municipio de

Cabedelo para o exercicio de suas atribuições funcionais de iifcalização dos ,
eqmpamentos, instalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSAO;

“ADO DA PARAÍBA

—— -_ (.OVIERNO MUNICIPAL DE CABIEImIo “BE
CABEDELO Secretaria de Turismo

pretendido conforme documento apresentado no ato de inscrição para concorrer no
Edital de Chamamento Público 001/2020, ficando os 40% (quarenta por cento) restantes
para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendações do topico
XXIII;

)(Vll — as despesas decorrentes da utilização e manutenção das áreas de
uso comum das lojas do Centro de Comercralização de Produtos Artesanais no Parque
Municipal Turistico de Jacare- Cabedelo/PB, serão custeados pelo(a) própriola)
permissronariohl.

XVIIl — não realizar qualquer obra, modificação ou adequação do espaço
ocupado fora dos padrões estabelecidos sem o prévio e expresso consentimento do
PERMITENTE;

XIX — manter as instalações no mais alto padrão de higiene e limpeza,
devendo recolher o lixo diariamente e transporta-lo até o local onde possa ser recolhido
pela Limpeza Pública;

XX - manter as áreas que ora lhe são outorgadas em perfeito estado,
obrigando-se a efetuar todos os reparos, inclusive os de simples manutenção as
próprias expensas, neles se incluindo quaisquer deteriorações que venham apresentar,
despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sola qualquer pretexto, poderão ser
cobradas ou transferidas à PERMITENTE;

XXI — proporcionar a comunidade, serviços de utilidade pública;
)()(Il — não invadir a área destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não inst
áreas adjacentes à área cedida;

XXIII - produzir a identidade visual [1
referencia a Cabedelo com os dizeres ”
(disponibilizadas em CDs],
cartões, outros;

alar mesas e cadeiras nas

e seus produtos artesanais lazendo
Cabedelo/PB/Brasil” e/ou com logomarcas

atraves de etiquetas, impressões, estampas, embalagens,

XXIV - produzir a identidade visual
orientação e arte disponibilizado em Cd',
Secretaria de Comunicação (SECOM).

da fachada da loja de acordo com
produzido pela PREFEITURA, através da

5.2.2. O PE-RMISSIONÁRIO sera responsabilizado pelos danos materiais causados aos
bens municipais que guarnecem a área objeto desta permissão de uso,

5.3. Compete ao PERMITENTE:

l— entregara posse do imóvel ao PERMISSIONÁRIO
se encontra, para que a mesma
Termo de Permissão;

, no estado em que
dele possa usufruir, conforme o estabeleCido neste

I

I

V (ign—

/ ». ./ ESTADO DA PARAIBA
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CABEDELO Secretaria de Turismo DE?“a“ M.

VI - O Permissionário deverá manter a Ioia em uso por 70% [setenta por
cento) dos dias transcorridos no mês e no horário de funcionamento dohaven
cons

parque, não
do o atingimento de tal percentual de irequência sera' caracterizado abandono,

iderando iusto motivo para a rescisão do Termo de Permissão de Uso assinado;

63.12 posse do bem público objeto desta PERMISSÃO DE USO retornará ao Município a
qualquer tempo, mediante solicitação da Secretaria Municipal de Turismo, sem
qualquer tipo de prejuizo para o Município.

6.4. A interrupção dos serviços, sem a prévia autorização da PERMITENTE, deverá ser
justificada de imediato perante a Prefeitura Municipal de Cabedelo, sob pena de
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

6,5. Sob nenhuma hipótese se impora' dever de indenização contra o PERMITENTE.

i CLÁUSULA SÉHMA- DAS DISPOSIÇÓES GERAIS 7

7.1. Todas as transações comerciais realizadas entre o PERMISSIONÁRIO e terceiros
serão de sua exclusiva responsabilidade, licando vedado a utilização do nome da
PERMITENTE, como intermediário na compra e/ou venda de suas mercadorias ou
produtos,

7.1. A instalação de qualquer equipamento adicional, ou a realização de benfeitorias,
não lerarão quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONÁRIO.

7.3s A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuízos que possam advir ao
PERMISSIONÁRIO, pelo não (ornecimento ou suspensão do fornecimento de água, bem
como pela suspensão, queda ou oscilação de energia elétrica.

inMsUuorrAvn—DA PUBLICAÇÃO l
8,1. O PERMITENTE fará, obrigatoriamente, a publicação do resumo deste termo no
Semanário Oficial do Municipio até o 59 dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

i;.tllíf i,
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ESTADO DA PARAIBA

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Secretaria de TurismoCABEDELO
. tum-ro IWKIIAL

CLÁUSULA NON DO FORO

9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cabedelo, para dirimir quaisquer dúvidas que
decorrerem da execução do presente instrumento, renunciando-se qualquer outro por
mais privilegiado que seja,

E por estarem de acordo, assinam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e
validade na presença das testemunhas abaixo.

, Cabedelo - PB, 11 de Agosto de 2020.

) lll/I lh "1
VITOR HUGO REIx'o'T'cI lCASTELLIANO

Prefeito Municilpal d Cabedelo

PERMITENTÇr ,

rtl/O» VIÁA, ' Pam (')
RITA VIEIRA BENTO

PERMISSIONÁRIA

TESTEMU NHAS:

E)./ªna] ulla (JJ—UN taken.

Zªlpw xfmb,
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 016/2020,
QUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICÍPIO DE
CABEDELO E lUCENA ARTESA - ME, EM
CONFORMIDADE COM A LEI ORGANICA
MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL N9
56/2020 E LEGISLAÇOES CORRELATAS.

O MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, pessoa ;Initlrta do (.lll'elifJ le'JlICO
“'L no Irsriita sob o nº de (_NPI OGUM/1930001754 com serle à rua João PI'ES de

Cuoco, S/n Centro, representado neste ato por seu Pre—leito o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, ”convive-nte em união estável”, portador do RG n'-

O e CPF nª“ 839733544 72, com residência na Rua Cosla Bela Vista, nº 77, Apt
402. Ponta de Campma, Cabedelo PB, doravante denominado PERMITENTE, e LUCENA
ARTESA - ME, Inscrito sob o nª de CNPJ 31468850/[100141 com sede na Pta
Engenho ro linoson de Carvalho Lisboa, S/N, BoxIZ, Jacare , Cabedelo PB, representada
neste ato we'd Senhora EDNA DOS SANTOS LUCENA, lersIleIrd, portadora (lr) CPFJMF
:ub U nª! (108 584 848 40 e Rh, nª 0012319802 SSP/PH, com residênua na Rua “:O

elno de Bulhões S/N Q OBA L 30 Recando do Poço, Cabedelo—PB, doravante

3—7

or- .ommade PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO
DE USO, SquIlalIdO'SC a Lei Orgânica MunICIpal, ao Deereto MunIcipal nº 56/2020 e as
oausulas e condIções & seguir:

1.1. A presente Permissão reger—se-á pelo seguinte diploma legal:

a] Constituição FederaI;
b) Lei Orgânlca do Município de Cabedelo;
() Edital do Chamamento Público n" 001/2010,
d) Decreto Municipal nº 56/2020.

Página 27

CABEDELOmmm
ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CAHEDELO

Secretaria de Turismo
(e

l CLÁUSULA SEGUNDA- DO como

2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por ObjetIVO a permissão de uso de bem
público a título precário e gratuito a LUCENA ARTESA — ME Inscrito sob o nº de CNPJ
31.468850/0001'42, representado neste ato pela Senhora EDNA DOS SANTOS LUCENA
portador do CPF/MF sob o nº 008 584 848 , 46, do bem público da LOJA nª 016,
medindo 2,30m de largura, 3,15m de profundIdade e 2,55m de altura, localizada no
Centro de Comercmlização de Produtos Artesanais no Parque MuniLipal Turistico do
Jacaré — Cabedelo/PB, a titulo gratuito, para exploração de atividade CCIIWQI'UHÍ no ramo
de produtos artesanais.

ªÇsuL/A TERCEIRA # DA PERMISSÃO DA Posse

3.1. O PERMISSIONARIO fica imitldo na posse do imóvel objeto desta permissão, para
fins de exploração de atividade comercial de produtos artesanais no ramo de
artesanato, sendo necessarla prévia autorização expressa da PERMITENTE, para
eventual alteração do tipo de exploração comerclal aqui Informada, sob pena de
revogação contratual, plena e imediata, sem qualquer notificação.

4.1. O PERMISSIDNÃRIO é expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o
Bem, objeto da presente permissão de uso, assim como transferir a terceIros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE.

5.1. Compete ao PERMISSIONÁRIO:

' I-A Permissão de Uso será exclusiva do permissionário habilitado,
apos a pubIIcação do decreto do chefe do poder executivo municipal, conforme

V

' ' . Iis'I'AINI IL' ;*
., (](IVI'RNII . . .“I .I «Il-II'!II,, ''

CABEDELO Secretarm de TIII smo

Lei Orgânica Municipal no seu Art 107, & Z'i .:- «=, I* « r., ,« _;rnlu '««rrno H.“
pCÍIIiI'sNàO de Uso,II Miªuu“ *.

lll — I'Ir

PIZRMISSÁO, II:. form-'I «

pv./ef ru,
IV— ,,,“, “, -, ,, , » .* u,, , “: ' « ' r« :: mn,

um minimo nn PERMISSÃO
v , »,,“— ou a“, « ,— ,», , I « " Ix IH «'

(lllrllll Il I IMI »,4 mtu; & 'In « r
VÍ-I'Idilili “« - IPERMISRAÍI » « « z« :“ «. vw

“meu.-», ««O-.:l TERMO DE PERMIssRoviu um r « , « II
Grill mlk“, .Ir)“ UIWUZIJ ' I PFRMIKSAIJ . : ,,

VIII A ' PEII'VIIIENTE .. « ' ' " " “'“ .
;».wrrr. — "lethal «— u - -» _erMIssAo, - -- ww , « > « ' '«IX —

rnntr Unit? '
“.l'l vitoí
IIIIºIII .Ir.

.Iuioiiom , II; c _
comeu raw

X — obedecer aos H [I: ',.Im “.th IIIr«IIm,I:_I'
determinação,

Xl —— preservar a fauna e a Hora local,

XII — manter o imóvel em pmlvito estado de [Cilª );
elétricas e hidráulicas utilizadas, bem como a hrglenllagão, ..m
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos IITIlIt'JL
comercial;

;. «nrºulaç'ors
Ianão de

na exploração

XIII — arcar com todo e qualquer dano causado ..- uru-«ros ou ao
Município;

XIV — manter funcionários em número sofioente para our: haja
atendimento eficiente, ficando estabelecrdu que não na' vinculo empregarirro entre o
PERMITENTE e tais empregados no exercício de suas funções, devendo substituir,
imediatamente, qualquer empregado que seja Inconveniente a boa ordem e as normas
do PERMITENTE;

KV- responsabilizarvse pela guarda de seus equipamentos e pertences;
XVI - Objetivando fomentar o turismo e a economia local fica

determinado que DERMISSIDNÁRIO deverá manter a sua lºja com 60% (sessenta por
cento) de Prºdutos confnnne sua Declaração Descritiva de proletoie/ou produto
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pretendido conforme documento apresentado no ato de inscrição para concorrer no
Edital de Chamamento Publico 001/2020, ficando os 4 % (quarenta por cento) restantes
para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendações do topico
XXIII:

m. E. a.” i

XVII — as despesas decorrentes da utilização e manutenção das áreas de
uso comum das lojas do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque
Municipal Turistico do Jacaré- Cabedelo/PB, serão custeados pelola) propriola)
permissrona'rio(a).

XVIII — não realizar qualquer obra, modificação ou adequação do espaço
Ocupado fora dos padrões estabelecidos sem o prévio e expresso con5entimento do
PERMITENTE;

XIX — manter as instalações no mais alto padrão de higiene e limpeza,
devendo recolher o lixo diariamente (: transportárlo ate o local onde possa ser recolhido
pela Limpeza Publica;

XX — manter as áreas que ora lhe são outorgadas em perfeito estado,
obrigando—se a efetuar todos os reparos, inclusive os de simples manutengão às
proprias expensas, neles se incluindo quaisquer deteriorações que venham apresentar.
despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sob qualquer pretexto, poderão ser
cobradas ou transferidas a PERMITENTE;

XXI — proporcionar à comunidade, serviços de utilidade pública;
XXII — não invadir a área destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não inst
áreas adjacentes a área cedida;

A . XXIII - produzir a identidade visual de seus produtos artesanais fazendo
referencia a Cabedelo com os dizeres "Cabedelo/PB/Brasil"
(disponibilizadas em CDs), através de etiquetas
cartões, outros;

alar mesas e cadeiras nas

e/ou com logomarcas
, impressoes, estampas, embalagens,

. XXIV - produzir a identidade
orientaçao e arte disponibilizado em Cd',
Secretaria de Comunicação (SECOM).

visual da fachada da loja de acordo com
produ2ido pela PREFEITURA, atraves da5.2.2. ' ' '

bens mº EE-RNlISSIONÁRlO sera responsabilizado pelos danos materiais causados aos
UnICIpaIS que guarnecem a área objeto desta permissão de uso.

5.3. Compete ao PERMITENTE:

I— entregar a posse do imóvel ao PERMISSIONÁRIO, no estado em que
58 E!“ contra, para que a m m de o a fr r onforme 0 esta cec does a lep SS usu UI (:, b neste
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II - respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo dePermissão. . _ .
III — por meio de fiscais, ter amplo controle sobre a utilizaçao do imovel.

919 A fiscalização ocorrerá, a qualquer momento, conforme conwer ao
PERMITENTE

& 29 A fiscalização e facultado interVir, a qualquer momento, desde que
constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que o inteiesse público
o exigir

539 A intervenção será no sentido de cessar a irregularidade que estiver
ocorrendo.

ª ªº O desvio de finalidade na utilização do bem público ou de
aproveitamento do imóvel importará na rescisão imediata do TERMO DE PERMISSAO
DE USO.

l CLÁUSULA SEXTA “, DA REVOGAÇÃO & REVERSÃO DO BEM

6.1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas neste Termo de
Permissão, implica a autorrevogação da Permissão

Parágrafo Único. No caso de auto—revogação da Permissão, o Poder
Publico MuniCipaI não se obriga a indenizar o PERMISSIONÁRIO pelas benfeitorias que
por ventura tenham sido realizadas na área cedida.

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por iniciativa do Executivo a
qualquer momento caso o PERMISSIONÁRIO:

I- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou deleguc &
outrem a incumbência de adquirir as obrigações conSignadas, sem prev-ia e expressa
autorização do PERMITENTE;

|| - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução
da permissão contratada;

Ill — quando ocorrerem razões de interesse do serwço publico e ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto;

IV - eventualmente, se o PERMISSIONÁRIO deixar de existir;
V - Dificultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos do Municipio de

Cªbªddº Para o exercício de suas atribuições funcionais de fiscalização dos
equipamentos, instalações e usos. objeto deste TERMO DE PERMISSÃO;

CA

CAB
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VI - O Permissionário deverá manter a loja em uso por 70% (setenta por
cento) dos dias transcorridos no mes e no horario de funcionamento do parque, não
havendo () atingimento de tal percentual de frequencia será caracterizado abandono,
considerandoiusto motivo para a rus'cisão do Termo de Permissão de Uso assinado;

6.3. A posse do bem público obieto desta PERMISSÃO DE USO retornará ao Municipio a
qualquer tempo, mediante solicitação da Secretaria Municipal de Turismo, sem
qualquer tipo de prejuízo para o Municipio.

5.4. A interrupção dos seringas, sem zi prévia autorização da PERMITENTE, devera ser
Justificada de imediato perante a Prefeitura Municipal de Cabedelo, sob pena de
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

6.5. Sob nenhuma hipótese se impera dever de indenização contra o PERMITENTE

* CLÁusULA sETiMA - DAS DISPOSIÇÓES GERAIS

7.1. Todas as transações comerciais realrradas entre o PERMISSIONÁRIO e terceiros
serão de sua exclusiva responsabilidade, ficando vedado a utilização do nome da
PERMITENTE, como intermediário na compra e/ou venda de suas mercadorias ou
produtos.

7.2. A instalação de qualquer equipamento adicional. ou a realização de benfeitorias,
não gerarão quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONÁRIO.

7,3. A PERMITENTE não se responsabilizará por preiuizos que possam adVir ao
PERMISSIDNÃRIO, pelo não fornecimento ou suspensão do fornecimento de água, bem
como pela suspensão, queda ou oscilação de energia eletrica.

8.1. 0 PERMITENTE fará, obrigatoriamente, zi publicação do resumo deste termo no
Semanário Oficial do Município até o 59 dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

. ESTADO DA PARAÍBA
gª...; GOVERNO uiiNiitiriAi. iii- ciuuani-ím
EDELO Secretaria de Turismo
' Acir«r.-iª

lfªêlszºiºm— ' " i
9.1. Fica eleito o Foro da Cid.-me de CabEcCio, Dara diflllil' quaisquer rluzitlas que
decurrerem da execução do preserte instrumento lClTIHlL anda-se qualquer oiitio poi
mais privilegiado que «era

E por estarem de acordo, assinam Csitª instruir-'in"— em ? iris si i.i is do rei ai tem t
validade na presenca das lCSÍPlTiilnflãs abaixo

“to dir Íi'ljli

VlTDR HUGVOÍPEIXOTOVCAWSTELHANO

P'eleim lfiiniciiial dri (ii :ªrteio
FERMlTE—UTE

EDNA oosÉAuTos Lucena"? *
PERMISSIONÁRIA

TESTEMU NHAS:
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TERMO DE PERMISSÃO DE uso _ 017/2020,
QUE CELEBRAM ENTRE sl 0 MUNICIPIO DE
CABEDELO E MONICA TURBANTES VERSATIL - ,

ME, EM CONFORMIDADE COM A LEI
ORGÃNICA MUNICIPAL, o DECRE_To
MUNICIPAL Nº 55/20th E LEGISLAÇOESI

CORRELATAS. , fl

0 MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, pessoa jurídica de direito público

interno, inscrita sob o nº de CNPJ 090124930001754, com-sede à rua Joao First-gg
Figueiredo, s/n, Centro, representado neste ato por seu Prefetto oãenhor VITOR n
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, "convivente em união estavel', portador "do RG n-
3104870 e CPF nº 839.733,544-72, com residência na Rua Costa Bela Vista, n— 72, Apt.

402, Ponta de Campina, Cabedelo , PB, doravante denominado PERMITENTE, e MONICA
TUREANTES VERSATIL - ME, inscrito sob o nº de CNPJ 24.794347/000141, com sede
Rua Pau Brasil, nº 224, Portal do Poço, CabedelorPB, representada neste ato pela

Senhora MÓNICA BORGES FERREIRA RODRIGUES, brasileira, portadora do CRF/Mºl: sob
o nª 518.477524-20 & RG nª 971,833 SSDS/PB, com residência na Rua Pau Brasil, n— 224,

Portal do Poço, Cabedelo—PB, doravante "denominado PERMISSIONAXRIOÍ resoivem

celebrar o presente TERMO DE PERMISSAO DE USO, sujeitandose a Lei .Organtco
Municipal, ao Decreto Municipal nº 55/2020 e as cláusulas e condiçoes a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO SUPORTE LEGAL

1.1. A presente Permissão reger-será pelo seguinte diploma legal:

a) Constituição Federal;
o) Lei Orgânica do Municipio de Cabedelo;
C) Edital de Chamamento Público nº 001/2020;
d] Decreto Municipal nª 56/2020.

, lilt't'ftlitl IIA I'Ali/illlrl
,, :" (ititllíliNtililllNltíll'ltl.lil-ItiAlll-IlIl-Im

CABEDELO Set't't-tnrln ile 'I'III'lsIno
WUÍIL'IIZI'HIIIIHW

! cr-Ausiimsreueuli— Pºemªs,.

2.I. A [)lil'n'iilrª l'liltMISSÃO DI": USO tem por lIlIIOIth) .I permissão de uso de bem
punitiva tllulnjiu—Intl"t-jjratultntt MONICA TURlIItNTES VERSATIL— ME inscrito sob
o n'ª <lr- tNI'I Jil/M Ml/tiiitll ll, It'|lIl'ªtt'IIl.Illtl IWSH' ato pela Senhora MONICA
IIOIIGIÉS FERREIRA RODRIGUES null-I(lom (it) CI'l/Mi «Illinliº513.47Í.524'20,(ÍO bem
ptiltlir n tin Iol/t Ii" (il'l, iiit'llllltlti .7,'l0ni lll' largura, “Hint de profundidade e 2,55m de
.illIII.I, |nt.III/,ul.t nn t'vriun rlu t'nniinttlnll/nçftn (lt' lirntlutnt Artesanais no Parque
Mtuilrtpal lini-.lun (lt' J.R'nut — Cabedelo/I'll, .I titulo gratuito, para exploração de
.Itivnlntlu muit-Ii in! no ramo de piodutm .IItt—snnnlx'.

[ cªtithÃfEícEIrtA—DÃ magistrados ' “' ?
3.1. () PERMISSIONÁRIO fica Imitirln na posse do imóvel objeto desta permissão, para
Íllif- de exploração de atividade comercial de produtos artesanais no ramo de
artesanato, seniln necessária prévia automação expressa da PERMITENTE, para
eventual alteração do tipo de oiquoração comercial aqui informada, sob pena de
revogação contratual, plena e imediata, sem qualquer notificação.

[ CLÁUSULA QUARTA -DAs_RRomIç0Es i

4.1. O PERMISSIONÁRIO é expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o
Iiem, objeto da presente permissão de uso, assim como transferir a terceiros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE,

[CLÁUSULA QUINTA— DAS OBRIGAÇÓES

5.1. Compete ao PERMISSIONÁRIO:

I- A Permissão de Uso será exclusiva do permissionário habilitado,

após a publicação do decreto do Chefe do poder executivo municrpal, Conforme
,, l
«__tx i_.i t, = &t/ xix. ,

..

“ªlªrgª Secretaria de Turismo
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Fst-tno II.-I run.-um &
titit'lºliNti .IILIvIrIMI DECIB —. . ,. , como “BE

t &

Lei 0 ' ' ' '
_rgamca Mumcrpal no seu Art. 107, 9 2D e a 'porn,.ssm de Usº: assrnatura deste Termo dee t— *

Il nosenar e disposto no presente instrumento— ezetuar to ,III

PERMISSÃO. da rº,,“ h («ânsiªs os atos necessarios à utilização do objeto desta
“se qm; . . , Correndo por sua conta as despesas necessárias a

_ IV — restituir às ins
ao termino da PERMISSÃO-

V

qualquer nature:

talações livres e desembaraçadas de qualquer ônus

» não oferecer o imóvel c
a, incluidas as benfeitorias e

VI — não desviar a finalid

contidas neste TERMO DE PERMISSÃO;
VII — não utilizar e im

estranhas aos ob

omo garantia de dívida ou obrigação de
xistentes;

ade desta PERMISSÃO e observar as disposições

pedir que o imóvel seja usado_ ,, _ para
dª“ os da PERMISSAO ou Contrários ao interesse público.

pmiuxvms quevenh — Indenizar o RERMITENTE, segundo valores do mercado pelos
am a causar, ao termino da PERMISSÃO, ou a qualquer momento'| - ,

cºntríbmções de,;“ |arcar com as despesas referentes aos tributos, emolumentos e21 quer natureza que se fizerem ' “ '> . , necessarias ao funCIonam t dserviços Inclusive todo e i e" º ºs. qualquer encargo previdenciário t '. , rabalhista ou flS I bcomo a uel Cª- ªm
o es advindos de multas que porventura lhe venha a ser aplicadas pelasautoridades pÚJIicas fed r 's ' n a r n n, & al , estaduais e mu ici ' ' i ' 'i i ; p |S, DE II e tes as suas atIVIdades

atividades

determinaçãº,— X obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua

XI — preservar a fauna e aflora local;
XII —

elétricas e hidráulica
pisos, paredes,
comercial;

manter o móvel em perfeito estado de conservação, as instalações
s_ utilizadas, bem como a higienização, limpeza e conservação de

balcao, mesas e demais equipamentos utilizados na exploração

XIII — arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou aoMunicípio;

XIV — manter funcionários em número suficiente para que haja
atendimento eficiente, ficando estabelecido que não ha vinculo empregatício entre o
PERMITENTE e tais empregados no exercício
imediatamente, qualquer empre
do PERMITENTE;

XV— responsabilizar—se pela guarda de seus equipamentos e pertences;
XVI — objetivando fomentar o turismo e a economia local Íica

determinado que o PERMISSIONÃRIO deverá manter a sua loja com 60% (sessenta por “,

Cento] de produtos conforme sua Declaração Descritiva de projeto e/ou produto XX

de suas funções, devendo substituir,
gado que seja inconveniente 'a boa ordem e às normas

i “XlV (Alt
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pretendido conforme documento apresentado no ato de inscrição para concorrer no
Edital de Chamamento Público 001/2020, ficando os 40% (quarenta por cento) restantes
para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendações do tópico
XXIII;

XVII — as despesas decorrentes da utilização e manutenção das áreas de
uso comum das lojas do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque
Municipal Turistico de lacaré- Cabedelo/PB, serão custeados pelo(a) próprio(aj
permrssionáriolai.

XVIII — não realizar qualquer obra, modificação ou adequação do espaço
ocupado fora dos padrões estabelecidos sem o prévio e expresso consentimento do
PERMITENTE;

XIX - manter as instalações no mais alto padrão de higiene e limpeza,
devendo recolher o lixo diariamente & transporta-Io até o local onde possa ser recolhido
pela Limpeza Pública;

XX — manter as áreas que ora lhe são outorgadas em perfeito estado,
obrigando-se a efetuar todos os reparos, inclusive os de simples manutenção as
próprias expensas, neles se incluindo quaisquer deteriorações que venham apresentar,
despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sob qualquer pretexto, poderão ser
cobrados ou transferidas à PERMITENTE;

XXI — proporcionar à comunidade, serviços de utilidade pública;
XXII — não invadir a área destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não instalar mesas e cadeiras nas
áreas adjacentes a area cedida;

XXIII — produzir a identidade visual de seus produtos artesanais fazendo

referência a Cabedelo com os dizeres "Cabedelo/PB/Brasil” e/ou com logomarcas
(drsponibilízadas em CDS), através de etiquetas, impressões, estampas, embalagens,
cartões, outros;

XXIV - produzir a identidade visual da fachada da loja de acordo com ,
orientação e arte disponibillzado em Cd', produzido pela PREFEITURA, através da
Secretaria de Comunicação (SECOM).

5.2.2. O PERMISSIONÃRIO sera responsabilizado pelos danos materiais Causados aos
bens municipais que guarnecem a área objeto desta permissão de uso,

5.3. Compete ao PERMITENTE:

I— entregar a posse do imóvel ao PERMISSIONÁRIO, no estado em que
se encontra, para que a mesmo dele possa usufruir, conforme o estabelecido neste
Termo de Permissão;
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|| - respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo dePermissão. " .
Ill - por meio de fiscais, ter amplo controle sobre a utilizaçao do imóvel.

519 A fiscalização ocorrerá, a qualquer momento, conlorme convier ao
PERMITENTE,

& Zª A fiscalização é facultado intervir, a qualquer momento, desde que
constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que o interesse publicoo exigir. .

&? A intervenção será no sentido de cessar a irregularidade que estiverocorrendo. _ , d .5 ªº O desvio de finalidade na utilizaçao do bem publico ou “ c
aproveitamento do imóvel importará na rescisão imediata do TERMO DE PERMISSAO
DE USO.

] CLÁUSULA SEXTA— DA REVOGAÇÃO E REVERSÃO DO BEM

6.1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas neste Termo de
Permissão, implica a auto-revogação da Permissão.

Parágrafo Único. No caso de auto—revogação da Permissão, o Poder
Público Municipal não se Obriga a indenizar o PERMISSIONARIO pelas benfeitorias que

por ventura tenham sido realizadas na área cedida.

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por iniciativa do Executivo a
qualquer momento caso o PERMISSIONARIO:

I- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a
outrem a incumbência de adquirir as obrigações consignadas, sem preVia e expressa

autorização do PERMITENTE; " .
ll - venha a agir com dolo, culpa, simulaçao ou em fraude na execuçao

da permissão contratada; . /
||| - quando ocorrerem razões de interesse do serwço publico e ou na

ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto;
IV - eventualmente, se o PERMISSIONÁRIO deixar de existir; . , ,
V - Dificultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos do MUnIÉIpIO de

Cabedelo para o exercício de suas atriburções iuncionais de fiscalizaçao doso . O' _“
equipamentos, instalaçoes e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSA , : €,' ., 'i)

V

riff»

(“& ESTADO DA PARAÍBA ,, %?
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Secretaria de Turismo

Vl — O Permissionário deverá manter a loja em uso por 70% (setenta por
Bento] dos dias transcorridos no mês e nO horário de funcionamento do parque. não
havendo o atingimento de tal percentual de frequência sera“ caracterizado abandono,
considerando justo motivo para a rescisão do Termo de Permissão de Uso assinado;

6,3. A posse do bem público objeto desta PERMISSÃO DE USO retornará ao Municipio a
qualquer tempo, mediante solicitação da Secretaria Municipal de Turismo, sem
qualquer tipo de prejuizo para o Município.

5.4. A interrupção dos serviços, sem a prévia autorização da PERMITENTE, devera ser
justificada de imediato perante a Preleitura Municipal de Cabedelo, sob pena de
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

6.5. Sob nenhuma hipótese se impora dever de indenização contra o PERMITENTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÓES GERAIS

7.1. Todas as transações comerciais realizadas entre o PERMISSIONÁRIO e terceiros
serão de sua exclusrva responsabilidade, ficando vedado a utilização do nome da
PERMITENTE, como intermediário na compra e/ou venda de suas mercadorias ou
produtos.

7.2. A instalação de qualquer equipamento adicional, ou a realização de benfeitorias,
não gerarão quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONÁRIO.

7.3. A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuízos que possam advir ao
PERMISSIONÁRIO, pelo não fornecimento ou suspensão do fornecimento de água, bem
como pela suspensão, queda ou oscilação de energia elétrica.

I CLÁUSULA OITAVA — DA PUBLICAÇÃO I

8.1. 0 PERMITENTE fara', obrigatoriamente, a publicação do resumo deste termo no
Semanário Oficial do Municipio até o 59 dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

&!

Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 018/1020,
QUE CELEBRAM ENTRE Sl O MUNICÍPIO DE
CABEDELO E lZENILDA DO NASCIMENTO DA

SILVA - ME, EM CONFORMIDADE COM A LEI

ORGANICA MUNICIPAL, 0 DECRETO
MUNICIPAL Nº 56/2020 E LEGISLAÇÓES
CORRELATAS.

O MUNICÍPIO DE CABEDELD - PB, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita sob o nº de CNPJ 09012493000154, com sede à rua João Pires de
Figueiredo, s/n, Centro, representado neste ato por seu Prefeito o Senhor VITOR HUGO

PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, "convivente em união estável", portador do RG nº
3104870 e CPF nº 839.733.544-72, com residência na Rua Costa Bela Vista, nª 72, Apt.
402, Ponta de Campina, Cabedelo - PB, doravante denominado PERMITENTE, e
lZENILDA DO NASCIMENTO DA SILVA - ME, inscrito sob o nº de CNPJ 14.117.lDU/00017

07, com sede Tv. Prefeito Enivaldo Figueiredo de Miranda, nº 87, Casa A, Centro ,
CabedelovPB, representada neste ato pela Senhora lZENILDA DO NASCIMENTO DA
SILVA, brasileira, portadora do CPF/MF sob o nº 965.211.804-44 e RG nº 1625983 —
SSP/PB 2via, com residência na Rua Santa Rita de Cássia, S/N, Oceania, Cabedelo—PB,
doravante denominado PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE
PERMISSÃO DE USO, sujeitando-se 'a Lei Orgânica Municipal, ao Decreto Municipal nº
56/2020 e as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA— oo suporma LEGAL

1.1. A presente Permissão reger-se-a pelo seguinte diploma legal:

a) Constituição Federal;

h) Lei Orgânica do Município de Cabedelo;
c] Edital de Chamamento Público nº 001/2020,-
d) Decreto Municipal nº 56/2020.

l

l

[ lb 3»í,,“j,cta
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(“?!?-' ' GOVERNOMUNICIPALDIZCAREDELO — RBE rovI-“IINOMUNICIPALDECABHDELOCABEDE Secrehrio deTurismo , Brªhe ' É . .— de Turismo “...m. W CABEDELO Sect elal Iamm a local “caar o turismo e a economi

a com 60% (sessenta por
to e/ou produto

correr no
restantes

XVI — obietivando foment' , .
determinado que o PERMISSIONARIO devera manter a sua o]CLÁUSULASEGUND _ Declaração Descritiva de praiaÉ A DO OBJETO cºmº) dº mºdªl“ ““formª suª esentado no ato de inscrição para con

(quarenta por cento) .
ecomendações do tópico

pretendido conforme documento apr% m o ' ' ' n [] n' t ubllCoO 1/2 2 , ica do osEdit ide Cha amen P f ( 4 V
2.1, A presente PERMISSÃO DE USO tem por obietivo a permissão de uso de bem para Produtos Artesanais locais e regionais,
público a titulo precário e gratuito IZENILDA DO NASCIMENTO DA SILVA - ME inscrito XXIII; .. _ (en ãº dªs áreas de, - d correntes da utilizaçao e manu ç .
sob o nº de CNPJ 14.117,100/0001—07, representado neste ato pela Senhora IZENILDA XVII as "12533330 Éomerdªhzaçãu de PMM“ Anesanays nº Parque
DO NASCIMENTO DA SILVA portadora do CPF/MF sol: o nº 965.211804—44, do bem uso comum das lojas do C , b cl io/PB
público da LOJA nª 018, medindo 2,30m de largura, 3,15m de profundidade e 2,55m de Municipal Turistico de Jacare- Cª º º '
altura, localizada no Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque
Municipal Turistico de Jacaré — Cabedelo/PB, a titulo gratuito, para exploração de
atividade comercial no ramo de produtos artesanais.

serão custeados pelo(a) próprío(a)

permissionárioia). . .
XVIII — não realizar qualquer obra, modificar;

ocupado iora dos padrões estabelecidos sem o previo e expresso
PERMITENTE;

ão ou adequação do espaço
consentimento do

higiene e limpeza,' “ ' drão de— manter as instala oes no mais alto pa 'XIX Ç ossa ser recolhido
[) recolher o lixo diariamente e transporta-Io ate o local onde pdevendela Limpeza Pública; . .

P XX — manter as áreas que ora Ihe sao outorgadas em perfeito estado,
obrigando-se a efetuar todos os reparos, inclusrve os de Simples manutençao as

[ CLÁUSULA TERCEIRA— DA PERMISSÃO DA POSSE. , ., . , . , ,. . . - ' " " 1I',
3'1' º PERMlSSIONÁRlº f'ºª "“me '“ Pºªªª dº "“º“/ºl ºblºtº dEStª PEfmISSBO, Pªrª próprias expensas, neles se inclumdo quaisquer deterioraçoes que venham aitzjrersãeo (Stªr
fins de exploração de atividade comercial de produtos artesanais no ramo de despesas essas nue em nenhuma hipotese, ou sob qualquer pretexto, po 0
artesanato, sendo necessária prévia autorização expressa da PERMITENTE, para cobradas outransferidasa PERMITENTE;

XXI — proporcionar à comunidade, serviços de utilidade pública;
XXII - não invadir a área destinada aos transeuntes. permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não instalar mesas e cadeiras nas

áreas adjacentes à área cedida; . f dXXIII - produzir a identidade visual de seus produtos artesanais azen 0
CLÁUSULA QUARTA—DAS PROIBIÇÓES referência a Cabedelo com os dizeres ”Cabedelo/PB/Brasil” e/ou com logomarcas

(disponibilizadas em CDs), atraves de etiquetas, impressões, estampas, embalagens,

eventual alteração do tipo de exploração comercial aqui informada, sob pena de
revogação contratual, plena e imediata, sem qualquer notificação.

cartões, outros;
4.1. () PERMISSIONÁRIO é expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o XXIV _ produzir a identidade Wma, da fachada da loja de acordo com
Bem, objeto da presente permissão de uso, assim como transferir a terceiros os direitos orientação e arte disponibilizado em Cd', produzido pela PREFEITURA, através da
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE. Secretaria de Comunicação (SECOM),

5.2.2. O PERMISSIONÁRIO sera responsabilizado pelos danos materiais causados aos

[CLÁUSULA QUINTA—DAS OBRIGAÇOES Itens municipais que guarnecem a área objeto desta permissão de uso.
5.3. Compete ao PERMITENTE:

5.1. Compete ao PERMISSIDNÁRIO:

. 1.chll'vs.»ll _ z (_
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se encontra, para que a mesm
) cx. '. — “e: .»ni .niumiw in Iialtilitaiiii, Termo de Permissão;

0, no estado em que& a dele possa usufruir, conforme o estabelecido neste
*se.» s ,a :,.mx _» (,vc iiiiJiiiimi «tlllltliiilª II - respeitar todas as condi '. N çoes pactuadas no resente T. x.,iatriia .“va “'in“? de Permissao. p ªrma de. Cljdl'lk3 Xixi-«53x: ªe *'.xxªk“ CU » N.“ ' . .

III - por meio de fiscais, ter amplo controle sobre a utilização do imóvel.

“,.-ta.» na .iliioiii ilrwla 519 A fiscalização ocorrerá a ', qual uer momento, coníurm.as nmiivxax neu—win.“ .i PERMITENTE' q & Cºm/ler ao»“:Rixtrxxls :

525 A fiscalização e' facultado intervrr, a qualquer momento, desde quec . . .
onstatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que o interesse público

o exigir.

. m*“!isrsraam .In qiidithPI [min

539 A intervenção será no sentido de cessar a irregularidade que estiverocorrendo.

5 49 O desvio de finalidade na utilização do bem público ou deªproveitamento do imóvel ' ' N - . ,
W.: mann iW-i “mmm“ DE Uso Importara na rescisao imediata do TERMO DE PERMISSAO
me piri—iu o

. vo tala rx da m:“itailii pi'lm

0, m. ,: diminuiu momento, iCLÁUSULA SE.. x a.“ Ii iliiitm, r'iiiniiiinviitm n “A— DA REVOGAÇÃO E “VERSÃO DO BEM _i
“ “:“.”rªxxêimk 50 llliItIt'll-illhlllltl (lm

.» ii.=lu'iiixi.x ou (mal, lll'lll
(& tenha .: W mmm“ ”UL“ 6.1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas neste Termo de

x & momento» .“ “|_“ Mim““ Permissao, implica a auto-revogação da Permissão.

__ .,sz ““ “,,“me «Nº “., m., Parágrafo Único. No caso de autorevogação da Permissão, o Poder
Público Municipal não se obriga a indenizar o PERMISSIDNÁRIO pelas benfeitorias que
por ventura tenham sido realizadas na área cedida,

* eiª con—«ªixaçâo, .ix instalaçom

» impura e mim—w. 'n» tll' 5.2. A presente PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por iniciativa do Executivo a
n:.“ unir.-adm na motivação qualquer momento caso o PERMISSIONÁRID:PISOS

rumar
. sino tatuado .: Iiªii'dilox ou ao

I- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a
outrem a incumbencia de adquirir as obrigações consignadas, sem prévia e expressaª“ t ' “ ' . . ' » .I . ,.ii .x itnii iiti pn : qui |H| autorizaçao do PERMITENTE;

II:-. xinuilo ciiipiemIiiid t'llllt' ()

MUIÍÚD o"

ater'd mente <
PERMITENTE :“

inicd atom—nte

ll — venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução
da permissão contratada;

no ”RMT—EN“, DC * » d III - quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou nar ' ' ” ' " '
,W- 'x'—“vw“: ? “ Nw muwmvmm (_ WWW“; e rencia e qualquer das dISpUSIÇUeS elencadas na legislaçao sobre o assunto.* IV - eventualmente, se o PERMISSIONARIO deixar de existir;

&» iiiiicõi'x. domino xiihxiiiiiii,
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6.3. A posse do bem pulrlno objeto deu.: PERMISSÃO DI [ISO Ir-IoIIIAIn .ur Munn I|IIo .|
Quªlquer tempo, Incdmnto mlmtotãu «LI Srlll'irliid monitor.-l lil' IIuInuio, '.r'tII
qualquer tipo de menino uam o Montrquo,

5.4. A interrupção dos sert'lços, sem o plt't'hl .IIllIlllhltJtl «III I'I'IIMIIINII, lil'Vl'I' -«
justificada de intedIaLo polanto n I'IoÍuItuIJ Municqml (il' lulu-«lula '.Ull Mun.! rl.-
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

6.5, Sob nenhuma hipótese se Imporo (IL—vor do indoor/Milu l onu .! o N IIMIU N II

CLÁUSULA sETIMA-DÃE ói'síosrçóEs'àEnAIs ' ,,; : , . ' %

7.1. Todas as transações comerciais It'tiiil-Ilidk unm— o PERMISSIONARIU :* Imo—Iru“.

serão de sua exclusiva responsabilidade, ÍIL'JINIU voIIutIo .I uilllmgitn Ilo IIIIIIII' II.|
PERMITENTE, como interrnedItirio na compra o/ou vunrln li!“ um lllt'lldlilllid'. ou
produtos.

7.2. A instalação de qualquer cquipmrwnln .NIIrlonnl, ou .] ll'IliiltlL'iIÚ (il' lwolultml.v.,
não gerarão quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONÁIZIO,

7,3. A PERMITENTE não se responsabIllzanI por iru—julim quo pow-“uu .Irler Ilo
PERMISSIONARIO, pelo não iornccunento ou susuvnsâo Ilo toniucllirunlu Ilo .trum, ill'lll
como pela suspensão, queda ou oscilação do voornln olrªuim.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICIEÃD

8.1. 0 PERMITENTE lara, obrigatoriamente, a publicação Ilo returno <html uunm IIu
Semanário Oficial do Municipio até o 59 dia util (lu Inêz, sI—uIIIIItv .Io lit' sun .wunuluI-I,
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Secretaria de Turismo
3153110!!!“ um: Luft-<

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cabedelo, para dirimir quaisquer dúvidas que
decorrerem da execução do presente instrumento, renunciandovse qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, assinam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e
validade na presença das testemunhas abaixo.

Cabedelo - PB,11 de Agosto de 2020.

VITOR HUGO i'E DTD CASTELLIANO

Prefeito unichaldeCabedelo

PERMw TENTE
l
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IZENILDA DO NASCIMENTO DA SILVA

PERMISSIONÁRIA
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Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020
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ÍTERMD DE PERMISSÃO DE uso Nº ore/2020,
QUE CELEBRAM ENTRE 5| 0 MUNICIPIO DE

' CABEDELO E MARINA MORENA ARTESANATO -

*ME, EM CONFORMIDADE COM A LEI
ORGÃNICA MUNICIPAL, 0 DECRETO
MUNICIPAL Nº 55/2020 E LEGISLAÇOES
CORRELATAS.

0 MUNICÍPIO DE cABEDELo - PB, pessoa jurídica de direito oubliâo
Interno, inscrita sob o nª de CNPJ 09.0124930001-54, com sede a rua Joao PIres e
Figueiredo, s/n, Centro, representado neste ato por seu Prefeito o Senhor VITOR HUGO

PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, "convivente em união estável", portador do RG nº
3104870 e CPF nº 839.733,544-72, com residência na Rua Costa Bela Vista, nº 72, Apt.
402, Ponta de Campina, Cabedelo » PB, doravante denominado PERMITENTE, e E
MARINA MORENA ARTESANATO - ME, inscrito sob o nº de CNPJ 35.338,688/0001707,
com sede na Rua
representada neste
portadora do CPF/
residência na Rua

Milton Macedo da Cruz, S/N, Q24 L28, Jacaré , CabedelofPB,
ato pela Senhora MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, brasileira.
MF sob o nº 073.737,81? 48 e RG nª 073300386 SSP/R1, com
Milton Macedo da Cruz, S/N, 024 L28, Jacaré, Cabedelo—PB,

doravante denominado PERMISSIDNÁRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE
PERMISSÃO DE USO, sujeitando'se a Lei Orgânica Municipal, ao Decreto MunICIpaI nº
56/2020 e às cláusu las e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO SUPORTE LEGAL

1.1. A presente Permissão regenseá pelo seguinte diploma legal:

a] Constituição Federal;

b) Lei Orgânica do Municipio de Cabedelo;
Ci Editalde Cha
dl Decreto Mun
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[ELÍIISÍÍLÃ-TÍE'IÍCEIRAÍEA

mamento Público nº 001/2020;
icipal nº 56/2020.

ICSI'I'AIIIIIIAl'AII/tlIl/t ., ,“ ;
uoIIIIIINo MllNIIJIl'Al. III-. (.AI.I;I)I,I.()

SI-I'I'olnr'lu (Ic 'l'm'lgmo

DAÍDOOQJETOW ,? , 7,7 ,_,,,r,,,'.

Ivrr ;: [Ir.-rrnlccão rir: um rir.- berr! ' ' 'Ar-
«I.i|lu l' I:I.I|IIIIo MARINA MORENA ARTESANATO A ME, Ir. “Z:,Lnrué
ilH-tlll/UGUI (Il, wprr-ur-ntmlrr rir-'.Ir- am pr,-Ia Senhor,; lªr/I . ,

(172.737217- 44, dn br.-r..
" ]'im rlr; profundidade a, MGM de

Arteianarc nono ('I-ntro (it” (:ornrvrdíi[unção (Ir- I'rorlutrr. ,
(.diH'lil'iO/i'ii, A título gratuito, para f:)piõfdçr.

II no rumo [I(- modulo“. mir-f.;míriu.

fss'A ébàãfí ' ' " “ “""—"T_T

3.1. (? PERMISSIONÁRIO Ilan IrnlIIuo an nom: do imóvel objeto deata permlxão, para
lins (lu vxploruçiio (lo ;itivltlíulo urmr-rual de produtos artesanais no ramo de
.IItt-mnoto, sendo nun-“Ariri pró-vin ;IuIrrri/nçiir) expresm da PERMITENTE, para
vvvnlunl .tltt'riiçã o do Iron (Ir—, rrxplorrrçiio comercial aqui informada, sob pena de
revogação tonImIIInl, pleno [' Imediato, tem qualquer notificação.

4.1, O PERMISSIDNÁRID (- bxnreasnmr-nur proibido (II: ceder nO todo ou em parte o
Iiuni, olIJL'lo (In |N

tlvcon t'ulvs (lo |)r
l'5('lil(' Irormisnão do não, assim como transferir a terceiros os direitos
(“si-ntf— Irntrurnunto, sem expresar autorização do PERMITENTE.

MªªãõãªºMThmw “*É__aRHJ
5.1. Conipeit' no PERMISSIONÁRID:

ir I,: a)!
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li l'llllti lili I'Ílliillll/l
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CABEDELQ Secretaria de 'l'ul'isnmmmm
I— A I'ernilsslin Ili' Ilan seni exclusiva do |n-rlnl'r-Ilnniliiu linlillllaflo,

“mºª “' lll'llllº—lt'ªu (ln <li—moto (lu tllt'll' ill) |lfillt'l uxvrilllvo municipal, [.rinlurnw
Lei Orgânica Munlclpal no seu Art. 107, Li 2" l' a .I'
Permissão do Uso;

. naluia tlrwlr- Iririnn rlr-

II — obs:—Ivar o disposto no |)lt't('|ll(' |||'.l| lllill'llltl',

I|I - vlulual todo-. os .Ilns nuruuuarliv, n IIIiII/IIÇII) Ilo hillt'It) douta
PERMISSÃO, dn louna ja llt'lllllllil, rorlenilo |I()I '.un (unia Ill. ill“,jll".v|'r Iii-(mantida il
mst“ fun;

|V — Ir—siituil às instalações livros [' iIv'n'niliarrlçarlII'. de qualquer (nur.
no ttlI mino da PERMISSÃO;

V - não nlert'cer :) imóvel como jçnrnnti.) de divida ou obrigar/io iii.-
qualquer natuleza, incluidas as benfeitorias uxlslenlv'i',

VI — não desviar a finalidade desta PERMISSÃO e observar II:. ili',pri'.|4,riie'.
contidas neste TERMO DE PERMISSÃO-,

Vll - não utilizar e impedir que o imóvel seja usado pora atividades
estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrários ao interesse pI'IblIco,

VIII —- indenizar o PERMITENTE, segundo valores do mercado pelo;
prejuizos que venham a causar, ao término da PERMISSÃO, ou a qualquer momento;

Ix — arcar com as despesas referentes aos tributos, emolumentos e
contribuições de qualquer natureza, que se lizcrem necessárias ao funcionamento dos
serviços, inclusive todo e qualquer encargo previdenciário, trabalhista ou liscal, bem
como aqueles advindos de muitas que porventura lhe venha a ser aplicadas pelas
autoridades públicas, federais, estaduais e municipais, pertinentes às suas atividades
comerciais;

X — Obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua
determinação;

XI - preservar a fauna e a flora local;
)(Il -manter o imóvel em

elétricas e hidráulicas utilizadas, bem co
pisos, paredes,
comercial;

perfeito estado de conservação, as instalações
me a higienização, limpeza e conservação de

balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploração

XIII — arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou ao
Município;

XIV — manter funcionários
atendimento eficiente,
PERMITENTE e tais e

imediatamente, qualq
do PERMITENTE;

XV

em número suficiente para que haja
ficando estabelecido que não há vínculo empregatício entre o

mpregados no exercício de suas funções, devendo substituir,
uer empregado que seja inconveniente à boa ordem e às normas

— responsabilizarvse pela guarda de seus equipamentos e pertences;

(_ ' '. ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Secretaria de TurismoCABEDÉLO

XV

determinado que
centol de produ
Pretendido conto
Edital de Chama

I — objetivando fomentar o turismo e a economia
o PERMISSIDNÁRIO deverá manter a sua loja com 60%

tos conforme sua Declaração Descritiva de projeto
rme documento apresentado no ato de inscrição para concorrer no

mento Público 001/2020, ficando os 40% (quarenta por cento] restantes
para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendações do topicoXXIII;

local fica

(sessenta por
e/ou produto

XVII — as despesas decorrentes da utiliz
uso comum das lojas do Centro de Co
Municipal Turistico de Jacaré—
permissionário(a).

XVIII —

ocupado fora dos pad
PERMITENTE;

ação e manutenção das áreas de
mercialização de Produtos Artesanais no Parque

Cabedelo/PB, serão custeados pelo(a) prdpriola)

não realizar qualquer obra, modificação ou adequação do espaço
rões estabelecidos sem o prévio e expresso consentimento do

XIX — manter as instalações no mais alto padrão de higiene e limpeza,
devendo recolher o lixo diariamente e transporta-lo até o local onde possa ser recolhido
pela Limpeza Pública;

XX - manter as áreas que ora lhe são outorgadas em perfeito estado,
obrigando—se a efetuar todos os reparos, inclusive os de simples manutenção às
próprias expensas, neles se incluindo quaisquer deteriorações que venham apresentar,
despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sob qualquer pretexto, poderão ser
cobradas ou transferidasà PERMITENTE;

XXI — proporcionar à comunidade, serviços de utilidade pública;
XXII — não invadir a área destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não instalar mesas e cadeiras nas
áreas adjacentes à área cedida;

XXIII - produzir a identidade visual de seus produtos artesanais fazendo
referência a Cabedelo com os dizeres ”Cabedelo/PB/Brasil“
(disponibilizadas em CDs), através de etiquetas, impressões,
cartões, outros;

e/ou com logomarcas
estampas, embalagens.

XXIV - produzir a identidade visual da fachada da loja de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', produzido pela PREFEITURA, atraves da
Secretaria de Comunicação (SECOM).

5.2.2. O PERMISSIONÁRIO será responsabilizado pelos danos materiais causados aos
bens municipais que guarnecem a área objeto desta permissão de uso,

5.3. Compete ao PERMITENTE:

[. «.
CABEDELO
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I— entregar a posse do imóvel ao PERMISSIONÁRIO, no estado err» que
se encontra, para que a mesma dele possa usufruir, conforme o estabelecido neste
Termo de Permissão;

II - respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo de
Permissão.

III - por meio de fiscais, ter amplo controle sobre a utilização do imóvel.

519 A fiscalização ocorrerá, a qualquer momento, conforme toni/ier ao
PERMITENTE.

529 A fiscalização é facultado intervir, a qualquer momento, desde que
constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que o interesse público
o engIr,

539 A intervenção será no sentido de cessar a irregularidade que estiver
ocorrendo.

5 49 O desvio de finalidade na utilização do bem público ou de
aproveitamento do imóvel importará na rescisão imediata do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

Ic_LAusucA SEXTA — DA REVOGAÇÃO c ncvcasÃo no BEM ª-

6.1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas neste Termo de
Permissão, implica a auto—revogação da Permissão.

Parágrafo Único. No caso de auto-revogação da Permissão, o Poder
Público Municipal não se obriga a indenizar o PERMISSIONÁRIO pelas benfeitorias que
por ventura tenham sido realizadas na área cedida.

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por iniciativa do Executivo a
qualquer momento caso o PERMISSIONÁRID:

I- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a
outrem a incumbência de adquirir as obrigações consignadas, sem prévia e expressa
autorização do PERMITENTE;

II - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução
da permissão contratada;

Ill - quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou nz
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto;. . . . já',

IV - eventualmente, se o PERMISSIDNARIO deixar de exrstrr; WJ]

ll]
“Ig v

ESTADO DA PARAÍBA

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Secretaria de Turismo

V - Dificultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos do Municipio de
Cabedelo Pªra &) exercícIo de suas atribuições funcionais de liscahzação dos
equipamentos, instalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSÃO;

VI - () Permissionário deverá manter a loja em uso por 70% (setenta por
cento) dos dias transcorridos no mês e no horário de funcionamento do parque, não
havendo o atingImento de tal percentual de frequência será caracterizado abandono,
considerandojusto motivo para a rescisão do Termo de Permissão de Uso assinado;

6.3. A posse do bem público objeto desta PERMISSÃO DE USO retornará ao Município a
qualquer tempo, medIante solicitação da SecretarIa Municipal de Turismo, sem
qualquertipo de prejuízo para o Município.

6.4. A interrupção dos serviços, sem a prévia autorização da PERMITENTE, deverá ser
justificada de imediato perante a Prefeitura Municipal de Cabedelo, sob pena de
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

6,5. Sob nenhuma hipótese se imporá dever de indenização contra o PERMITENTE.

CLÁUSULA SÉ11MA - DAS DISPOSIÇÓES GERAIS _,

7.1. Todas as transações comerciais realizadas entre o PERMISSIONÁRIO e terceIros
serão de sua exclusiva responsabilidade, ficando vedado a utIlIzação do nome da
PERMITENTE, como intermediário na compra e/ou venda de suas mercadorlas ou
produtos.

7.2. A instalação de qualquer equipamento adicional, ou a realização de benfeitorias,
não gerarão quaIsquer direitos de indenização ao PERMISSIONARIO.

7.3. A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuízos que possam advir ao
PERMISSIONÁRIO, pelo não fornecimento ou suspensão do fornecImento de agua, bem
como pela suspensão, queda ou oscilação de energia elétrica,

lCLÁUSULA OITAVA—DA PUBLICAÇÃO I
8.1. O PERMITENTE fara, obrIgatoriamente, a publicação do resumo deste termo no
Semanário Oficial do Município até 0 Sº dia útil do mês seguinte ao de sua assrnatura ,
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L!” GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO , r.r Iiith MllNiiiI AI,I)I,I.AIII,III.I.O 1.855
ª'».

CAÉE-QDÉLO Secretaria de Turismo CABEDELO Secretaria de 'I'III'is'IIIn
iFLÁúªUQi SÍE'EUNOA: Pº Pªgtº": ?

2.1. A i)|l'")l'lll(' PERMISSÃO DE USO tem por objetivo a rir'rrriiszír'n rlrv rico Ilª hºrn___/Jr, , público ii titulo prl'Lr'lllt) r- prriliiilo CIANE - ME, In',f,f|'l) ',Oh o nº dr: (.IIPI
CLAUSULA NONA GFDL./.* 35565509/0001789, IIIIIrI'i-r'ntiiilo llt'StlJ ato pela Senhora MARIA APARECIDA MIGUEL

( . DOS SANTOS ptlrtnduhi (ln Cl'lª/Mf soh |) nª' 79014r ?M—(P ilr lrvrri i'i | Ir 11' L']! ”. “ rnir uaisruer duwdas que , ,, ;. 'A, ; I, [JJ I 1.1 a ; m
9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cabedelo, pªrª Tªiandcíse quªlquer outro por 070, Iii('(iinrl0 2,30m (le Iarlitirzi, &le rli: prolunrlitlarle e 2,5'Irn rir: altura, InralI/ada nodecorrerem da execuçao do presente instrumentº. fªn“ Centro de Cºmercialização de Produtos Arlusímm'. no Parque r/Iunrupal Turistico df:
mais privilegiado que selª- Jacare ' Cªllctluln/PB, a IíIIIio gr.—nuno, para exploração de ativrdadn comi-rua! no ramo, de produtos artesanais.
E por estarem de acordo, assinam este instrumento em 3 ("éªl V'ªª dª Igual teor e

validade na presença das testemunhas abaixar.
[ CLÁUSULA TenczinkoA PERMISSÃO DA POSSE

Cabedelo - PB, 11 de Agosto de 2020.

3.1. O PERMISSIONÁRIO IIca imitido na posse do imóvel objeto desta permissão, para
fins de exploração de atividade comercial de produtos artesanais no ramo de
artesanato, sendo necessária prévia autorização expressa da PERMITENTE, para

VITOR HiJGO PEIX-OTOBCASTELLIANO eventual alteração do tipo de exploração comercrai aqui informada, sob pena dePreferto Municiipal (e Cabedelo revogação contratual, plena e imediata, sem qualquer notilicação.
PERMVITENTE

i

[ CLÁUSULA QUARTA— DAs PRDIBIÇOES i
UMM ik 'iník/MIA ib il./“YA ini na?

MARIA DE FATIMA DONASCIMENTO ªl. 0 PERMISSIONÁRID (: expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o
PERMISSIONARIA Bem, objeto da presente permissão de uso, assim como transferir a terceiros os direitos

decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE.
TESTEMUNHAS:

iªi)“ Emile &“me Kct-Á [CLÁUSULA QUINTA-DAS OBRIGACOES , i
5.1. Compete ao PERMISSIDNÁRID:

I- A Permissão de Uso será exclusiva do permissionário habilitado,
após a publicação do decreto do chefe do poder executivo municipal, conforme

ESTADO DA PARAÍBA

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDEIIO

Secretaria de Turismo

ESTADO DA PARAÍBA

GOVERNO MUNICIPALDE CABEDELO

Secretaria de Turismo
, Inez—um:»
ª TERNO DIC PERMISSÃO DE USO N" 010/1020

manu-Ito numerar.

l Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, 5 2ª e a assinatura deste Termo dei ' Permissão de Uso;
, TERMO DE PERMIS " DE USO Nº ZD/ãlºA ll -observarodisposto no presenteínstrumento; ” . W
' QUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUN|CÍP|0 DE _ III — efetuar todos os atos necessarios a utilizaçao do objeto desta :

CABEDELO E CIANA- ME, EM CONFORMIDADE PERMISSAO, da forma já definida, correndo por sua conta as despesas necessárias 3
COM A LEI ORGÃNICA MUNICIPAL, 0 DECRETO ºªªº fim:
MUNICIPAL Nº 56/2020 E LEGISLAÇÓES |V - restituir as instalações livres e desembaraçadas de qualquer ônus
' cangurus: _ . ao termino da PERMISSAO;V - não oferecer o imóvel como garantia de dívida ou obrigação de

qualquer natureza, incluídas as beníeitorias existentes;
VI - não desviar a finalidade desta PERMISSÃO & observar as disposições

contidas neste TERMO DE PERMISSÃO;

VII - não utilizar e impedir que o imóvel seja usado para atividades
estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrários ao interesse público.

VIII — indenizar o PERMITENTE, segundo valores do mercado pelos

0 MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, pessoa juridica de direito público
interno, inscrita sob o nº de CNPJ 09.012.493.0001754, com sede à rua João Pires de
Figueiredo, s/n, Centro, representado neste ato por seu Prefeito o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, ”convivente em união estável", portador do RG nª
3104870 e CPF nº 833733544772, com residência na Rua Costa Bela Vista, nº 72, Apt. . , , . .
402, Ponta de Campina, Cabedelo - Pa, doravante denominado PERMITENTE, e CIANA » Prªiu'ws que venhªm a causar, ao termino da PERMISSAO, ou avqualquer momentº;
ME, inscrito sob o nº de CNPJ 35,565569/0001-89, com sede na Rua Praia do Jacaré, _ , " |X - ªrcar com ªS despesaslreferentes austributas, emolumentos e i
5/N, Jacaré, Cabedelo-PB, representada neste ato pela Senhora MARIA APARECIDA Cºntributsºes de qualquer natureza, que se fizerem necessarias ao funcionamento dos
MIGUEL DOS SANTOS, brasileira, portadora do CPF/MF sob º nº 780.835144'68 e RG n“ serVIços, Inclusive todo e qualquer encargo prewdenclario, trabalhista ou fiscal, bem
143209]. SSDS/PB, com residência na Rua Golfo de Cadis, nº 108, Apt. 101, Intermares, como. BQUeIeS/advmdos de multªs quo Bºwen-miª Ilhª “ªlma ª Siªl ªDI'ªªdÉSI Pªlªs
Cabedelo-PB, doravante denominado PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar º presente autoridades publicas, federais, estaduais e munitipais, pertinentes as suas atIVIdades

r

— o ' 't do-se 23 Le“ Or ân'ca Munici ai, ao Decreto Cºmª'ºiªiªí ,TERM? DE PERMISSAO— DE «US , sujª' an. — I- g ' p )( — obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seia sua ,Municipal nº 56/2020 e as clausulas e condiçoes a seguir: *determinação;

** XI—preservara fauna ea flora local;)(II - manter o imóvel em perfeito estado de conservação, as instalações
elétricas e hidráulicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e conservação de
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploração

IÉLÁUSULA PRIMEIRA - oo SUPORTE LEGAL

1.1. A presente Permissão reger—se—á pelo seguinte diploma legal: comercial;
XIII — arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou aoa) Constituição Federal; Municipio;

b) Lei Orgânica do Municipio de Cabedelo; XIV —- manter funcionários em número suiiciente para que haja
º) Editªl de Chamamento Público "º 001/2020; atendimento eficiente, ficando estabelecido que não há vínculo empregatício entre o
d) Decreto Municipalnº 56/2020. PERMITENTE e tais empregados no exercicio de Suas funções, devendo substituir,

imediatamente, qualquer empregado que seja inconveniente à boa ordem e às normas
do PERMITENTE;

Y XV- responsabilizar-se pela guarda de seus equipamentos e pertences;“,“ )(VI - objetivando fomentar o turismo e a economia local fica
cento) de produtos conforme sua Declaração Descritiva de projeto e/Ou produto

i

i J determinado que o PERMISSIONÁRID deverá manter a sua loja com 60% (sessenta por
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pretendido conforme documento apresentado no ato de inscrição para concorrer no
Edital de Chamamento Público 001/2020, ficando os 40% (quarenta por cento) restantes
para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendações do tópico
)(XIII;

XVII — as despesas decorrentes da utilização e manutenção das áreas de
uso comum das lojas do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque
Municipal Turistico de Jacaré- Cabedelo/PB. serão custeados pelo(a) própriola]
permissionário(a).

XVIII — não realizar qualquer obra, modificação ou adequação do espaço
ocupado fora dos padrões estabelecidos sem o prévio e expresso consentimento do
PERMITENTE;

XIX — manter as instalações no mais alto padrão de higiene e limpeza,
devendo recolher o lixo diariamente e transporta-lo até o local onde possa ser recolhido
pela Limpeza Pública;

XX - manter as áreas que ora lhe são outorgadas em perfeito estado,
obrigando-se a efetuar todos os reparos, inclusive os de simples manutenção às
próprias expensas, neles se incluindo quaisquer deteriorações que venham apresentar,
despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sob qualquer pretexto, poderão ser
cobradas ou transferidas à PERMlTENTE;

XXI — proporcionar a comunidade, serviços de utilidade pública;
XXII - não invadir a área destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não instal
áreas adjacentes à área cedida,-

XXIII - produzir a identidade visual d
referência a Cabedelo com os dizeres
[disponibilizadas em CDS),
cartões, outros:

ar mesas e cadeiras nas

e seus produtos artesanais fazendo
”Cabedelo/PB/Brasil” e/ou com logomarcas

atraves de etiquetas, impressões, estampas, embalagens.

XXIV - produzir a identidade visual
orientação e arte disponibilizado em Cd',
Secretaria de Comunicação (SECOM).

da fachada da loja de acordo com
produzido pela PREFEITURA, através da

5.2.2. O PERMISSIONÁRIO sera' responsabilizado pelos danos materiais causados aos
bens municipais que guarnecem a área objeto desta permissão de uso,

5.3. Compete ao PERMITENTE:

I- entregar a posse do imóvel ao PERMISSIONÁRIO
se encontra, para que a mesm
Termo de Permissão;

,no estado em que
a dele possa usufruir, conforme o estabelecido neste

ir iol:
d

|-:. Ano IJA l'AliAili/t ª?
(:()VliliNO MUNICIPAL lJIi (Illlllil)l-Il.()

Secretaria de Turismo(: -ABEDELO

II - respeitar todas as condições pacto, _ atlas no presente Termo del'ermissao.

III - por meio de fiscais, ter amplo controle sobre a utilização do imóvel.

51? A liscali7ação ocorrerá, a qualquer momento, conforme convier aoPERMITENYE,

5 Zª A fiscalização e' facultado intervir, a qualquer momento, desde queconstatada ilegalid
ade no cumprimento deste termo ou sempre que o interesse públicoo exigir.

539 A intervenção será no sentido de cessar a irregularidade que estiverocorrendo,

& ªº O desvio de iinalidade na utilização do bem público ou de
aproveitamento do imóvel importará na rescisão imediata do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

CLÁUSULA SEXTA — DA REVOGAÇÃO E nevensÃo oo BEM

6.1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas neste Termo de
Permissão, implica a auto-revogação da Permissão.

Parágrafo Único. No caso de auto-revogação da Permissão, o Poder
Público Municipal não se obriga a indenizar o PERMISSIONÁRIO pelas benfeitorias que
por ventura tenham sido realizadas na area cedida.

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por iniciativa do Executivo a
qualquer momento caso o PERMISSIONÃRIO;

I- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a
outrem a incumbência de adquirir as obrigações consignadas, sem prévia e expressa
autorização do PERMITENTE;

|I - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução
da permissão contratada;

III - quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto;

IV - eventualmente, se o PERMISSIONÁRIO deixar de existir;
V - Dificultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos do Municipio de

Cabedelo para o exercício de suas atribuições funcionais de fiscalização dos
equipamentos, instalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSAO;

“arrªiá; ij
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Vl - O Permissionário deverá manter a loja em uso por 70% [setenta por

cento) dos dias transcorridos no mês e no horário de funcionamento. do parque, nao
havendo o atingimento de tal percentual de frequência será caracterizado “abandono,
considerando justo motivo para a rescisão do Termo de Permissão de Uso assinado;

6.3. A posse do bem público objeto desta PERMISSÃO DE USO retornará ao Municiplo a
qualquer tempo, mediante solicitação da Secretaria MunICIpal de Turismo, sem
qualquer tipº de prejuízo para o Município.

6.4. A interrupção dos serviços, sem a prévia autorização da PERMITENTE,bdever:a sde;justificada de imediato perante a Prefeitura Municipal de Cabedelo, so pe a
revogação do presente TERMO DE PERMISSAO.

5.5. Sob nenhuma hipótese se impora' dever de indenização contra o PERMITENTE.

) CLÁUSULA SÉTIMA - DAs DISPOSIÇÓES GERAIS

7.1. Todas as transações comerciais realizadas entre o PERMISSIONINIRIO e terceiros
serão de sua exclusiva responsabilidade, ficando vedado a utilizaçao do nome da
PERMITENTE, como intermediário na compra e/ou venda de suas mercadorias ou
produtos.

7 2 A instalação de qualquer equipamento adicional, ou a realização de benfeitorias,
não gerarão quaisquer direitos de indenização ao PERMISSlONARIO.

7.3. A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuízos que possam. advir ao
PERMISSIONÁRIO, pelo não fornecimento ou suspensão do fornecimento de agua, bem
como pela suspensão, queda ou oscilação de energia elétrica.

| CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO A

8.1. 0 PERMITENTE fará, obrigatoriamente, a publicação do resumo destevtermo no
Semanário Oficial do Municipio até o sº dia útil do mês seguinte ao de sua assmarura.

Wâºã;> iJ

' ._ie'

& ESTADO DA PARAÍBA
E.;—s; GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELQ

CABEDELO Secretaria de Turismo3%
9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cabedelo
decorrerem da execução do presente instrum
mais privilegiado que seja.

, para dirimir quaisquer dúvidas que
ento, renunciandorse qualquer outro por

E por estarem de acordo, assinam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e
validade na presença das testemunhas abaixo.

I

© 'i Cabedelo - PE,11 de Agosto de 2020.,i' l'
Y / ,»i o ,

VITOR HUGO PEI 'OTO.CA5TELLIANO
Prefeito Munii ipal d Cabedelo

PER iTEN

,,
/i

t , a] ,i irª/7» [iv. fla VIS/7)
MARih APARECIDA MIGUEL bos SANTOS

PERMlSSIONÁRlA

l 'i1

TESTEMUNHAS:

15) Al,)“, XÉQ'ÇÃAS (Qu—stc; gemªs.;
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ESTADO DA PARAÍBA

GOVERNO Mumurnu. DF. CABIZDFIU IIS ADI) DA PARAIBAS . d . , «_ (QOVIRNU MIINIIÍIIJIII. DIÉ (:AllIiIN'ÍLIlecretarla e Turismo — '“ . _ - .-* . ' e Tur lsmoCABEDELÚ Seu etarla d_ Wmuh—ÉTÍJETW
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº ªll/2020 Ill — ele uu' todos os atos nocmsárms n mill/agiu LlIl mmm.) (l

PERMISSÃO, un forma |.] (lvíllntltt, LIZ'III'IHIU por nun (num da rlz sounds news-mm.); n' ' _ 8an lim, _TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 023/2020 IV — Itl'vIlIllll m. instalarom llVlI“; ,. xiv-,r—mlwtiradas de qualour': onuf.
QUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICÍPIO DE “w,",nudd”EMISSÃO,
CABEDELO E ALGODÃO COLORIDO ' IVIEI FM V » mm nlmmm o nnvvtªl torno garantia de vlw/III: UI: nnngaçao (lil
CONFORMIDADE COM A LEI ORGANICA quelnuv' n.;tnrcza. uruuldJs as Imr'lrutnrlar,exlslerltrrú; _,
MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº Vl - não tIeswar :i IIIIFIlI(l.l£Il' desta PERMISSAO e'nlislívrvnrd',rll£p(1'vt,'1ºí
56/2020 E LEGISLAÇÓES CORRELATAS. cvnl'rlas nvslr TERMO DE PERMISSÃO,

VII - não utilizar e IIVI'JL'IIII que o Imovel seja usado praa Irlmrlnde;
os oh musas da PERMISSÃO ou contrários ao Intern—sse publico,

VIII — Indonuar o PERMITENTE, segundo valores do nuncª lo omo;
Hugo; ou venham a tausm, no termrnu (ld PERMISSÃO, ou a qualquer morna—lo

IX — arcar (um as despesas rnlerentos nos IIIIJUIOS emoluronf', &
comnhulçoes de qualquer raturoza, que se lllCÍEl“ necessarias ao funCIIlIirl'

n VISIB, nº 72, Apr 402, Ponta de' '»EI'V'ÇOS.
Campina, Cabedelo , PB, doravante denominªdo PERMITENTE, e ALGODÃO COLORIDO —
ME. Inscrito sob o nº de CNPJ 35 514.932/0001-37, com sede n
de Carvalho Llsboa, s/n, Jacare, Cabedelo, Cep 58 1057825, rs,-pr
Senhor GILSON FERREIRA DA SILVA FILHO, brasileiro,

(stmrth
O MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB. pesnoa Juridlra de durczto publico Interno, lHº-EI'IIEI sob

o nº de CNPJ 09.012 4930001 54, [om sede à rua João Pires de Figueredo, s/n, Centro,
representado neste ato por seu Prefeito o Senhor VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO,
brasileiro, ”convtvenle em união estavel”, portador do RG nº “04870 e CPF nº
839 733544772, Lom residência na Rua Costa Del

mto (Inº,
inúustve todo e qualquer encargo prewrlonrtano, trabalhista ou l15( l, ber“

mmo aouelm udvtrdns de multas que porventura Ine Venha a ser dLIlILJddG nelas
, autoridades publicas IQCIGFÉIIS, estaduais e mul'lICIpBIS, portrncnles as sua(- tltivtdadesªun Engenheiro Liedson

:omwrlars;esentadu neste ato por o
)( — obedecer aos rc ularnE-ntos administrativos, (unloue' ue sera umporIatIor do CPF,/MF soh ti nº g l o

dorerm'm .“ ,
101 115.544 38 e RG nº 3776086 — SSDS/PB, com resrdéncra ria Rua Cassiano da Cunha “ “º ”_ preservar a taum o ª llora IonaL
Nobrega, nº. 904, BL A. Apt. 112, Centro, Cabedelo PB, doravante denominado XII _ mªme, o "“MP. em pentium citado dr— conservrção a; m—talaçôeª
PERMISSIONABIO' resolvem celebrar º presente TERMO DE PERMISSAD DE USÚ' cletntas e I'llÍlI'áLlllCãS ultllzadas, bem corno & higienização, limpeza e conservação desurelrandorse a Ler Organics Munrcrpal, ao Decreto Munxmpal nº 56/2020 e às cláusulas

,. » psos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utlllados na exploração& COI'IdIÇOES a segurr: rumercral
)(III — atuar com todo e qualquer dano caus ado a lCICêIIO> ou aoMunlrlplo,

XIV -— manter funclnnúrlos em numero suliclente iara que hare
atendimento QIICIEIIID, licattdo estabelecld

1.1. A presente Permissão reger-se—á pelo seguinte dipl o que não ha vinculo emprvgattcm entre o
oma legal: PERMITENTE e IBIS empregados no exerciuu de suas funções, (let/rindo Sullwlitll r,

Imediatamente, qualquer empregado que 59th II'ICDDVL'DISIIIO (1 boa nuit—rn o as normasa) Constituição Federal; do PERMITENTE;
b) Lei Orgânica do Municipio de Cabedelo; XV— rªsponsablllzarrso pela guarda (It' spus eutnpmnentns e patentes,
c) Editalde Chamamento Público nº 001/2020; XVI — objetivando fomentar o turismo v .] cronomln Ior'al [Imd] Decreto Municipal nº 56/2020.

determinado que o PERMISSIONÁRIO Ilcvu
cento) de produtºs conforme '.

pretendido conÍorme documvnlo anrusonlarlo nn nto (lu In: might) mm LUIIIOII'DI' nu
Edltal de Chamamento PúbllLO nº nur/zum, Iuanrln m «WW (

rá nmnlm .| sua lula rom &th (sessenta por
u.] Dvclnmçtiu DIEM'IIIlV-l dv I'IIIJUIU v/ou pdequ

quarenta por u'ntol

,» ESTADO DA PARAIBA

Cu, GOVERNOMIlNIIÍIIY/III IIILLAIIlelIall) _ IzSI'AIÍlODA PARAIBA
CA EELIELÚ Sººretªmª dº Turismo “ " M GOVERNO MUNICIPAL nr. r,.tHEnEIo-- ocm" HW CAÉEQÉLÚ Secretaria de TurlsmºWLAJÃEW— , l 4er & nr—rmlssau LIC JSD me bem _ , , . , , = a . “,eru2-1- A lª'ºª'º'llp PERMISSÃO DEW USOAILZ-irggãf) ;ãIDRIDO _ ME, m,)“,m 5047 n nª de restantes para Produros Anesanals lOíãlS e regions s, oljsuvanrlu as I _(on' ,ndâcoe. ' nulo momrm &! warm n .| mp,“) XXIII-, ,íªlíllºílãarãi IR :,rtltlôlrl/ 'Clllusntlí.ul0 nostn— IIID pelo Sonhar GILSON FERÍEIRA DA )(Vll _ HS dªmºs decorrentes da A" llmrçau & numtcngím (la', ,irmº m'º “ * ' '“ ' ,r, , lwrntnlíjlªn' _ ' , ,' nº llll'l “, “uw“ Ll" l“ rn IM ( I , I I C mer'mllzacrto de HIOÓUIOS Artesanal. no Muqui

SILVA FILHO punta—'In! ”|" LPI/M; 110le Ile profurvduhrlo (ª 1 l;5rr1tlr«nllur :, local Lilla no IINÍD comaulmrrllííssªírnis ;: (rial? Lºgisticª/P?» Zé,, “. («|ch lClO< vit—rm“ ““'.yyylnldr-4-«>I_a,,>' * ' mn I =* M«— "'-'
021 mg” nho? Wªlt“ “pulp Prorlulos Arlesw n* no lªaluuu I/lllllltltml Itueto petrnisãonáríolªl'. , *wmmtrm radi“ ' ª ª , º .um“ diª Io PB alltulo Cf'llUIlUv Dª'ª (““I'lº'ªªjº “lº "ll“(l'lde ['("m (m' ll XVIII -— não realizar qual:;uvr !)Illi monrllcnçac ou aorntmmo rlo »" paro
I.,)-(ctv' ,f «
jm L 1 Lp ; (mmm ULIdedO fora dos padrões CSIBUPlL'leOS arm n pintor) v vwwzsu [OrlxI'IllIII'DIIÍO doo [“III u pu A -,

PERMITENTE;

XIX — nmnler as Instalaçosvs no mm 'to IldIIlzl0 rl») Iilvtene P II:
devendo retolher o lixo dlàIIdIIIÍ'IIIP e tlansportu Io '.lr: o lm 1l orrtn r
pela Limpeza Pública,

VCLíngIILA"FERTEIRAVZVDAAIIVIÉÃOEAEQVSSE ” " rnmllutir—

)()I — manter as áreas nur um Iru são curar;
obrigando'se :: efetuar todos os reparos lnClIISIVP r< r
proprias expensas, neles se Intldlnllt) quamqucr dutrvnu

""I IIUI'I'IIII resumo,* . ' .* I
3.1. O PERMISSIONARIO llca I'I'IIIIIIO na posse do Imovel (]OlPII) (Instªnt ::;lõxímºaág
nos de exploragao dc atwltlade fornm'cral ue: produtosrarít suprªRMlTENTE para
artcsaram. sendo UEIQSSÍNIJ prévia .]UIOVIYEILJD expressa to ” (Ub mim de
eventual aih—Vagão do [Iriri do cxploração comertml aqul lu orn'ur , , V
revogação contratual, plena :: Imediata, sem qualquer notrfrtamo

slrnplru rmnulonçan nr,. 'I ')I'Illrll,
despesas essas que em nenhuma hipotusrv, ou sor: qualquer pretexto pour rim st,-r
cobradas ou transferidas à PERMITENTE,

XXI — proporcionar ; romurldarie, se mas de urilm
)(XII — não Invaclll & área destinada sos tranueunh

normal dos frequentadores daquem Imal, bom remo náo Inst"' " 7 7 ' : areas adtacentes a área Cedlda,
Hulu :; lleo

51d! l'TlCÃD'É !" L«,lClQllnlÉ lll?»

,— zuus'aíàuinígpiâºe-cª ,,,,,,,,,
)()(III - produzir a Identidade 'JIGIHl de seus produtos tn trisnntns fasendo

referência a Cabedelo com os dizeres "fabedclu/W/Urasll“ e/ou com gorrmrcas
I d d ler no todo ou em parte º (disponibilizadas em CDs), através de eIlunIdS, Impressões, estampas, embalagens,' ; rcssamcnte prum o e tªl cartões outrosª 14 O PERMISSIONARIO L exp I rn ] tortelros os drreIIOs ' '» .r ,são dº Usº, ªSSlm “"“º ““nª E ' X — rod a Id nt e v I IrEr'l'fl, OIJIEID da pmente permrs tº sem expressa dIIIOIIZDÇãD du FERMITENTE. XIV p uzrr &- ldâd Isual oa achado da loja de NOICIU corn,, Edernrrentes do prºªªmº ”15"qu '

orientação e arte dISpOnIbIllZZICIO em Cd', produrldu pola PREFEITURA, através da
Secretaria de Comunicação (SECOM)

mm,, _; ,srpa'õímããís; Í; ” ,, — " » *
5.2.2. 0 PERMISSIONÁRIO será responsablltzado pelos danos malºtldlí causadnc 605
bens municipais que guarnecem a área objeto desta permissão de uso., 5.3. Com ate ao PER -5.1, Compete. ao PERMISSIDNÁRIO. p Mum-,E.. . llnh , , ,

l- A PEImISHãO do Uso seni ('XIIII'SIVJ (lu In" 'I" “"M“" l' lºl ") l— entregar a posse do Imovel ao PERMISSIONARIO, no estado em que
, . d d . em do CllClt' do ”um. cx.—tntwu num'xllll', Willºw“ se encontra, para que a mesma dele possa IISIIÍI'LIII', conforme o estabelecido nesteªpºs ª Pºbllcªçªº º leu A t IU'Í !; Zn (, ] MINHA,,” (I,—su— lvl'mo dv Termode Permissão;:: no seu r . , ' ' , _Lel Orgãnlca MUNICIP Il » respeltar todas as condiçoes pactuadas no presente Termo dePermissão de Uso; , [ ] Permissão.II -chsrzrv;tr () (Jispusln no I"“'*“"“' "'ªl'l'lm " “ '

III — por meio de fiscais, ter amplo controle sobre a utilização do Imóvel.
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Secretaria de TurismoCABEDELO

élª A (Isralrzocão ocmrrm', a qualquer momento Lonformc convncr ao
PERMITENTE

& lª A Imolrração e faullladr) Inlvrvrr, & qualquer momento, doszle que
constatada rlegolrdndn no (IInIpIImonIo dor.“) lormo ou srrrnprv nur o Intermat: pulJIIco
o Exlgu

939 A Intervenção ser.) no sontrclo (Ir, cessar & «VÍCgLIIdINIMIE' que nslivcf
ocurII—ndo

& dª O (lesvrn de finnlIrladc na ulIIIzoçào (lo bcrn punho ou n:,-
suroveuamonm do imóvel Impondra na resclsão inIetIIala do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

6.1. O doscumnrrmento de qualquer dos obrlgações estabelendaã nesre Tcrmo de
Porrnrssáo, llelCa & autorrevogação da Pcrrnrssão.

Parágrafo Único, No caso rle auto revogação da PernIIssZIo, o Poder
PubIIco MunICIpal não se obrIga & Indenrzar o PERMISSIONÁRIO pelas henlertovras que
por ventura tenham sIdo realizadas no Zuca cedida

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por InIcistiva ao Lxsªrunvo a
qualquer momento caso o PERMISSIONÁRIO.

I- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato. ou dclcguc &
outrem a incumbênma de adquínr as obngaçõcs LonSIgnadas, sem prrvur o uxoressaautorização do PERMITENTE; '

II - venha & aglr com dolo, culpa, slmulagão ou em fmudv na meiuçào
da permissão contratada,-

” IlI — quando morrerem razoes uv mun-sse Ilo scrum pIIl—lrm o m. na
ocorrenma de qualquer das Llrsposições elencadas nn low:.mmu sobr v «I .IªsillTlO

IV - TEVIJI'll'U-Tllllcnlf', no 0 PERMISSIONÁRIO Ill—Ix.“ (II” omllr,

V — DificuIIzIr uu InIpI-(III " .au—aun Lli' Alzrnlv-v l'uhlrms (lo NlIllIlLllllO de
Cabedelo para :) exercido Lll' num, .IIIIIIIIIuwu Inn-uma“ lIL' IIKLJIMHIKCVH'I Um
eqmpamentos, instalaçõef. e usos, IIIIJL'ID (lr'HlP TERMO DE PERMISSÃO,

: VI - O Pmmisuiunrlrlo lIL'Vl'I.| III.IIIII-I .| IuIn um um por 70”
ª cento) dos; dlar. Iransconirluu no Imã

.I (wu—III.; por

'. I- no IIUIJIIU (Il' IIIIIIIIIIIUrrIpIIIo Ilo |).lll]l|0, não

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPAL me (ZABEDELO

Secretaria de Turismoamem
havendo o alrnglmenm de tal percentual (le frequência será caracterlzado abandono,
cunSIderando justo nrouvo para a rescrsão do Termo de Pernrasão de Uso assmado:

6.3, A posse do bem publico obreto desle PERMISSÃO DE USO retornam ao Munrupru &
qualquer tempo, medlanle solrcnnçãn da Secretar-a Munrclpal de Turlsmo, 'sem
qualquer tIpo dc proruízo para o Munrciplo

6.4. A Interrupção dos serVIços, sem a prévm automação ria. PERMITENTE, [leur—I.; ser
IusUfIcada de Imediato perante & PTOIPIIIIII] Mumcipal de Cabedelo, bol) pcm de
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

6.5. Sor) nenhuma hrpótese se Impnrá dever do Inner—negão norma o PERMITENTE

IVCÍLÁUSULA sÉTIMfI — DAS rªsgoslções GERAIS

7.1. Todas as transações comercrms malu-arma [IIUI' II PERMISSIONÁRIO l Irmaos
serão de sua excluswu responsabilidade, lrcanno veriam a ,mlnação ao nome (ln
PERMITENTE, como Intermedrárro na compra e/ou vendo rl; «un-s llllillnIIJUIlIrh ou
produtos.

7,2. A Instalação de qualquer equrpomcnto adIcIonal, ou a realização de lwnlerlorraa.
não gerarão quaisquer direrlos de Indenrzação ao PERMISSIDNÁRIO.

7.3. A PERMITENTE não se responsabillzará por nrerulzos que possam Jrlvrr no
PERMISSIONARID, pelo não lorneumemo ou suspensão do lorncmmento de água, bem
como pela suspensão, queda ou oscilação do cncrgrd ele'rrrca.

8.1. 0 PERMITENTE fará, ohrIgatorlamenle, a publicação do resumo deste termo no
Semanário OfItIal do Munrclpio ate' o 5'3 dia [ml do mês segumte ao de sua assinatura.

“Manª—_“...Im .

Página 37

líS'I'AIIU m II,—XIIIXIIM

now-INI XIIINlIíII',Il. Irl' I.:I. .
Secretaria de Turismo

hPª-' ªnt-Í

CÁÉÉÚÉÃÚ

9. . Frm PICIIC o Foro dn
decorrem—rn da eu-uçã
rnAIs pnvr'r) .u rpm I::

[ por estarem dr
valrnarlp na armª

" VITOR HUGO PEIXOTO CASILLLII'INI',

l—Irl '( I,",I l ' '
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ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPAL DE ílABEDHIII)

Secretaria de TurismoCAEM—=º
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 022/2020

TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 022/2020,
QUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICÍPIO DE
CABEDELO E CLAU ARTES , ME, EM
CONFORMIDADE COM A LEI ORGÃNICA
MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº
56/2020 E LEGISLAÇÓES CORRELATAS. ,

O MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, pessoa iuIIdIca de dIreIro puhrrro

Inlcrno, InscrItd sob o nº de CNPJ 09 017.493.000|»Rtl, com neue ?: rua João chs do
FrgueIredo, s/n, Centro, representado ncste ato por seu Prclerzr: o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasIIc—lro, ”mnwvcntrf efn umão E““;I-lª/PI'I, porrador oo RG nº
3104870 e CPF nª 839 733.544 72, com resldéncla na Rua Cosla Bela VIsta, nª 72, ApL
402, Ponla CIC Camplnd, Cabedelo , PB, doravante denomrnado PERMITENTE, e CLAI)
ARTES - ME, Inscrlta sob o nº de CNPJ 29.525 [76/0001 07, com sede & Ima PrdIJ no
Jacare, s/n, Jacaré, Cabedelo, Cep 58 1057810, repreaentada neste ato peIa Senhora
CLAUDETE DE LOURDES SOUZA, brasrlelra, portadora do CPF/MF sob o nº 738 3853547
72 e RG nª 1094407 — SSP/PB, com readêncla na Rua leão Caetor de Sena, nº 83,13rdIm
Erasllra, Cabedelo—PB, doravante denommado PERMISSIONARIO, resolvem celebrar o
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO, sujellandorse a Ler OrgànIca Mun-.upol, ao
Decreto Municipal nº 56/2020 e 'as cláusulas e curIdIções a seguIr'

W'supommeit _;7, , ª, , 73
1.1. A presente PermIssão reger—será pelo segumlc diploma legal:

a) Consutuição Federal;
b) Lei Orgânica do MunIcípio de Cabedelo;
c) Edital de Chamamento PÚIJIICO nº 001/2020;
d) Decreto MunIcipal n'? 56/2020,

mesmo" É ,
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2.1, A prmnin PERMISSÃO DE uso
publico ; liliIn'J nrrwuro w ei vi.
29 5.25 77 ' i 0-7
SOUZA, por ,rlriia'
medindo 2 'ãlirn 'll

CLÁU ARTtS - WE

Lenin) vlr- (')"l'r '
Iarars— C

de pIOIÍ'Ji

, cLKGsÚÚIERCE'ªA l'oxiinissão DA POSSE

3.1. O PERMISSIONÁRIOl
lins ÍlE' emigrar—:u- Lil'
artesanai'),
evriiiuai ullt'
revog , GUN“

l,?[ÁusuÍeiãganiA Lélis PRQtBIÇÓEE "

.,-—, , ,, i,i,i' ,,
4.1, O PERMISSIONÁRlO ("

Beni, obieto de. presente por vii—s,, ,i u. 'l' ,
decorrentes do presente iristiiinienin ',l (' r-rin i",

,. ,— , , ,i,,,.,i,i
, Lli PFRMlTENlE.

5.1. Compete ao PERMISSIONÁRIO:

I— A Permissão de Uso sera excluswa oo pernzissroriari'i habilitado,

após a publicação do decreto do chefe do poder executivo municipal, conforiªe
Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, E 2” e a assnarura deste Termo e
Permissão de Uso;

ll — observar o disposto no presente instrcmento;

ESTADO DA PARAÍBA

& GOVERNO MUNICIPAL DE (IABEDELO _
CABEDELG Secretaria de Turismom

III — efetuar todos os atos necessários a utilização do objeto desta
PERMISSÃO, da forma já definida, correndo por sua conta as despesas necessarias a
essetim;

IV — restituir as instalações livres e desembaraçadas de qualqucr onus
ao término da PERMISSÃO;

V - não olerecer o imovel como garantia de CllVICla ou obrigação de
qualquer natureza, incluídas as benfeitorias existentes:

VI - não desviar a finalidade desia PERMISSÃO e observar as disposições
contidas neste TERMO DE PERMISSÃO,

VII - não utilizar e impedir que o imóvel seia usado para DUVIdDdCS
estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrários ao interesse público

VIII — indenizar o PERMITENTE, segundo valores do rriertdilo pelos
prejui'zos que venham a causar, ao termino da PERMISSÃO, ou a qualquer momento;

IX — arcar com as despesas referentes aos tributos, emolumertns e
contribuições de qualquer natureza, que se fizerem necessárias ao funcionamento dos
serViços, inclusive todo e qualquer encargo previdenciário. trabalhista ou fiscal, bem
como aqueles advindos de muitas que porventura ihe venha a ser aplicadas pelas
autoridades públicas, federais, estaduais e municipais, pertinentes às suas atividades
comemais;

X — obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seia sua
determinação;

Xl — preservar a fauna e a flora local;
XII - manter o imóvel em perfeito estado de conservação, as instalaçoes

elétricas e hidráulicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e toiiservação de
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploração
comercial;

XIII - arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou ao
Municipio;

XIV — manter funcionários em número suficiente para que naia
atendimento eficiente, ficando estabelecido que não ha vinculo empregaticio entre o
PERMITENTE e tais empregados no exercicio de suas funções, devendo substituir,
imediatamente, qualqunr Empregado que sem infonveniente a bOJ ordem e às normas
do FERMITENTE,

XV— responsabilizar se pela guarda de seus P(]lllptIIIICUÉDS e pertences;
)(Vl — objetivando fomentar o lUIlbITIO o a P(Ullomm locai tica

determinado que o PERMISSIONÁRIO devera manter a sua loiii mm 60% [sessenta por
cento) de produtos conforme sim Drrtlamçriri Descritiva ile |Jiuioto iª,/ou produto
pretendido conforme documento apresentado no ato de instriiiiii pilld canteiror no
Edital de Chamamento Público nº 001/2020, licaiidii os doºm iouarvnia por cento]

CÃÉEDELO

l

l

l

i
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restantes para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendações dotopico XXIII; '
XVII — as despesas decorrentes da utilização e manutenção das áreas de

uso comum das lojas do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque
Municipal Turístico de Jacare-v Cabedelo/PB, serão custeados pelo(a) propriola)
permisSionárioia).

XVIII — não realizar qualquer obra, modificação ou adequação do espaço
ocupado fora dos padrões estabelecidos sem o pre'vro e expresso consentimento do
PERMITENTE;

XIX — manter as instalações no mais alto padrão de higiene e limpeza,
devendo recolher o lixo diariamente e transporta-lo até o local onde possa ser recolhido
pela Limpeza Pública-,

XX - manter as áreas que ora lhe são outorgadas em perfeêto estado,
obrigandofse a efetuar todos os reparos, incluswe os de simples manutençao as
proprias expensas, neles si: incluindo quaisquer deteriorações que venham apresentar,
despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sob oiialquei pretexto, poderão ser
cobradas ou transferidas à PERMITENTE;

XXI — proporcionar à comunidade, serviços de utilidade pública;
XXII — não invadir a área destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não instalar mesas e cadeiras nas
áreas adjacentes & área cedida;

XXIII - prodUZir a identidade Visual de secs orodutos artesanais fazendo
referência a Cabedelo com os dizeres “Cabedelo/'PB/Brasil“ e/ou com logomarcas
(disponibilizadas em CDs], atraves de etiquetas, impressões, estampas, embalagens,
cartões, outros;

XXIV - produzir a identidade Visual da lacnada da loja de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', produzido pela PREFEITURA, atraves da
Secretaria de Comunicação (SECOM).

5.2.2. O PERMISSIONÁRIO será responsabilizado pelos danos matermis causados aos
bens municipais que guarnecem a area objeto desta permissão de uso.

5.3. Compete ao PERMITENTE:

I— entregara posse do imóvel no PERMISSIONÁRIO, no estado em que
se encontra, para que a mesma dolu possa usulrun', conforme o estabeleudo neste
Termo de Permissão;

ll - respeitar todos as condições pactuadas no presente Termo de
Permissão.

lll - por meio de fiscais, ter amplo controle sobre a utilização do imóvel

l-ISTADÍ)DAPARA1HA
GOVERNO MllNliÍIlª/Il, DH iZAlIl-ZIHZID

mmm
àlº A lismlimcíio ncurii'ia, .i riiinlriiirw n'iUIlII'IIlO, roiilornªe con-lirar aoPERMITENTE ,
& lº Ã list ali.—atire [' lariiltadn inii'rvir, ,i (lllrilqtil'r momento, desde que

constatada ilegal dado no tiiiªiiiiimunto (lIWll' ti:-mm UU snmrnri que n ll'llPllª'iÍrC publico
o exigir

93? ,»i intoiiionç'io Wifi rio :,oniirlri de cessar a rrrngiiiniiriiirlt- riiir I
n;:izrrdii

9 A“? O nos'vio (liª lilíãlldãtli' na lllIl/iIÇJO 110 bom rriirilito r,: 'ilª
riiaui do TERMO DE PERMISSÃOapt-.ciiani'iitc do movel imooiiara na rescisão imo

DE USO.

ÍCVLVÃUÍSULÁÉEÍIÃ; DÁÍREVOGÃÇÃQVÉREVERÉÉÓ Eo BEM?

6.1. O di Culili'l'lmt'l'ltl) di titioltiiier das ooiigntors cstalzrlecidn: l'it'ºvilf io'rnc l't
Ptiini, _io ininlita ii auto revogação da Permissão.

Parágrafo Único, No caso de auto rwogação rln l'c-in'iis<'io, r
lp ico Munii p_il não se olirigzi a indenizar () PERMISSIONARIO l'r as lrji'iriteiiiiri.is i,,e

iiªnlªarn sidn ”alii-atlas na area fedida.

6.2.1? pICSITPlC PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada poi llliCIJtW/Zi do Em»
qualquer momento (350 o PERMISSIONÁRIO

ªre (CIÚME-IU, (Il. i',!» ceda ou transfrra, no todo ou em parte,
outrem a intumbência de adquirir as obrigações consignadas SFI“ ini Vie. c com »—-.i
autorização do PERMITENTE,

ll — venha a agir com dolo, culpe, Slnitlltlljrii) titl PIII tiuiitli» na extintª»
da DGImISLãO contratada;

III A quando otori'eiem rim.“. ile iiiit—iiisan iii. kt'lxigU l“ liiiin ,, oi,
ocorrência de qiiulquui dw. diSIIIISIUJi“, tªh'lltdtlm; ria li—izi«.i.ii,.iii «,tilii i- U .Ivril no

IV - l'Vf'l'illl.iliill'llll:, Gt” u PliiMlaSlDNARIO ill iwr ilv l'xlNlll
V Urliuilini ini lIIIIIi'IllI (! aiii-.au ilii i'ti'iiiili -. l'llililttl'v ilti Mincniinti tir

Cabedelo para ll I'Ai'ítltiu <h- 'Ililª, .iiiiiiiiii,.ii--, iniii iiI'IiIli iii- im ,lii m,,iti das
equmami-nins, iri'.tfrlar,í,iiv, (' uma, Univirr ili--.Ii- TERMO DF PERMISSÃO

VI 70 l'l'lIIii'NvIIIIiilHii ii.-vu., "run.—, .. in,.i nm «ini, p.., ni ., i'ilt'iit , um
cento) dos dias Iranuroiriiiir, III) III"'v i- nn lliII.|lItI iii lllllkill'lilllii'lilil ilti iinriiiw imo
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havendo o atinglmento de tal percentual de frequência será caracterizado abandono,
considerandojtisto motivo para a rescisão do Termo de Permissão de Uso assinado;

6,3. A posse do bem público objeto desta PERMISSÃO DE USO retornara ao Muniripro a
qualquer tempo, mediante solIcrtaçàO da Secretarra Mtinrt'lpal de Turismo, sem
qualquer tipo de prejuízo para o Município.

6.4. A interrupção dos serviços, sem a prévia autorização da PERMITENTE, devera ser
rustitrcada de Imediato perante,' a Prefeitura Municrpal de Cabedelo, sob pena fitª
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

6.5. Sob nenhuma hipótese se Imporá dever de Indenização contra O PERMITENTE

ELÁUSULA SETIMA —VDAS ogvosiçõss GEETAIÍ 7 ' ' W

7.1l Todas as transações comercrais realizadas entre o PERMISSIONÁRIO & terceiros
serao dlª sua excluslva responsabilrdade, ficando vedado a Litrltzação do nome da
PERMITENTE, como Intermediário na compra e/Ou venda de suas mercadorras ou
produtos.

7.3. A instalação de qualquer equipamento adirlonal, ou a realização de benfeitorias
nao gerarao quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONÁRIO. ,

ZÉáM/Í PERMITENTE não se responsabilizará por prejuizos que possam advrr ao
SSIONARIO,peIo nao fornecimento ou suspensão do fornecimento de àgua bem

como pela suspensao, queda ou oscrlação de energia ele'trrca, ,

, , 7.—l
8.1. O PERMITENTE fará, obri
Semanário Oficial do Municípi

gatoriamente, a publicação do resumo deste termo no
0 ate o 59 dia util do mês seguinte ao de sua assinatura.

ESTADO DA PARAÍBA .,
'“ — GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELU

CÁBEDELD Secretaria de Turismo ' “_
9.1. Fica eleito o Foro da Crdade de Cabedelo, para dirimir quarsquer duvidas que
decorrerem da execução do presente Instrumento, renuncrando se qualquer Outro por
mais prrvilegiado que seja

E por estarem de acordo, assinam este instrumento em Ft (três) vias de Igual teor e
validade na presença das testemunhas abarxo ,

" Cabedelo PB. 11 de Agosto de 2070.

7 VITOR HUGO PEIitoTO CASTELLIAND
Prelerto MLIIIIEÍDSl de Cabedelo

PERMITLNTE

mCLAUDETE DE LOURDEs SOUZA
PERMISSIONARIA

TESTEMUNHAS:

1a) & xi . * _,7/——-———_'_ª—
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 023/2020

r TERMO DE PERMISSÃO DE uso Nº 023/1020,
QUE CELEBRAM ENTRE sr O MUNICÍPIO DE
CABEDELO E FLOR DE CROCHE - ME, EM
CONFORMIDADE COM A LEI ORGANICA

“MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº
' 56/2020 E LEGISLAçõEs CORRELATAS.

O MUNICÍPIO DE CABEDELO = PB, pessoa riirr'drro rle d rerto ,or'folrro
interno, Inscrrta sob o nD de CNPJ 090I2r1930001'54 uIrn sede ; ru.) Joao Plftb de
Fenarrednv s/n, Celmo, representado neste ato por ser: Prelerlo o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, "convivente em união estaver", pulldLlOi do RG nº
3104870 c- CPF nº 839 733544 72, com resrdénrra na Rua Costa Bela Vista, .E. Aa:
402 Ponta de Campina, Caoedelo , PB, doravante denominado PERMITENTE, e FLOR DE
CROCHE - ME, Inscrita sob o nº de CNPJ 30,281383/(100184, tem sede a R-1
Engenriorro ch-rlsorr de Carvalho Lrsboa, 24, Jarare, (,noorlolo, Cep 58 mi-
re prtrsvnlada neste ato pela Senhora MARIA CELIA DE OLIVEIRA, brasileira, portado <:
do CPF/MF sob o nº 343 463 504710 e RG nª 842637 — SSP/PB. com resroenua ra: P_ra
Golfo Alasca, nº 244, Apt. 301, lritornrares, Cabedelo-PB, doravante [ÍQI'IUII'HMJC'Q
PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar () premente TERMO DE PERMISSÃO DE USO
suiertandorse a Lei Orgânica Munrupal, ao Decreto Municrpal nª 56/2020 e as rlrirrs'. <
e condições a seguir.

() suãniªªigk, , ,

1.1. A presente Permissão reger se ir pelo sogurnte drploma legal.

a] Constrturção Federal;
O) Ler Orig'ímrcu do Munrçipirr rlr= [tllJl'llf'llL
cj Edital of» (..l'iumunu'rllr) Plilrlri .) II" no I.,/Jo.”),
d) Dhtmlu lª/Itlriluiml |I" Mir/JU)“

ESTADO DA PARAÍBA

M GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO
CA EDELO Secretaria de Turismo
. cume.—ritimo .

2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por Obietrvo a permissão de US: de bem
público a título precário e gratuito a FLOR DE CROCHE - ME, Inscrrta sob o I'Ir de (NP)
30.281383/0001784, representada neste ato pela Senhora MARIA CELIA DE OLIYEIRA,
portadora do CPF/MF sob o n'? 343,46350410, do bem publrco da LOJA-rr 023,
medindo 2,30m de largura, 3,15m de profundidade e 2,55m de altura, localizada no
Centro de Comercralização de Produtos Artesanais no Parque Municipe: Turistico ue
Jacaré — Cabedelo/PB, a titulo gratuito, para exploração de atrvrdade comerrral no ramo
de produtos artesanars.

l'ÉLíJsULATERCEiRAÍOAIMIssÍÃ'çIqugqssgf , A, ;, ,“, , ,,,, ,,

3.1.0 PERMISSIONÁRIO fica Imitido na posse do Imovel DlJIF'TO deste permissão, para
fins de exploração de ativrdade comercial de produtos artesanais Po IB'IIC de
artesanato, sendo necessarre prévra autorização expressa da PERMITENTE para
eventual alteração do tipo de exploração comerrial aqui Informada, sol; pena de
revogação contratual, plena e Imediata, senª qualquer notrtrcação

chAusutAQUARrA—DASLEÉÉL, ,,, , ,, ,, _, E, 1

4.1 0 PERMISSIONÁRIO é expressamente prºibido de ceder no todo ou em parte o
Bem objeto da presente permissão de uso, assrm como transferir a terceiros Os drrertos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE.

QUINTÁ onsónnreAÇíESÍ ,; ,, ). ,, ,

5.1. Compete ao PERMISSIONÁRIO:

I— A Permissão de Uso será exclusiva do permissionário habilitado,

após a publicação do decreto do chefe do poder executivo municipal, conforme
Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, 5 2D e a assrnatura deste Termo de *Permissão de Uso; “,

II - observar o disposto no presente Instrumento; .. ';
._r
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ESTADO DA PARAÍBA
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" III — efetuar todos os atos necessarros a utrlrzaçâo do obreto desta
PERMISSAO, da forma já delrnida. torrendo por sua conta as despesas neceçsarras a
esse hm;

IV — restituir as inntalações livres e desembaraçadas de qualquer ônus
ao término da PERMISSAO:

V - não oterecer n Imóvel como garantra de dívida ou obrigação de
qualquer natureza, Incluldas as henfertorras existentes;

VI « não desvrar a frnalrdade desta PERMISSÃO e ohnervar a:— drsposmo'es

contrdas neste TERMO DE PERMISSÃO,
VII « não utllizar o impedrr que 0 Imóvel xero usado para aIIVtIarIr-x

estranhas aos objetlvos da PERMISSÃO ou contrá'Ins ao interesse puIJIIco
VIII - Indenrzar o PERMITENTE, segundo valores dr: rrrertado pelrrs

areruízos que venham a Lavsar, ao término da PERMISSÃO, ou a qualquer rrInrrIP' to:
I>( — arcar com as despesas referenles aos lrrbutos, enrolrrn'enru: e

(ontnbuicões de qualquer natureza, que se Irzerr-m neressárras ao funuorianrenro em
serviços, Inclusrve todo e qualquer encargo prevrdencra'rro, trabalhista ou lrscal bem
como aqueles advrndos de multas que porventura llre venha a ser aplrcanas, pelat
autarrdades publicas, tederars, estaduais e municipars, pertrnentes as war. QUV'ICÍECÍÉE
(omerears;

)( — obedecer aos regulamentos admrnrstratrvos, qualquer que '
determrnação;

)(I — preservar a fauna e a flora local;
XII — manter o imóvel em perferto estado de Longr-rvação, as Instalações

ele'trrcas e hidráullcas utrlrzadas, bem mmo a IIIgIc—nrzaçâo, lrmpeza e Lonaervaç'ao de
pisos, paredes, balcão, mesas e demars equipamentos utIIrzadm na cxplorarão
comercial;

)(III — arcar com todo e qualquer dano Lausado a lEFCEII'D's ou ao
Município;

)(IV — manter funrronarlos em número sutirlonte nara que lrare
atendimento eIICIente, frcandu estabelecldo que não ha vrnculo enrprogazuro entre o
PERMITENTE e tals empregados no excrcrcro de suas lunções, devendo slrtlslttulr.
rmedratamente, qualquer empregado que sera inconvvnrcnte a boa ordem e as normas
do PERMITENTE;

KV— responsabilizar se pela guarda do seus rªtltupçmrr'ntuê e pHIICnCE»;
XVI -— objetrvandzr fomentar o “|||me r- & morrnnrra lotal ºrca

determinado que o PERMISSIONÁRIO dvr/ora munir-I .1 um Ioru (ont 60% Isesxenta pol
cento] de produtos conforme sua Derlaraçao Dmrrrtrva de nrureto «'./Uu produto
pretendido conforme documento «IIJIUSI'IIIJLIO nn nto Ite IIISCIIÇAD pam mnmrler no
Edital de Chamamento Puhlrm n" 001/2020, IIcrIrrrIo os 40% (quarenta por cento)

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MIINIIÍIPAI. nr. ('./IISI'IDEID

Secretaria de Turismo

restantes para Produtos Artemrnars lotou» o Il'nirrrmm, Ohm—warn“) d', rr-Lornrrlrrim,-"wu Ilrr
toprm XXIII,

XVII — as dvlrpi'm» ÍIFCUIFPHU'S (Ill IIIIII/rrçrui rr rrmntrtr-rrçao da: Jll'rl'r do
uso [()mum das Ioras do (entro do Lonrortralrragão de PrtrtJIIIn', Arrrnumar'. no Paruur'
Municipal Turistu'o de Intaro (alredeIu/Pll, seram (ljªr'fíJf'O'r pr,-Inu) prnprlulrrl
perrnrsszunarrnlal,

)(VIII — não realizar qualquer ohrer, rrrrrrlrfu a(rro rru .rrII-rrrIrrrjur 'lo rcnagn

ocupado lura dos padrões Estabclvfulm sem u ||It'VIÚ rr mprrvm Consr'rii rrrr rrrn Ill)
PERMITENTE,

"rl)(IX — mantel as Instalações no rrurrs nllrr padrao «Jr: lrrp '- lrrr'rwrr
devendo IC(OlhEI 0 lim drarranwrrtc c transporta Ie ]lr' o loml ondr p
prªa erripcra Puhlrca;

XX — manter as areas que ora lhe são outorgada-r mn ““I'urlrr wr rn',

',rrr II'l rrrl rul'r

ODHEGI'IGO'SC & efetuar todos os reparos, Incluwo n'» (Ie »rrnplrrzr r'II.IIILIl€'l1C.|7 III,
pronrras exuerrsas, neles «e Inclurndo qriarsnuer rlctrrrrrrraçor-u uru- ”r./L'II'I IITI Inn
despesas essas que em nenhuma nrpótese, ou soh qualquer IjltlFRÉI), I)U'lI'I.II. »r r
Iobr'aaas ou transferidas Jr PERMITENTE,

XXI — proporcionar a cornunrtlade, sr—rvrçnc IIrr ulrlrrlalle [II,IÍIÍILIi,
XXII v não Invarlrr a area rlr—strnatla aos trar I-Irnti-s, prrrrrrrt Ir,rr «

nrrrrnar cios frequentadores daquele letal, bem tomo não llIã'fllâI molar-r L' (lelr'lr' .r, 'm—

.rr*.I|

areas adrarenles a area cedILIa:
XXIII - produzir a Idenudatir VISLmlÓCNEII'Iprfrntlltls.|l!t'7.|1'r,|l'_i.| »Izror—

reIerénua & Cabedelo com os drzeres ”(am*dclo/PB/Hmsrl" r-,/ou urnr lugnrxrn rr,
ldrSpOnrbtllZJdaS um CDs), atraves de Otiquvla'), ImDIESSUI'S Estampnw, e nml lgt'r'u,
LdilõGS, outro;,

)()(IV - prnduzrr a «tlrªntroade vrsual da ldthlum da “ora tit“ “Urrrlo por“
orrenração e arte drsponrbrlrzano r—m CLl', nrnrluzulo pela PREFEITURA, .It'.=».='— .I_=
Secretarra de Comunrcação(SEEOMJ

5.2.2. O PERMISSIONÁRIO sera ÍL'SpOI'ISdbllIIZIl'lO pelos dano—. mtuu-mn “rw-«lm «If»
htm: rnunrcrrrars que guarnerem a (um Úhj'L'lU [léº-I'd perrrrrusul tlr' Iran

53, Compete ao PERMITENTL:

|» r-rrrrr-r;.rr .r rui-,,rr |l|I Irnert-l ,ru PERMISSIONARIO Ihr tutrruri r'II' ||| ('
sr- enLuntra, para t||rr .: Illll'rllrr rlr-lrr num u-.I.Irrrrr rrrrrrurrrrrI .— :)*»lJlIvlwIIlII Iru—.rv
Termo de l'l'flul'NuIU;

|| , ..-«,r..—rr.rr Imrr, .r«. rrrrrrrruw, .r...rrr...r.r-. Iru )IIW-t'llli liIIIruI rr»
Vamu/.Eu

III » pur rrIrIItI |lI— |I'.t rrru lrrr .Irrrrrlri iurrlrrili ,ulnr- .r rrIIlrrxu ur thx rrrurwl
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élª A íiscalrzação ocorrerá, a qualquer murrrento, rontornre (onvrer ao
PERMITENTE.

& zº A Iracalrzaçáo e farullado Intervrr, a qualquer momento, rlusrle que
constatada Ilegalidade rIu Lumprrmentr) deste termo ou somar? [IHF o Interesse puhrrro
o exigrr.

éSª A intervenção uma no sentrrlo de (exam a Irregularldade que rwtrver
ocorrendo.

5 4ª? O dasvlo de IIrraIrtlade rra urrlrzuáo do bem pulllril) ou .dº
anrovenamento do rnmwl Impnrlara na rescrsáo rrnedrlrta do TERMO DE PERMISSAO
DE USO,

E&usuúgéiªfjínã/ÉÇÃBÉ Rivgnsâojpo BE

6.1. O descumprimento de qualquer das otrrrgações estabelvrrpas neutrª, *e'rrro (Ir
Permlssào, Impirca a auto revogação rlrr Permrssím

Parágrafo Único. No caso de autorwogacãn ila Derm; ,ou, n Porter
Publico Munrcrpal nãn se obrrga a Indcnrzar () PERMISSIONÁRIO pelas DÉ'IÍOIMJUôS que

por ventura tenham sIdn realrzadas na area cedrda

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO podera ser revogada por lIlIL'iRtlt/a rio Exerutr-vo a
qualquer momento caso o PERMISSIONARIO'

trra, no todo ou em parte, este contrato, or. celegue aI- ceda ou trans
srgnadas sem prewa e more-«uaoutrem a incumbêncra de adqurrrr as obrlgações conautorrzação do PERMITENTE; .

Il — venha & agrr com dolo, culpa, sImulação ou em fraude na c—xrurçau

da permlssão contratada,
lll — quando ocorrerem razõ

ocorrência de qualquer das disposlções elencadas rra lcgrsl
IV- eventualmente, se o PERMISSIONÁRIO drªrxar (le uxrslrr,
V , Drfrcultar ou Impedir (: dLDSSU de Agentes Publrcos do Muniz—[pro de

Cabedelo para o exerciclo de suas HttlbulçõES Iunr.rorrars de trsrrrlrzag'ao dos
equipamentos, Instalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSAO:

VI - O Perrnrssionárro dchrá manter a Iara em uso por .7 ªnl “
cento) dos dias transcorndos no mês e no horárro do tuncrnrrzrrncnto do parque, nao

es de Interesse do ser-«rgc pllbllLO e ou na
ação sobr P o assunto:

<eterr|a Dor
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havendo o atmglmento de tal percentual de trcquêncra sera (.||.|tI|'r|/a(l0 abandono.
tonsrdorando justo motivo para a mªirrsãn rtn Termo dr: Permissão de Uso assrnado-

6.3, A pDS'jC do bem pulrlrrn Objíªlfl rlesta PERMISSÃO DE USO retornará ao Munrcr'pro a
qualquer tempo, medlanlr: solrrrlagím da Sucrrjtnrra Mumcipal de. Iurrmnn, sem
qualquer trpo de prcjurzo para o Munrclpro.

6,4. A Interrupção dos serwços, Sem a previa autorização da PERMITENTE, devera ser
rustrtrcada de Imediato perante a Pr'efcuura Municipal rir— Cabedelo, corr porra de
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

6.5. Sob nenhuma hrpo'tcse se Impora dever de Indenrzaçao contra o PERMITENTE

&':ÁIJSEEASÉWATPASD'SEQã'EÓFSGERNS

7.1. Todas as transações comerrrnrs realizadas entre o PERMISSIONÁRIO e terrerroº
Serão de sua exclusrva responsabilrdade, fIcando vedado a urIIIzzga'n do nome da
PERMITENTE, como Internredrárro na compra e/ou venda de suas rrrorcerrlu'rus Or,:
produtos

7.2. A Instalação de qualquer equrpamento aclrcronal, ou a realizaçao (le oenlertur as
nao gerarão quaisquer direitos de Indenização ao PERMISSIONÁRIO.

7.3. A PERMITENTE não se responsabilizará por prerurzos que possam advrr ,Iu
PERMISSIONARIO, pelo não fornecrmento ou suspensão do fornecrmenm de agua, bem
como pela suspensão, queda ou ostrlaça'o de nnergra elelrlca

ªtreva—na euªeéãció' '

8.1. O PERMITENTE f;

Semanário OquaI do Munru'prn .r||'- (| '." <Ii.| ||Ii| ilu rrrr'u. 'rlmIIrnIr' .rr) dr- sua .Issnraturn
olzrrgatnrrarruurtv, .r pulrlrtuçnu rIn It“»lIIHU tlthlª lorrno no

II.
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,,“ r i. curti iiiii * .,iiiiw; in.—'
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mun anis-CABEDELOW

TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 024/2020

TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 024/2010,
QUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICÍPIO DE
CABEDELO E MESTRE DO COCO JOÃO — ME, EM

* CONFORMIDADE COM A LEI ORGÃNICA
MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nª
56/2020 E LEGISLAÇÓES CDRRELATAS.

. O MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, pessoa juridica de direito público
interno, inscrita sob o nº de CNPJ 09.012.493.0001-54, com sede à rua João Pires de
Figueiredo, s/n, Centro, representado neste ato por seu Prefeito o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, "convivente em união estável", portador do RG nº
3104870 e CPF nº 839.731544'72, com residência na Rua Costa Bela Vista, nº 72, Apt.

402, Ponta de'Campina, Cabedelo , PB, doravante denominado PERMITENTE, e MESTRE
DO COCO JOAO - ME, inscrito sob o nº de CNPJ 35.515348/0001-64, com sede à Rua
Santa Rita de Cassia, nº s/n, Lote L49, Jacaré, Cabedelo, Cep 58.105-586, representada
neste ato pelo Senhor JOÃO HUMBERTO NOBREGA DA SILVA, brasileiro, portador do
CPF/MF sob o nº 3431701948] e RG n" 785840 — SSDS/PB, com residêncra na Rua
Santa Rita de Cassia, S/N, Q-ZSC L—49, Praia do Poço, Cabedelo—PB, doravante
denominado PERMISSIONÃRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO
DE USO, sujeitando—se à Lei Orgânica Municipal, ao Decreto MuniCipal nº 56/2020 e às
cláusulas e condições a seguir:

1.1. A presente Permissão reger-se-á pelo seguinte diploma legal:

a) Constituição Federal;
b) Lei Orgânica do Município de Cabedelo;
:) Edital de Chamamento Público nº 001/2020;
d) Decreto Municipal nº 56/2020.
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2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por obietivo a permissão de uso de bem
DÚbilCO a titulo precário e gratuito a MESTRE Do coco JOÃO - ME, inmim sob o nº de
CNP) 35.515948/0001'64, representado neste ato pelo Senhor JOÃO HUMBERTO
NOBREGA DA SILVA, portador do CPF/MF soh o nº 3431163 504 10, do bem publito da
LOJA n“ 023, medindo 2,30m de largura, 3,15m de profundidade e 2,5'mi de altura,
localizada no Centro de Comertialnaçào de Produtos Artesanais no Parque Niiiriopai
Turistico de Jacare — Cabedelo/PB, a titulo gratuito, para exploração de atividade
romerual no ramo de produtos artesanais

3.1. O PERMISSIONÁRIO fica imitido I'Id posse do imóvel objeto desta permissão para
fins de exploração de atividade comercial de produtos artesanais no ramo de
artesanato, sendo netessária previa autorização expressa da PERMITENTE, para
eventual alteração do tino de exploração tomerrial aqui informada sob pena de
revogação contratual, plena e inicdiata, sem qualquer notificação

CLÁUSULA QUARTA DAs rita—Baías

4.1. O PERMISSIONÁRIO é expressamente prorbido cie cetier no todo ou em parle o
Bem, objeto da presente permissão de uso. assim como transferir a terceiros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE,

ªtªlªiª fl,
5,1, Compete ao PERMISSIONÃRIO:

I- A Permissão de Uso será exclusrva do permissionaiio habilitado,
após a publicação do decreto do chefe do poder executivo rnunicrpal, conforme
Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, é 2” e A assinatura deste tenho de
Permissão de Uso,

II - observar o disposto no riir-scrtte instrumento;

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDEH)

Secretaria de Turismo

IlI — efetuar todos os atos necessários à utilização do objeto desta
PERMISSÃO, da Iorma Ja' definida, Correndo por sua tonta as despesas NELCSSárláS aesse fim; )

IV — restituir às instalações IiVics e desembaraçadas de qualquer onus

ao término da PERMISSÃO;
V - não oterecer o mm

qualquer natureza, incluídas as benfeitorias existentes; “ *
VI — não desviar a linalidade desta PERMISSÃO e Ohsoivai as tlispoSigiref,

contidas neste TERMO DE PERMISSÃO;
VII - não utilizar e impedir que

estranhas aos Objetivos da PERMISSÃO ou contrários ao interesse publico.
VIIl - indenizar o PERMITENTE, segundo valores do rrorcado pelo;

DTEJUIZDS que venham a causar, ao termino da PERMISSÃO, ou a qualquer momento;
IX — arcar com as despesas referentes aos tributos, emolumentos e

[ontribuiçôes de qualquer natureza, que se fizerem necessarias ao funcionamento dos
serviços, lI'ICiUSIVE todo e qualquer encargo previdenuário, tiaball'iista nu fiscal, bem
como aqueles adwndos de multas que porventura Ihe venha a ser aplicadas pelas
autoridades publicas, federais, estaduais e mtll'llCldeS, pertinentes

r—I torno garantia de divida ou Obrigação de

o imóvel sora usado para atitudnrles

as suas anvrdades

comerCiais;
)( — obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer Oue sem sua

determinação;
)(I— preservar il fauna e a flora local,
XII — manter o imóvel em perfeito estado de conseivaçâo, as instalações

elétricas e hidráulicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e conservação (Ie
pisos, paredes, balcão, mesas e dentais equipamentos utilizados PH oxploratão
comercral;

XIII - arcar com todo e qualquer dano Lousado a terrenos no no
Municipio;

XIV — manter funcionários em numero sufiuortte para our; hain
atendimento eficiente, ficando estabelecido que não ha vinttilo enipiogatirin entre o
PERMITENTE & tais empregados no EXEIÚEIO de sims funções, devendo substituir,
imediatamente, qualquer empregada que si.-ia inconveniente Zi boa ordem C às normas
do PERMITENTE;

)(V— responsabilizar se pela guarda de seus equipamentos e patentes;
XVI - obrctivnndu Iornonlai o turismo e a economia local fica

determinado que o PERMISSIONÁRIO rlnvnrti iimnior .i sua loja com (um [ses-senta por
cento) de produtos conforme sua Ilorlariitíío Dcsurtitui IIC rtroielo rj,/nu produto
pretendido Lonforme documento apriisentatlo nii alo de instiigão para Lorit'orror nO
Edital de Chamamento Públito nº 001/7020, liciinrln Os 40% ((IIIJIL'IIIJ por cento)
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restantes para Produtos Artesanais locais e regionals, Observando as recomendações do
tóprcu XXIII;

XVII — as despesas decorrentes da utrlrzuçãn e manutenção das áreas de
uso comum das lojas do Centro de Comercialização de Produtos Artosanars no Parque
Municipal Turístico de Jacaré Cabedelo/PB, serão custeados pelo(nl pIO'pIIOI'aI
permrssronarrolaI.

XVIII — não realrrar qualquer Obra, modrfrcaçãu uu adequação do espaço
ocupado fora dos padrões ESQQbClL'LIllUS sem o prévio e oynresso consentrrrc—nto IIO
PERMITENTE,

XIX — manter as Instalações nO mais alto padrão de higrrsne e lrmueza,
devendo recolher o lIxo drariamcnte e transpOrIá-Irr até o local onde possa ser remlnrtlo
pela ernpeza Publica;

XX — manter as áreas que ora lhe são outorgadas em rrerlcrlo vaiado,
obrigandorse a eleluar todos os reparos, InLlUSIVE os do SIITlplDS manutenção as
próprias expensas, neles se Inclurndo quarsquer deterroraçóes que Venlran' apresentar.
despesas essas que em nenhuma hrpótesc, ou sob qualquer pretexto, poderão ser
cobradas ou transiendas à PERMITENTE;

)(XI — proporcronar a cornunrdade, scr-Aços do utrlldqtlc pubirca,
)(XII — não Irwadrr a área deslrndqa dos Iranseuntes, permrrrndq o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não Instalar mesas c chcIras nas
áreas adjacentes à área Ledrda;

XXIII - produzrr a identrdade vrsual de seus produtos artesanars tazerdo
referência a Cabedelo com os dlzeres ”Cabedelo/PB/Brasrl” e/Du com logomarcas
(disponrbrlrzadas em CDs), atraves de etrquetas, Impressões, estampas, embalagens,
cartões, outros;

)()(IV - produzrr & Identrdade Visual da (achada da loja de acordo com
orientação e arte drspombIIIzado em Ccl', produzrdo pela PREFEITURA, atrai/eº» da
Secretaria de Comunrcação (SECOM).

5.2.1. O PERMISSIONÁRIO será I'csponsabrllzadq pelos danos materrnis LdII><IUÚS aos
bens municipars que guarnecem & área obIetO desta permissão de uso,

53. Compete ao PERMITENTE:

I— entregar a posse CIO imovel ao PERMISSIONÁRIO. no estudo em que
se encontra, para que a mesma dele possa LISIlflIIIl, conforme o estabelerrdo nesIc
Termo de Permissão;

II - respertar todas as conclrcoI—s partuadns no presente Termo de
Permissão.

III - por meio de lrscars, ler amplo controle sobre (| utilização do IIIIÓVCl

ESTADO DA PARAÍBA
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519 A frsralrzação ocorrera, a qualquer momento, conlorme convrer ao
PERMITENTE.

& Zª A frscalrzaçào c'— facultado Intervrr, d qualquer momento, desde que
constatada ilegnlroqde no cumprimento deste termo ou sempre que D Ir'ºrere's'sfª puhlrm
O exrgrr,

539 A Intervenção será no sentido de cessar a irregulnrrdarle que eslrver
ocorrendo,

& 49 O desvio do Iinalidade na utrlrzarão do bem publrco Ou dr-
aprovertamentn dO Imovel rmportará na rescrsão Imediata do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

6.1. O descumprimento de qualquer das Ohrrguções estaheletroos reste l'ernru de
Permrssâo, Impllca a autorrcvogação da Pcrmrssào,

Parágrafo Único. No caso de auto revogação cla Perrr'rssão, o Poder
Público Municipal não se obriga o rnclenrzar O PERMISSIONÁRIO pelas ben'terlorrds que
por ventura tenham sido realrzadas na area ccdrda

5.2. A presente PERMISSÃO DE USO podera ser revogada por Inruatida do Executivo a
qualquer momento caso o PERMISSIONÁRIO:

I- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue &
outrem a incumbência de adqurrir as DbrIgaçõcs consignadas, sem prévia e expressa
autorização do PERMITENTE;

II — venha a agir com dolo, culpa, slmulacão ou em fraude na execução
da permissão contratada;

» . Ill « quando ocorrerem razões de Interesse do sen/Ico pIIblIco e ou na
ocorrencla de qualquer das disposições elencadas na legrslação sobr c o assunto;

IV— eventualmente, se o PERMISSIONÁRIO derxar de existir,
V - DIÍicuItar ou impedir o Acesso de Agentes Publrcos do Munrcrpro de

Cabedelo para o exercício de suas atrrburções funcrunais de frscalrzação dos
equrpamentos, instalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSÃO,

VI - O Permussronario deverá manter a [ora em uso por 70%I setenta por
cento) dos dlas transcorridos no mes e no lIora'rIo de funcionamento do parquº, não

CAEDELO
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havendo [) atrngrmento de tal percentual de frequência será caractcrrzado abandono,
consrdcrandn Justo motrvcr para a rescrsão do Termo de Pormrssão de Uso assinado;

6.3. A posse do bem publlco obielt) desta PERMISSÃO DE USO retornam ao l—llunrcrpro a
qualquer tempo, medrante solIrIIaçãu da Serretarra Mumrinal de Turrsrnu, sem
qualquer nao de prelrrrm para a iVlunrrrpiu

6.4. A interrupção dos servrços, sem a uréviq autorI/acãu da PERMITENTE, devuru scr
Iustrticada de Imediato perante a Prefeitura Munrcrpal de Laboclelo, sob pena de
revogação do prPSenlu TERMO DE PERMISSÃO.

6.5. Snb nenhuma hipotese se impnra dever de rndenrraçào contra o PERMITENTE

"CLA SULAVEÉTIMA— DAS DIÉEDSIÇKZESEEEAIS ”

7.1, Todas as transações comercias realrzadas entre o PERMISSIONÁRID e .E'VcCI'Os
serão de sua eerusIva responsabrlldade, Mando vedado a uirlrzugão do nome da
PERMITENTE, como Interrnedrárro na compra e/ou “venda de suas mermcorras ou
produtos.

7.2. A instalação de qualquer equrpamento acIIcrorraI, ou a realização dI: bcvrfe'tn'Ms,
não gerarão quarsquer dirertos de Inrlonrzação ao PERMISSIONARIO

7.3. A PERMITENTE não se responsabrlrzara por prerurzns que possam advrr ao
PERMISSIONÁRIO, pelo não fornecr'nento ou suspensão do íornecrmento de agua, bem
como pela suspensão, queda ou oscrlação de energia elétrica

, EUB'IIEAÇAE "

8.1. O PERMITENTE tara, obrigatoriarrrente, a publicação do resumo deste termo no
Semanário Oficial do Munrupro ulr: () 59 dra um do mês segurnte .«Iu no sua assinatura

ESTADO DA PARAIBA
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um

9.1. FIca eleito O Foro da Crdao'e de Cabedelo. para drr'rnrr
decorrerern da Execução do presente Instrumento, renunt anel
mais prrvrlegrado que sela,

qua-squef duvro'as que
o se qualquer ornro por

E por estarem [le acordo, assinam este lnst'umentn cm 3 «(tu.—sl was tie rgutrl tem (
valrdade na presença das testemunhas .abarxo.

(alrede O PB, II GP Agosto <li) EI'IFII

VITOR HUGO PEIxõrC-IHCASTELIIAIÍÓ _ 7
llret'cilo Munrt por un (nªiedelc

PLHMITFNTE

JOAO HUMBEE'ITÓWDIOBREGAÍDXSILVÃW

EINMIserNmIO

TESTEMU N HAS:

lª) XIXna» Wuhan-_ UIA-A,,“ “Ix I _
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 025/2020

TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 025/2020
QUE CELEBRAM ENTRE Sl O MUNICÍPIO DE
CABEDELO E CROCHEART LTDA—ME, EM
CONFORMIDADE COM A LEI ORGÃNICA
MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº
56/2020 E LEGISLAÇOES CORRELATAS.

[mºmo “ 0 MUNIEIPIO DE CABEDELO - FB, pessoa ]Ulldltd (tc tllrerto oubllto, r scrrta sob o nr de CNPJ 09012 493000154, com sede a rua João Ptres de
Figuelredo, s/n, Centro, representado naste ato por seu Prelurto () Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, “comix/ente em união estável”, portador do RG nª
3104870 e CPF nº 839.733,544'72, corn rcsldêncra na Rua Costa Bela VlSta, rrg ]? Apt
402, Ponta de Carnptna, Cabedelo » PB, doravante denominado PERMITEN'I'E e
CROCHEART LTDA-ME, rnstrrtu sob o nº de CNPJ 35 571197/0001701 LUIII sede a Fºur
Conego Alfredo Barbosa, 95a, Casa A, Ponta de Matos, CatTodelo,'Cep 58 IUOrºl—l
representada neste ato pelo Senhora MARILZA DE SOUZA ALMEIDA brasileirav

portadora do CPF/MF sob o nº 36558417400 e RG nª 376190 , SEDE/PB cornresrdencia na Rua Do Cajueiro, N 96 Ponta de Mato, Cabedelo—PB, doravante
denominado PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar o presente TERMO oe PERMISSÃO
DE USO, suleitandorsc a Lei Orgânica Munrcrpal, ao Decreto Munrcrpal nº 56/2020 e as
cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DQÉJPORTEEÉEAL '

1.1. A presente Permissão regerrsera' pelo segulnte diploma legal-

al Constituição Federal;
b) Lei Orgânica do MunlLlpio de Cabedelo;
c) Edital de Chamamento Publino nº (101/2020;
d) Decreto Municipal nº Stu/2020

' : NDAÇÉÉÍÉÉTÓE

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE (jAtlEIlIºlD

2.11. A presente PERMISSÃO DE USO tem por nb|etrvo a permissão de uso de u -n
publico .; titulo precário e gratuito J CROCHEART LTDA—ME, rnsrrtta sob o nº Cí '
35.571197/0001—01, representado neste ato pulo Senhora MÁRILZA DE ClZOUFZPAJ
ALMEIDA, portadora do CPF/MF sob o nº 365 584 ?74700 do hem :ruhlrto ria lÚIA '
025, rnedtndo 2,30m de largura, 3,15m (le profundidade &- 2,55rn (le altura tonali'ari “
Centro de Comercialização de Produtos Artesrrnrrrs no Parque Munrcrpglª turning: ªº
Jacare , Cabedelo/PB, o titulo gratulto, para explotdçào LlL' uti-mtuu: rmnerrttr' .; ºde produtos artesanats, ' ' “ "ªmº

tVCI-ÃÍQSULWA TERCEIRA — caneta BA bosse """"

3,1. 0 PERMISSIONÁRIO flCa rmitrdo na posse do IITIÓVEr objeto desta permrssão, para
fins de exploração de atrv'rdade comercial de produtos arresarrars no ramo rl:-
artesanatu, sendo necessarra prévia autorização exprLssn da PERMITENTE para

eventual alteração do tipo de exploração tnme'clal aqur ntorrnada, soh pam (lr;
revogaçao contratual, plena e imediata, sem qualquer notttrfação

r çLAtísuíA guARTÁ— DAS PRorerões ';

4.1. O PERMISSIONÁRIO e expressamente prorbtdo de redor no todo on on: parte o
Bem, objeto da presente permissão de uso, assrm como translerlr a terterros os drrertos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa automação do PERMITENTE.

,QUINTAZ DAS osmãço s

5.1. Compete ao PERMISSIONÁRID:

, . I- A Permissão de Uso sera oxclusrva do permissionário habrlrtado,
apos a poohcaçao do decreto do chefe do poder executlvo lTlUtllClpdl, conforme
Ler ºrganica Municipal no seu Art. 107, é 2" e a assinatura deste Termo de
Permissão de Uso;

ll - observar o dlSpOSIO no presente lllSIllJIIIEnlO,

CAEEDEMZKMªmmª”
r

PERMISSÃO, da
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VI - não d

TERMO DE PERMISSÃO
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XVI — objetivando foment
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(,abcdelo/PB, serão rusteadns perola;
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5.2.2. O PERMISSIONÁRID sera responsabllrza
bens munrcrpais

do pelos danos ntalerlqrs Latlsodos aos

que guarnecem 'a área oli|eto desta permissão de uso.

5.3. Compete ao PERMITENTE:

se encontra, para que a mesma tlclo
Termo de Permr

Permissão.

do imóvel ao PERMISSIONÁRIO, no cslndo pm queI - entregar a posse
tontornrr .) estooolvcido nestepassa usulrurr,

ssão;
Il - respeitar todas as Lontlrgocs nurttmdas no preserrtr Terrno do

III - por meio de fiscais, ter unrplo controle sobre a lllilizagàn tlo rrnovel.
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âlº A fiscalização ocorrerá, a qualquer momento, conIoime convier ao

PERMITENTE.

& zº A fiscalização é facultado intervir, a qualquer momento, desde que
constatada Ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que a Interesse públlCO
() exigir.

539 A intervenção será no sentido de cessar a Irregularidade que estiver
ocorrendo.

9 ªº O desvio de finalidade na utIIização do bem público ou de
aproveitamento do imóvel Importara na resusão imediata do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

ctAusgLA sexTA ng REVEGAÇÃO EAIIEVEITSÃD Do BEM

6.1, O descumprimento de qualquer das obrlgações estabelecidas neste Termo de
Permissão, implica a auto-revogação da Permissão.

Parágrafo Único. No caso de autorrcvogação da Permissão, o Poder
Público MuniCIpal não se obriga a Indenizar o PERMISSIONÁRIO pelas benfeItprIas que
por ventura tenham sido realizadas na área cedida.

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO podera ser revogada por Iniciativa do Executivo a
qualquer momento caso () PERMISSIONÁRIO:

I- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a
outrem a incumbência de adquinr as Obrigações conSIgnadas, sem prévia e expressaautorização do PERMITENTE; .

Ii - venha a agir com dolo, culpa, Simulação ou em fraude na execuçao
da permissão contratada;

lll - quando ocorrerem razões de interesse do serviço publico e ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto;

IV - eventualmente, se. o PERMISSIONÁRIO deixar de I»<IstIr;
V - Dificultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos do Município de

CabEdelo para o exercicio de suas atribuições funcionais de fiscalização dos
equipamentos, instalações e usos, Objeto deste TERMO DE PERMISSAO;

Vl - O Permissionário deverá manter a low em uso por 70% Isetenta por
cento) dos dias transcorridos no mês e no horário de Iunciunamenta do parque, não

/

V

tS'l'flei'l |)r'l I'Alx'fºil IIA
(.UVlzliNIl XIIIWII'ÍII'AI, lil“ !.Mllzi
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havendo o atingimento LIE“ I.*
considerando Justo motim

6.3. A posse dri peri, put—Ir.; UTI,
qualquer tempo, "IP
qualquer tipo dº premir; p:, '

*:PERMISSAO DE USO.=*: :rlr'.I,' I'Ir

6.4. A Interrupçãr, d!

IustIliLada dw mm— _
revogação du prega—nit TERMO DE PFRMISSAO

6.5. Soh ncrhr,rn.aripnirg. gr ur mini I,. .r II. v., I ,; , - I. IINII,

IEÃIÉÍIIA ÉÉTIMA — nas DIsvosiÇõEs GERAIS "

7.1, Todas as lr
serão de sua exc'u, ,
PERMITENTE, Lornn I'm-irr- 'Imirr. ,,
produtos

“ ºERI'vIlíSIONARID , '- «_,

7.2. A Instalação de quaitumr i :. vu,—, ram II: , ,I II, .» I,. :.. :,,«iinirrir II,
não gerarão quaisquer dirvltus til, IniII-«wngnn ,Ilr PERM|55|0NAR|D

7.3. A PERMITENTE não se II.-',pnn«,ItIi.i;..r,I I.».u Wªh-I,. Ii “«
PERMISSIONÁRIO, pelo não fornenmurto DI. smp. II III) Em
como pela suspensão, queda ou Oscilaçau de me: : ti elrtricu

8.1. O PERMITENTE fará, obrigatoriamente, a publicação do resumo deste termo no
Semanário Oficial do Municipio até o 59 dia util do mês segumte ao de sua assmatura

Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020

ESTADO DA PARAI BA
.a , GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

CABEDELO Secretaria de Turismo

9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cabedelo, para dirImIr quaisquer dúwdas que
decorrerem da execução do presente instrumento, renunciandose qualquer outro por
mais privilegiado que sem.

E por estarem de acordo, assinam este Instrumento em 3 (três) vias de Igual teor e
validade na presença das testemunhas abaixo.

yl Cabedelo PB, 11 de Agosto de 2020

,! l_/, '
VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO

Prefeito Municipalde Cabedelo
PERMITENTE

t.. ., .rlr
MARILZA DE SOUZA ALMEIDA

PERMISSIONÁRIA

I—r 'çc- « DE.uv,
,.)

TESTEMUNHAS:

ª. ESTADO DA PARAÍBA
, GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO
,: CABEDELO Secretaria de TurismoM

'I]

I
=

I

TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 025/2020

] TERMO DE PERMISSÃO DE uso Nº ozs/zozo,
Jaue CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICÍPIO DE

CABEDELO E COBRA PRETA ARTESANATO - ME, ,

EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÃNICAE
MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº I
56/2020 E LEGISLAÇOES coRRELATAs. l

0 MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, pessoa ]urIdICª de direito públicº Interno, inscrIta sob
O nº de CNPJ 09.012.493,0001»54, com sede à rua João PIrDs de FigueIredo, s/n, Centro,
representado neste ato por seu Prefeito o Senhor VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO,
braSIIeIro, ”convivente em união estável", portador do RG nº 3104870 e CPF nº
839.733544772, corn residêncIa na Rua Costa Bela Vista, nº 72, Apt. 402, Ponta de
Campina, Cabedelo , PB, doravante denominado PERMITENTE, e COBRA PRETA
ARTESANATO - ME, Inscrita sob o nº de CNPJ 35.561470/0001'09, com sede à Rua Por
do Sul, sn, Jacare, Cabedelo, Cep 58.1057576, representada neste ato pela senhora
RDSEMARY DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, portadora do CPF/MF sob o nº 265.155,203-
87 e RG nª 739981—84 ZVIA, com tesidêncIa na Rua PROJETA S/N, Bairro do Jacaré,
Cabedelo—PB, doravante denominado PERMISSIDNÁRIO, resolvem celebrar o presente
TERMO DE PERMISSÃO DE USO, SUJEIIaHÚO'Se à Lei Orgânica Municipal, ao Decreto
Municipal nº 56/2020 e às cláusulas e condições a seguir:

mmm º SUEOETELEGAL_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 44

1.1. A presente Permissão reger-se-á pelo seguinte diploma legal:

a) Constituição Federal;
b) Lei Orgânica do Municipio de Cabedelo;
:) Edital de Chamamento Público nº 001/2020;
d) Decreto Municipal nº 56/2020.
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2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por objetivo a permissão de uso de bem
público a titulo precário e gratuito a COBRA PRETA ARTESANATO - ME, insrriia sob o nº
de CNP] 35.561.470/0001—09, representado neste ato pela ROSEMARV DA SILVA
OLIVEIRA, portadora do CPF/MF sob o nº 365.584274'00, do bem público da LOJA nº
025, medindo 2,30m de largura, 3,15m de profundidade e 2,55m de altura, localizada no
Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque MuniCipal Turistico de
Jacare — Cabedelo/PB, a titulo gratuito, para exploração de aiii/idade comercial no ramo
de produtos artesanais,

cLAusuui [enggntA- DA IMISSÃO DA POSSE "

3.1. O PERMISSIONÁRIO fica imitido na posse do irrrjvel objeªo desta permissao, parn
fins de exploração de atiVidade comercial de produtos artesanais no ramo de
artesanato, sendo necessária pre'wa autorização expressa da PERMITENTE, paia
eventual alteração do tipo de exploração comercial aqui informada, sob pena dl:
revogação contratual, plena e imediata, ser“ qualquer notificação

ELÁUSULA QUARTA — DAS PROIBIÇÓES

4.1. O PERMISSIONÁRIO é expressamente prºibido de ceder no todo ou em parte o
Bem, objeto da presente permissão de uso, assim como transferir a terceiros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE.

DAS OBRIG OES

5.1. Compete ao PERMISSIONÁRIO:

I- A Permissão de Uso será exclusiva do permis5ionário habilitado,
após a publicação do decreto do chefe do poder executivo municipal, conforme
Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, 5 2ª e a assinatura deste Termo dePermissão de Uso; , ;

II - observar o disposto no presente instrumento;

f

i
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_ lll — efetuar todos os atos necessários a utilização do objeto desta
PERMISSAO, da forma já definida, correndo por sua conta as despesas necessárias a
esse fim;

IV — restituir às instalações livres e desembaraçadas de qualquer ônus
ao término da PERMISSAO:

V - não oferecer o imóvel como garantia de dll/Ida ou obrigação de
qualquer natureza, incluidas as benfeitorias existentes;

VI - não desviar a finalidade desta PERMISSÃO e observar as ClISDOSlÇõES
contidas neste TERMO DE PERMISSÃO;

VII - não utilizar e impedir que o imóvel seja usado para atividades
estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrários ao interesse público

VIII - indenizar o PERMITENTE, segundo valores do mercado pelos
prejuizos que venham a causar, ao término da PERMISSÃO, ou a qualquer momento,

IX — arcar com as despesas referentes aos tributos, emolumentos e
contribuições de qualquer natureza, que se fizerem necessárias ao funCionamento dos
serviços, inclusive todo e qualquer encargo previdenciário, trabalhista ou fiscal. bom
como aqueles advindos de multas que porventura Ihe venha a ser aplicadas pelas
autoridades públicas, federais, estaduais e municipais, pertinentes às snas atividades
comerciais;

X —- obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua
determinação;

XI -— preservar a fauna e a flora local,
XII — manter o imóvel em perfeito estado de conservação, as instalações

elétricas e hidráulicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e conservação de
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploração
comercial;

XIII - arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou ao
Município;

XIV — manter funcionários em número suficiente para que haja
atendimento eficiente, ficando estabelecido que não ha vínculo empregatício entre o
PERMITENTE e tais empregados no exercício de suas funções, devendo substituir,
imediatamente, qualquer empregado que seja inconveniente à boa ordem e as normas
do PERMITENTE;

XV — responsabilizar-se pela guarda de seus equipamentos e peitences;
XVI — objetivando fomentar o turismo e a economia local fica

determinado que o PERMISSIONÁRIO deverá manter a sua loja com 60% (sessenta por
cento) de produtos conforme sua Declaração Descritiva de projeto e/ou produto
pretendido conforme documento apresentado no ato de inscrição para concorrer no

Edital de Chamamento Público nº 001/2020, ficando os 40% (quarenta por conto]
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restantes para Produtos Artesanais locais e regionais. observando as recomendações do
tópico XXIII;

XVII — as despesas decorrentes da utilização e manutenção das areas ile
uso comum das lojas do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque
Municipal Turistico do Jacaré— Cabedelo/PB, serão custeados pelo(a) próprio(al
permissionáriola].

XVIII — não realizar qualquer Obra, modificação ou adequação do espaço

ocupado fora dos padrões estabelecidos sem o prévio e expresso consentimento do
PERMITENTE;

)(IX - manter as instalações no mais alto padrão de higiene (' limpeza,
devendo recolher o lixo diariamente e transporta lo até o local onde possa ser recolhido
pela Limpeza Pública;

XX — manter as áreas que pra lhe são outorgadas em perlmto estado,
obrigandorse a efetuar todos os reparos, inclusive os de simples manutenção "as
próprias expensas, neles se incluindo quaisquei doterioraçõr-s que venham apresentar,
despesas essas que em nenhuma hipotese, ou sob qualquer pretexto, poderão ser
cobradas ou transferidas à PERMITENTE,

XXI -proporCionar a comunidade, sorViços de utilidade pública;
XXII - não invadir a área destinada aos transeuntes. permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não instalar mesas e cadeiras nas
áreas adjacentes a area cedida;

XXIII - produzir a identidade visual de seus produtos artesanais fazendo
referência a Cabedelo com os dizeres “Cabedelo/PB/Brasil” e/ou com logomarcas
(disponibilizadas em CDs), através de etiquetas, impressões, estampas. embalagens,
cartões, outros;

XXIV A produzir a identidade Visual da fachada da lºja de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', produztdo pela PREFEITURA, através da
Secretaria de Comunicação (SECOM).

5.2.2. O PERMISSIONÁRIO sera responsabilizado pelos danus materiais causados aos
bens municipais que guarnecem a área objeto desta permissão de uso.

5.3. Compete ao PERMITENTE:

I- entregar a posse do imóvel ao PERMISSIONÁRIO, no estado em que
se encontra, para que a mesma dele possa usufruir, conforme o estabelecido neste
Termo de Permissão;

II - respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo de
Permissão.

Ill — por meio de fiscais, ter amplo controle sobre a utilização do imóvel.

'i ,vii “"'l/i ! ,l /, / »! ll
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519 A fiscalização ocorrerá, a qualquer momento, conforme conv'ier ao
PERMITENTE.

5 29 A fiscalização e' facultado intervn, a qualquer momento, desde que
constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que o interesse público
o exigir.

539 A intervenção será no sentido de cessar a irregularidade que estiver
ocorrendo.

& 49 O desVIo de finalidade na utilização do bem publico Ou de
aproveitamento do imóvel importará na rescisão imediata do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

__FÉUFQl—A SEXTA— DA REVOGAÇÃO s REVERSÃO notarem l

6.1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas neste Termo de
Permissão, implica a autotrevogação da Permissão.

Parágrafo Único. No caso de auto-revogação da Permissão, o Poder
Público Municipal não se obriga a indenizar o PERMISSIONÁRIO pelas benfeitorias que
por ventura tenham Sido realizadas na área cedida.

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por iniciativa do Executivo a
qualquer momento caso o PERMISSIONÁRIO:

I- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a
outrem a incumbência de adquirir as obrigações conSignadas, sem prévia e expressa
autorização do PERMITENTE;

II — venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução
da permissão contratada;

lll - quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto;

IV - eventualmente, se o PERMISSIONÁRIO deixar de existir;
V - Dificultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos do Municipio de

Cabedelo para o exercício de suas atribuições funcionais de fiscalização dos
equipamentos, instalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSÃO;

Vl - 0 Permissiona'rio deverá manter aloja em uso por 70% (setenta por
cento) dos dias transcorridos no mês e no horario de funcionamento do parque, não

n iºl ( ff
il ! “
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havendo () atingimento de tal percentual de frequencia sera' caracterizado abandono,
considerandoiusto motivo para a rescisão do Termo de Permissão de Uso assmado'

6.3. A posse do bem público objeto desta PERMISSÃO DE USO retornará ao Municipio a
qualquer tempo, mediante solicitação da Secretaria Municipal de Turismo, sem
qualquer tipo de prejuizo para o Município,

6.4, A interrupção dos servtços, sem a prévia autorização da PERMITENTE, deverá ser
justificada de imediato perante a Prefeitura Municipal de Cabedelo, sob pena de
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

6.5. Sob nenhuma hipótese se imporá dever de indenização contra () PERMITENTE.

LctAusuLA SÉTIMA — bAs DIsiÍOSIçõas GERAIS ,, l...

7.1. Todas as transações comerciais realizadas entre o PERMISSIONÁRIO e terceiros
serão de sua exclusiva responsabilidade, ficando vedado a utilização do nome da
PERMITENTE, como intermediário na compra e/ou venda de suas mercadorias ou
produtos,

7.2. A instalação de qualquer equipamento adictonai, ou a realização de benfeitorias,
não gerarão quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONÁRIO,

7.3. A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuizos que possam advrr ao
PERMISSIONÁRIO, pelo não fornecimento ou suspensão do fornecimento de agua. bem
como pela suspensão, queda ou oscilação de energia elétrica.

8.1. O PERMITENTE fará, obrigatoriamente, a publicação do resumo deste termo no
Semanário Oficial do Município até o 59 dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

ESTADO DA PARAÍBA '
:..-*:— GOVERNO MUNICIPALDE CABEDELO

CABEEDLO Secretaria de Turismomamma-
Wm. na.“

9 1 Fica eleito o Foro da Cidade de Cabedelo, para dirimir quaisquer dúvidas que
decorrerem da execução do presente instrumento, I'EI'IUHCIBHODVSÉ qualquer outro por
mais privilegiado que sela.

E por estarem de acordo, assinam este Instrumento em 3 (três) Vias de Igual teor e
validade na presença das testemunhas abaixo.

Cabedelo - PB,11 de Agosto de 2020

, ,.
i , i , , _

VITOR HUGa PEiKOTO CASTELLIANO
Prefeito unicipal de Cabedelo

ERMITLNTE

, , .
ROSEMARY DA S LVA OLIVEIRA

PERMISSIONÁRIA

TESTEMUNHAS:

' ' tº”. Kai/etes AS;-,estou.

Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Secretaria de Turismo
cevnne mumu";

TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 027/2020

, TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 027/2020,
iQUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICÍPIO DE

CABEDELO E DAYSE AMARO —- ME EM“
ICONFORMIDADE COM A LEI ORGANICA,
MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº,
56/2020 E LEGISLAÇÓES CORRELATAS.

0 MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita sob o nº de CNPJ 09.012,4930001-54, com sede à rua João Pires de
Figueiredo, s/n, Centro, representado neste ato por seu Prefeito o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLlAND, brasileiro, "convivente em união estável". portador do RG nº
3104870 e CPF nº 839.733544772, com residência na Rua Costa Bela Vista, nº 72, Apt
402, Ponta de Campina, Cabedelo , PB, doravante denominado PERMITENTE, e DAYSE
AMARO — ME, Inscrita sob o nº de CNPJ 34.946 159/0001715, com sede a Rua Por do
Soi, 05, Jacare, Cabedelo, Cep 58105—576, representada neste ato pela Senhora DAYSE
AMARO DO NASCIMENTO, brasileira, portadora do CPF/MF sob o nº 090 434344750 e
RG nº 3609686 — SSDS/PB, com residência na Rua SIQUEIRA CAMPOS GZZ/A—CAMALAU.

Cabedelo-PB, doravante denominado PERMISSIONÁRIO, resolvem ceiebrar o presente
TERMO DE PERMISSÃO DE USO, sujeitandorse à Lei Orgânica Municipal, ao Decreto
Municipal nª 56/2020 e às cláusulas e condições a seguir:

aprontando '

1.1. A presente Permissão reger-se-a' pelo seguinte diploma legal:

a) Constituição Federal;
b) Lei Orgânica do Município de Cabedelo;
:) Edital de Chamamento Público nº 001/2020;
d) Decreto Municipal nª 56/2020.

ESTADO DA PARAÍBA , -
GOVERNO MUNICIPAL Dl; CABEDELO

Secretaria de Turismo ,;,.,,.' oCABEDEL

2.1. A presente
público a titulo precario e
34.945,159/0001-15, represe

" ' ' a ermissão de uso de bem
PERMISSÃO ÉE'tgsaºDt/ÍITSEPZIMÍÁÉIZDMEpil-iscnta sob o nº de CNPJ

grani/Ialda neste ato pela Senhora DAYSE VAMARO DO
90.434.144750,d0 bem publico da LOJA

3 Em de profundidade e 2.55m de altura, localizada
'dutos Artesanais no Parque Municipal Turistico de

O de ativrdade comercial no ramo

NASCIMENTO, portadora do CPF/MF sob o nº 0
nª 027, medindo 2,30m de largura,
no Centro de Comercialização de Pro
Jacaré — Cabedelo/PB, a titulo gratuito, para exploraça
de produtos artesanais,

ªos.“ TERCEIRA— DA lmssio DA Fog, A, , A, ,, ,, _,, ,-,

' ' ' " , ara
3.1. O PERMISSIONÁRIO fica imitido na posse do imovel objeto desta permissao p

fins de exploração de atividade comercial de produtos ªnesilªàílllr-i-OENÉÉETHUDZÉ
artesanato, sendo necessária prévia autonzaçao expressa da b e,” de
eventual alteração do tipo de exploração comerCIai aqUI informada, so p
revogação contratuai, plena c imediata, sem qualquer notificaçao.

cuiú'suui nual-35%. ,, ,,, , a
4 1 0 PERMISSIONÁRIO é expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o
Bem objeto da presente permissão de uso, assim como transferir a terceiros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE.

5.1. Compete ao PERMISSIONARIO:

l- A Permissão de Uso será excluswa do permissionário habilitado,
após a publicação do decreto do chefe do poder executivo municipal, conforme
Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, 9 2D e a assinatura deste Termo de
Permissão de Uso;

II - observar o disposto no presente instrumento;

" fw xr— &,( XJOLJ w
V
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III — efetuar todos os atos nece ' * ' “ 'PERMISSÃO] da ssarlos a utIlizaçao do objeto destaforma já d i d 919 A fiscalização ocorrerá, a qualquer momento, conforme convier aoe mi &, correndo por sua conta as (I ' —- . os eesse fim; D 565 necessarias a PERMITENTE.

& Zª A fiscalização é facultado Intervir, a qualquer momento, desde que
constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que o interesse público
o exigir.

ao término da P;:ersºsªâ'âj” ªS "TF-tªlªçoes livres e desembaraçadas de qualquer ônus
V - não oferecer o imóvel com

qualquer natureza, incluídas as benfeitorias exist
VI — não desviar a finalidade des

contidas neste TERMO DE PERMISSÃO;

VlI - não utilizar e impedir que o Imovel 5de usado para atividades
estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrarIos ao interesse pubIIco

. , VIII — Indeiiizar o PERMITENTE, segundo valores do mercado pelos

prejuizos que venham a causar, ao término da PERMISSÃO, ou a qualquer momento, [CLÁUSULA SEXTA—DA REVOGAÇÃO E REGERSÃO DO BEM ” ”llx — arcar com as despesas referentes aos tributos. emolumentos e . " V _ W.— “ ' A " '
contribuições de qualquer natureza, que se fizerem necessarIas ao funcionamento dos
serviços, inclusive todo e qualquer encargo previdenciário, trabalhIsta ou fiscal, bem

o garantia de divida oii obrIgação de
entes;

ta PERMISSÃO e observar as disposições

539 A intervenção sera no sentido de cessar a irregularidade que estiver
ocorrendo,

& dº O deswo de finalidade na utilização do bem público ou de
aproveitamento do imóvel importará na rescisão iriiedIata do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

como aqueles advindos de multas que porventura lhe venha a ser aplicadas pelas 6'1' O descumprimento de qualquer das obrigações estabelecIdas “E“? Telmº de
autoridades públicas, federais, estaduais [: munIcipais, pertinentes às suas atividades Permissao, Imºllcª ª auto revogaçao dª PernIIssao.comeruais; , _

x— obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua . . Parágrafo Unico. Nº caso dº autorrevogaçtão dª PermIssao, º Poderdeterminação; Público Municipal não se obriga a indenizar o PERMISSIONARIO pelas bent—tutorias que
x|_ preservar a fauna e a flora mca“ por ventura tenham sido reaIIzadas na area cedida,
XII — manter o imóvel em perfeito estado de conservação, as Instalações _ .

elétricas e hidráulicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e conservação de 6'2' A presente PERMISSAO DE USO pºfiºrª ªªi revogada por m'º'ªmª dº Dººl't'vº ª
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploração qualquer momento casou PERMISSIONARIO'
comercial;

XIII — arcar com todo e qualquer dano causado a terceIros ou ao I- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue &
Município; outrem a incumbência de adquirir as obrigações conSIgnadas, sem préwa c exprESSB

XIV — manter funcionários em número suficiente paia que haja ªU'ºTÍZªÇãº dº PERMITENTE;
atendimento eficiente, ficando estabelecido que não há vínculo empregatício entre o II - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução
PERMITENTE e tais empregados no exercício de suas funções, devendo substituir, da permissão contratada;
imediatamente, qualquer empregado que seja Inconveniente à boa ordem e às normas III - quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ºu nª
do PERMITENTE; ºcorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assuntº;

XV - respºnsabilizar-se pela guarda de seus eqmpamentos c pertences; IV - eventualmente, se (] PERMISSIONÁRIO deixar de existir;
XVI * objetivando fomentar º turismo ª ª economia local fica V - Dificultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos do Município de

determinado que º FERM|$5|0NÁRlº deverá mªnter ª Suª lºjª Cºm 50% (SêâSenfª Pº“ Cabedelo para o exercício de suas atribuições funcionais de fiscalização dos
cento) de produtos conforme sua Declaração Descritiva de projeto e/ou produto equipamemos,instalaçõeseusos,objeto deste TERMO DE PERMISSÃO;pretendido conforme documento apresentado no ato de inscrição para concorrer no

VI - O Permissionário deverá manter aloja em uso por 70% (setenta por
cento) dos dias transcorridos no mês e no horario de funcionamento do parque, não

Edital de Chamamento Público nº 001/2020, ficando os 40% (quarenta por cento)

”301% já
#DDJ—ifa &

u_—
, ESTADO DA PARAÍBA

Éãilêªiigâiímlâlg/ÍL ' .. GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO: DE CABEDEI o ' - -' A e TurismoCABEDELO Seeretaria de Turismo CABEDELO Secretaria d“uma.
havendo o atingimento de tal percentual de frequência sera caracterizado abandono,
considerandojusto motivo para a rescisão do Termo de Permissao de Uso assmado,

restantes para Produtos Artesanais locais ' ', e regionais, observando as reeom "topico XXIII; end-ªçº“ dº
XVII — as despesas decorrentes da utilização e

uso comum das lojas do Centro de Comerualização de Produ
Municipal Turistico de Jacare» Cabedelo/PB,
permissionárioia].

manutenção das areas de
tos Artesanais no Parque

serao custeados pelo(oj proprIolaJ

6 3 A posse do bem público objeto desta PERMISSÃO DE USO retornará ao Município a
qualquer tempo mediante solicitação da Secretaria Municipal de Turismo, sem
qualquer tipo de prejuizo para o Município.

XVII" nãº 'ºªlllªf Qualquer obra, modifItar,
ocupado fora dos padrões estahoiecIdo
PERMITENTE;

ão ou adequação rlo espaço 6 4 A interrupção dos serviços, sem a prévra autºrização da PERMITENTE, deverá ser
5 sem 0 previa o expmsw consentImento dº justificada de imediato perante a PrefEItura Municipal de Cabedelo, sob pena de" SÃO.XIX — manter as instalações no mais alto padrin revogªçªº dº presente TERMO DE PERM'Sde hIeIene e lllTlPEld.

devendo recolher o lixo diariamente e iI
pcm leneza púbhca; ansporta Io rllC o lotal onde possa ser IPIDllTIdD 6.5. Sob nenhuma hipótese se impera dever de Indenizaçãº contra 0 PERMITENTE

)(X — manter as áreas que ora Ilie são outorgadas em pirfeito vstadn,
obrigando-se a efetuar todos os reparos, IntliiSIve os de sIrnpies manutençâo as
próprias expensas, neles se Incluindo quaisquer deteriorarões our, sentiam apresentar, [CLÁUSULA SÉTIMA—DAS DISPOS'ÇÓES GERAIS
despesas essas que em nenhuma liiootesn, UU sob rivJEilLIUEÍ pretexto, poderão SUI
cobradas ou transferidas .; PERMITENTE,

XXI-proporcionaràconiunidade, ieri/41,090?) ut lltlafl? D'lbilE-T, 7.1. Todas as transações comerciais realizadas entre o PERMISSIONARIO e terrenos
)(Xll — não ll'IVãdl' a area destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo serão de sua exclusiva responsabilidade, ficando vedado a utilizaçao do nome da

normal dos frequentadores daquele local, bem como não Instalar mesas e cadeiras nas PERMITENTE, como intermediário na compra e/ou venda de suas mercadorias ouáreas adjacentes à área cedida; produtos.
XXIII - produZIr & idcntIdade Visual de seus produtos artesaIIaIs fazendo

referência a Cabedelo com os dizeres "Cnbedelo/PB/BrasIl“ e/ou com logomarcas
(disponibilizadas em CDs), atraves de etiquetas, Impressões, estampas, embalagens,
cartões, outros;

XXIV - produur a identidade visual da fachada da luta de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', produzido pela PREFEITURA, através da
Secretaria de Comunicação (SECOM).

7,2. A instalação de qualquer equipamento adicional, ou a realização de benfeItorlas,
não gerarão quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONARIO.

7.3. A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuízos que possam advir ao
PERMISSIONÁRIO, pelo não fornecimento ou suspensão do fornecimento de água, bem
como pela suspensão, queda ou oscilação de energia elétrica.

5.2.2. O PERMISSIONÁRIO será responsabilizado pelos danos materiais causados aos
bens municipais que guarnecem & area objeto desta permissão de uso.

53. Compete ao PERMITENTE: 8.1. O PERMITENTE fará, obrigatoriamente, a publicação do resumo deste termo no, ' f' ' ' ' ' ' º " ' ' " ' tc ao de sua assinatura.I- entregar a posse do Imóvel ao PERMISSIONARIO, no estado em que Semanário º 'º'ª' dº Mun'ªlplº ªtº º 5 diª Ut" dº mes SEBU'"
se encontra, para que a mesma dele possa usufruir, conforme o estabelecido neste
Termo de Permissão;

II - respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo de
Permissão.

Ill - por meio de fiscais, ter amplo controle sobre a utilização do imóvel.
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9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cabedelo, para dirimir quaisquer dúvidas que ', CABEDELO
decorrerem da execução do presente instrumento, renunciandnse qualquer outro por I

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Secretaria de Turismo

I

I

mais privilegiado que seia.

E por estarem de acordo, assmam este Instrumento om 3 (três) vias de igual teor e
validade na presença das testemunhas abaixo.

I

I I

Cabedelo , PB, 11 de Agosto de 2010.

VITOR HUGO P'Elptoro CASTELLIANO

PrefeIto Munikxipal de Cabedelo
PERMITENTE

I

“fio;-: ._ A.,-»,. ». .. ,; _ ,. ._
DAYSE AMARO Do NASCIMENTO

PERMISSIONÁRIA

TESTEMUNHAS:

. ESTADO DA PARAIBA
“1— GOVERNO MUNICIPALDE CABEDELO

Secretaria de TurismoCABEDELO Q,].W
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nª 028/2020

i TERMO DE PERMISSÃO DE uso Nº oii/Edio, :
QUE CELEBRAM ENTRE sr O MUNICÍPIO DE
CAaEDELO E COR NATURAL - ME, EM
CONFORMIDADE COM A LEI ORGANICA
MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nºª

, 55/2on E LEGISLAÇÓES CORRELATAS. '

0 MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, pessoa mumu de (Menu publico
Interno, Inscrita sob o nº do CNP] 090124930001-54, com sede a rua João PIÍCS de
Figueiredo, s/n, Centro, representado neste ato por seu Prelerto o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, ”convivcnte em união estável", portador do RG nº
3104870 e CPF nº 839.733544—72, com residência na Rua Costa Bela VIsta, nº 72, Apt.
402, Ponta de Campina, Cabedelo , PB, doravante denominado PERMITENTE, e COR
NATURAL » ME, inscrita sob O nº de CNPJ Nº 14.652874/0001'38, com sede a Rua
Maurilio Alencar Cavalcante, 79 — JardIm America, Cabedelo, Cep 58 102 552,
representada neste ato por a Senhora DELANIA GOMES DA SILVA, brasilerra, portadora
do CPF/MF sob o nº 095.729.40/l—22 e RG n“ 5567466 , SEUS/PB, com resrdêncra na Rua
Maurilio de Alencar Cavalcante, 79 - Jardim América, Cabedelo-PB, doravante
denominado PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO
DE USO, sujeitandorse "a Lei Orgânica Municipal, ao Decreto MUHIEIpZII nº 56/2020 e as
cláusulas e condições a seguir:

;_ujáusuwmgnam - oo SUPORTE LEGAL

1.1. A presente Permissão reger-se—à pelo seguinte deloma legal:

a] Constituição Federal;
b) Lei Orgânica do Mumcipro de Cabedelo;
6) Edital de Chamamento Público nº 001/2020;
d) Decreto Municipal nº 56/2020.

CABEDELOmmm-

2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por ObJEtÍVO a permissão de uso de bem
público a título precário e gratuito a COR NATURAL - ME, Inscrita sob o nº de CNPJ Nº
1A.652.87d/0001738, representada neste ato pela Senhora DELANIA GOMES DA SILVA,
portadora do CPF/MF sob o nº 090.434 144-50, do bem público da LOJA n“ 027,
medindo 2,30m de largura, 3,15m de profundidade e 2,55m de altura, locaIIzada no
Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque Municipal Turistico de
Jacare — Cabedelo/PB, a titulo gratuito, para exploração de atrvrdacle comercial no ramo
de produtos artesanais.

Wusuu TERCEIRA - DA IMIsslto OA possE ” 7 ' ,

3.1. 0 PERMISSIONÁRIO fica mundo na posse do Imovel Objeto desta permrssao, para
fins de exploração de ativzdade romeroal de produtos artesanais no ramo de
artesanato, sendo necessaria previa autorização expressa da PERMITENTE, para
eventual alteração do tipo de exploração comercial aqui Informada, sob pena de
revogação contratual, plena e Imediata, sem qualquer notificação

ELAIÍISULA ouARTA - mus PRDIBIÇÓES ' ,

4.1. O PERMISSIONÁRIO e' expressamente proIbIdo de Ceder no todo ou em parte o
Bem, Objeto da presente permissão de uso, assim como translerir a terceiros os dIreitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE.lj
51. Compete ao PERMISSIONÃRIO:

I- A Permissão de Uso será exclusiva do permissionário habilitado,
após a publicação do decreto do chefe do poder executivo municipal, conforme
Lei Orgânlca Municipal no seu Art. 107, 5 Z“ e a assinatura deste Termo de
Permissão de Uso;

II - observar O disposto no presente Instrumento;

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Secretaria de Turismo em ._ »::"

||| — efetuar todos os atos necessários 'a utilização do objeto desta
PERMISSÃO, da forma já definida, correndo por sua conta as despesas necessárias a
esse fim;

IV — restituir às Instalações livres e desembaraçadas de qualquer ônus
ao término da PERMISSÃO;

V — não oferecer o imóvel como garantia de dívida ou Obrigacão de
qualquer natureza, Incluídas as benfeitorias exrstentcs;

VI - não desviar a fInalidade desta PERMISSÃO & observar as dISpOSIÇõFS
contidas neste TERMO DE PERMISSÃO;

VII - não utilizar e impedir que 0 Imóvel seja usado para atividades
estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrários ao interesse público.

VIII — indenizar O PERMITENTE, segundo valores do mercado pelos
prejuizos que venham a causar, ao término da PERMISSÃO, ou a qualquer momento;

IX — arcar com as despesas referentes aos tributos, emolumentos e
contribuições de qualquer natureza, que se fizerem necessárias ao funcionamento dos
serviços, inclusive todo e qualquer encargo previdenciário, trabalhista ou fiscal, bem
como aqueles advmrios de multas que porventura Ihe venho a ser apllcadas pelas
autoridades públicas, federais, estaduais e municipais, pertinentes às suas attvrdades
comerciais;

)( — Obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seia sua
determinação;

Xl — preservar a fauna e a flora local;
XII - manter o imóvel em perfeito estado de conservação, as instalações

elétricas e hidráulicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e conservação de
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploração
comercial;

XIII — arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou ao
Município;

XIV — manter funcrona'rios em número suficiente para que haja
atendimento eficiente, ficando estabelecido que não ha' vínculo empregatício entre o
PERMITENTE & tais empregados no exercício de suas funções, devendo substituir,
imediatamente, qualquer empregado que seja inconveniente a boa ordem e as normas
do PERMITENTE;

XV — responsabilizar-se pela guarda de seus equrpamentos e pertences;
XVI — objetivando fomentar o turismo e a economia local fica

determinado que o PERMISSIONÁRIO deverá manter a sua loja com 60% (sessenta por
cento) de produtos conforme sua Declaração Descritiva de projeto e/ou produto
pretendido conforme documento apresentado no ato de inscrição para concorrer no
Edital de Chamamento Público nº 001/2020, ficando os 40% (quarenta por cento)

/
II rs
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restantes para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendações do
topico XXIII;

XVII - as despesas decorrentes da utilização e manutenção das áreas de
uso comum das lojas do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque
MuniCipaI Turístico de Jacareí Cabedelo/PB, serão custeados pelo(a) proprioia)
permissionáriola).

XVIII — não realizar qualquer obra, modificação ou adequação do espaço
ocupado lora dos padrões estabelecidos sem o prévio e expresso consentimento do
PERMITENTE;

XIX — manter as Instalações no mais alto padrão de higiene e limpeza,
devendo recolher o lixo diariamente e transporta—lo até o local onde possa ser recolhido
pela Limpeza Pública;

XX — manter as áreas que ora lhe são outorgadas em perfeito estado,
obrigando—se a efetuar todos os reparos, incluswe os de simples manutenção 'as
próprias expensas, neles se incluindo quaisquer deteriorações que venham apresentar,
despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sob qualquer pretexto, poderão ser
cobradas ou transferidas %; PERMITENTE;

XXI — proporcionar à comunidade, serviços de utilidade pública;
XXII — não invadir a área destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não instalar mesas e cadeiras nas
áreas adjacentes a area cedida;

XXIII - produzrr a identidade visual de seus produtos artesanais fazendo
referênCia a Cabedelo com os dizeres "Cabedelo/PB/Brasil" e/ou com logomarcas
(disponibilizadas em CDs), através de etiquetas, impressões, estampas, embalagens,
cartões, outros;

XXIV - produzir a identidade VlSUdl da fachada da loja de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', produzido pela PREFEITURA, atraves da
Secretaria de Comunicação (SECOM).

& 5.2.2. O PERMISSIONÁRIO será responsabilizado pelos danos materiais cansados aos

& bens municipais que guarneccm a área objeto desta permissão de uso.

& 5.3. Compete ao PERMITENTE:
l- entregar a posse do imóvel ao PERMISSIONÁRIO, no estado em que

se encontra, para que a mesma dele possa usufruii, conforme o estabelecido neste
Termo de Permissão;

|| - respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo de
Permissão.

Ill - por meio de fiscais, ter amplo controle sobre a utilização do imóvel.
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élª A fiscalização ocorrerá, a qualquer momento, conformo conVier ao
PERMITENTE,

& Zª A fiscalização é facultado intervir, a qualquer momento, desde que
constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que o interesse público
o exigir

539 A intervenção sera no sentido de i.essar & irregularidade que estiver
ocorrendo.

& 49 O desvio de finalidade na utilização do bem público ou de
aproveitamento do imóvel importará na rescisão imediata do TERMO DE PERMlSSÃO
DE USO.

l CLÁUSULA SEXTA — DA REVOGAÇÃO E REVERSÃO o_o BEM

6.1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabclomdas neste Termo de
Permissão, implica a auto revogação da Permissão.

Parágrafo Único. No caso de autorrevogação da Permissão, o Poder
Publico Municipal não se obriga a indenizar o PERMISSIONÁRIO pelas benfeitorias que
por ventura tenham sido realizadas na área cedida

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO podera ser revogada por iniCiativa do Executivo a
qualquer momento caso o PERMISSIONÁRIO:

I- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a
outrem a incumbência de adquirir as obrigações consignadas, sem prévia e expressa
autorização do PERMITENTE;

II - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução
da permissão contratada;

. III — quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou na
ocorrencia de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto;

IV - eventualmente, se o PERMISSIDNÁRIO deixar de eXistir;
V - Dificultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos do Municipio de

Cabedelo para o exercicio de suas atribuições funcmnais de fiscalização dos
equipamentos, instalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSÃO;

VI - O Permissionário deverá manter aloja em uso por 70% (setenta por
cento) dos dias transcorridos no mês e no horário de funcionamento do

ie
parque, não

CABEDELO Secretaria de Turismo
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havendo o atingimento de tal percentual de frequência será caracterizado abandono,
considerando justo motivo para a rescisão do Termo de Permissão de Uso assinado;

6.3. A posse do bem público objeto desta PERMISSÃO DE USO retornará ao Município a
qualquer tempo, mediante solimtação da Secretaria Municipal de Turismo, sem
qualquer tipo de prejuízo para o Município,

6.4. A interrupção dos serViços, sem a prévia autorização da PERMITENTE, devera ser
justificada de imediato perante a Prefeitura Munictpal de Cabedelo, sob pena de
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

6.5. Sob nenhuma hipótese se impora' dever de indenização contra O PERMITENTE.

| CLÁUSULA SÉTIMA — DAS DISPOSIÇÓES GERAIS

7.1. Todas as transações comerciais realizadas entre () PERMISSIONÁRIO e terceiros
serão de sua exclusiva responsabilidade, ficando vedado a utilização do nome da
PERMITENTE, como intermediário na compra e/ou venda de suas mercadorias ou
produtos.

7.2. A instalação de qualquer equipamento adicional, ou a realização de benfeitorias,
não gerarão quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONÁRIO.

7.3. A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuizos que possam advir ao
PERMISSIONÁRIO, pelo não fornecimento ou suspensão do fornecimento de agua, bem
como pela suspensão, queda ou oscilação de energia elétrica,

.. MJ

8.1. 0 PERMITENTE fará, obrigatoriamente, a publicação do resumo deste termo no
Semanárlo Oficial do Municipio ate' 0 Sº dia útil do mês segumte ao de sua assinatura.

ESTADO DA PARAÍBA
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mr.»... r-n— »

9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cabedelo, para dirimir quaisquer dúvidas que
decorrerem da execução do presente instrumento, renunciandose qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, assinam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e
validade na presença das testemunhas abaixo.

f.
' (,,_Cabedeln , PB,11 de Agosto de 2020.

VITOR HEIGO EEIXOTO CASTELLIANO
Prefeito Mun'iCipaI de Cabedelo

PERMITENTE

“w » ,,(ljislimufst i; . )Ç
DELANIA GOM 5 DA SILVA

PERMISSIONÁRIA

TESTEMUNHAS:
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TERMO DE PERMISSÃO DE uso Nº 029/2on

l TERMO DE PERMISSÃO DE uso Nº 0291/2020, Í
louE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICÍPIO DE

CABEDELO E ROSE LIRA ARTESANATOS — ME,

EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGANICA
MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº,
l 56/1020 E LEÇISLAÇÓES CORRELATAE.

O MUNICÍPIO DE CABEDELO - PB, pessoa Iuridlca de direito publIco
Interno, inscrita sou o nº de CNPJ 09.012,493.000175AI, com sede a rua João PII'ES de
Figueiredo, s/n, Centro, representado neste ato por seu Prefeito O Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, braslleiro, ”convivente em união estavel", portador do RG nª
31011870 e CPF nº 839 733 544-72, corn resldêncIa na Rua costa Bela Vista, nº 72 Ap?
402, Ponta de Camplna, Cabedelo , PB, doravante denominado PERMITENTE, e ROSE
LIRA ARTESANATOS - ME, Inscrita sob o nª de CNPI 29.788211/0001 12, corr sede 2
Rua Alfredo Nobrega, 239, POÇO, Cabedelo, Cep 58.101-452, representada neste ato
pelo Senhora ROSIMAR GOMES DE LIRA, brasileira, portadora do CPT/MF sob O nº
“2251734434 RG nª 315197 — SSDS/PB, com residênua na Rua Golfo de Sião, 1487
Ponta de Camplna, CabedelOrPB, doravante denomInado PERMISSIONÁRIO, resolvem
celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO, SUjCIlnndorSE 'a Lei Orgânica
MunipraI, ao Decreto Municlpal nº 56/2020 e as cláusulas e condlções a sogulr:

WM MEIRA — Do SUPORTE LEGAL J

1.1. A presente Permissão regerrserá pelo seguinte deloma legal:

al Constituição Federal;
b) Lei Orgânica do Município de Cabedelo,
c) Edital de Chamamento Público nº DOI/2020;
d) Decreto Munlcipal nª 56/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
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2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por objetivo a permissão de uso de bem
público a titulo precário e gratulto a ROSE LIRA ARTESANATOS - ME, inscrita sob o nª de
CNPJ 29.788111/0001-12, representada neste ato pela Senhora ROSIMAR GOMES DE
LIRA, portadora do CPF/MF sob O nº 112.251,734—34, do bem publico da LOJA nº 029,
medindo 2,30m de largura, 3,15In de profundidade e 2,55m de altura, localizada no
Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque Municipal Turistico de
Jacaré — Cabedelo/PB, a titulo gratwto, para exploração de atividade comerrial no ramo
de produtos artesanais.

tcutusum TERCEIRA—DA IMISSÃO DA posse ?

3.1. O PERMISSIONÁRIO fica irnitido na posse do Imóvel objeto desta permissão, para
fins de exploração de atividade comercial de produtos artesanais no ramo do
artesanato, sendo necessária prévia autorização expressa na PERMITENTE, para
eventual alteração do tipo de exploração comercial aqul inªormada, sob pena de
revogação contratual, plena e imediata, sem cualquer notificação.

LCLÁusuut QUARTA -, DAS PROIBIÇOES '

4.1. O PERMISSIUNÁRIO é expressamente prOIbido de ceder no todo ou em parte o
Bem, objeto da presente permIssão de uso, assim como transferir a terceiros os dIreitos
decorrentes do presente Instrumento, sem expressa autorIzação do PERMITENTE.

' ' '.QBRIGAçoes

5.1. Compete ao PERMISSIDNÁRIO:

, . I— A Permissão de Uso será exclusiva do permissionário habilitado,
apos a publicacao do decreto do chefe do poder executivo municipal, conforme
Lei Orgamca Mumcupal no seu Art. 107, 9 2ª e a assinatura deste Termo de
Permissão de Uso;

II — observar o disposto no presente Instrumento;

Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020
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III — efetuar todos os atos necessários à utilização do olnuto desta
PERMISSÃO, da forma já defrnlda, correndo por sua conta as rlespnsns nt'CesidTIêG a
esseflm,

|V — restitulr 'as instalações lIvres e desembaraçadns de ritmlqueI onus
ao término da PERMISSÃO;

V - não oferecer O imóvel mmo garantia de divida ou nhngoção de
qualquer natureza, Incluídas as benfeitorias existentes: _ ».

VI - não desvmr & flnalldatle desta PERMISSAO e uliwwnr .Is rlisposIçoes
contidas neste TERMO DE PERMISSÃO;

VII « não utilizar e Il'TTDCdIr que 0 Imóvel seia usado para nto/Idades
estranhas aos obIetivos da PERMISSÃO ou Luntrários no Interesse publico,

VIII — indenizar n PERMITENTE, segundo valores do rrItrrI.Irlo pplns

prejuizos que venham a causar, ao término da PERMISSÃO, ou a qualquer momento;
lX - arcar com as despesas referentes aos tributos, DITIUIIIIIIL'IIIÚS |?

contribuições de qualquer natureza, qJO se fizerem necessárias ao Iu thOnamento dos
serviços, Inclusive tudo e qualquer encargo previdenciário, trabalhlsta uu r'lscal, lJerII
cºmo aqueles adv ndos de multas que porventura Ihe venl'a a ser apllcodtis pelas
autoridades públicas, federais, esldLlLIdlS r- munIpraIs, pertmentcs as suas atIvlrlades
comercias,

X — obedecer aos rnglElmHIluN HtirTTIITISÍI'aIIt/OS, qualquer que sem sua
determmação,

)(l - preservar a fauna e a flora lnLtII;
XII - manter o imóvel em portaria estado de conservação, as instalações

elétricas e hidráullcas utllizadas, bem como a hIqunIzagão, limpeza O conservação de
pisos, paredes, balcão, mesas e demats equipamentos utilIzados na exploração
comercial;

XIII — arcar com todo e qualquer dano causado a terceuos ou ao
MunicípIo;

XIV — manter funcionários em número suficiente para que hola
atendimento eficiente, ficando estabelecido que não há vinculo entprepatlcro entre o
PERMITENTE e tais empregados no exerclclo de suas funções, devendo substituir,
imediatamente, qualquer empregado que seja inconveniente a boa ordem e "as normas
do PERMITENTE;

XV— IESpunSabillzapse pela guarda de seus equipamentos e pertences;
XVI — Objetlvando fomentar o turismo e a economia local fica

determinado que o PERMISSIONÃRIO deverá manter a sua leia com 60% (sessenta por
cento) de produtos conforme sua Declaração Descritiva de prºjeto e/uu produto
pretendido conforme documento apresentado no ato de inscrlção para concorrer no
Edital de Chamamento Público nº 001/2020, fIcando os 40% (quarenta por cento)

ESTADO DA PARAIBA
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restantes para Produtos Artesanais locars e regIonaIs, observando as, recomendações do
topico XXIII;

XVII — as despesas decorrentes da utIlIzação e manutenção das áreas de
uso comum das loyas do Centro ce LUMETUQIIZSÇÉO de Produtos ll-rtosnnirs no Parque
Municipal Turístlco de Jacare Cabedelo/PB, serão custa—tidos pelo(a) prOpIiolal
permIssionárIo(a).

XVIII — não realizar qualquer Obra, modrlrcaçêo on adequação do cspaço
ocupado fora dos padrões ÉSIBIJPlVCICltIS sem :) nTÉVIU ? espresso conscntlmento do
PERMITENTE;

XIX — manter a:. Instalacoes no mals alto parlrnn rlv In,:urrrv e limpeza,
devendo recolher o lixo diarIaInr-ntn l' lIrlIT'.I]I!IlITrll7 ate 0 lrlírll onde possa wer recolhido
pela LIrrpeza Pública,

XX , manter es áreas que ora Ihc são cutorgatlu, I'm DÍ'IIC to estado,
obrigandoúe a eletuar todos os mouros, Inclusrur os de simule-s manutenção ns
proprias expensas. neles se Incluindo qualsnuer rletengraçnea our. venham apreserttlr
despesas essas que em neuliunrn lupnlr'sp, nn soh IIquqUer nre'wto, nooerrío ar,-r
cobradas ou transfer-das "a PERMITENTE,

XXI — proporcionar a romumcarle, servicos de utIlIrlade pub rca
XXII — não Int/BUT a Enea destinado aos trans—Jur ,

normal dos frequentadores daquele IOCJl, bem como nao Instalar mesas. e carteiras nas
áreas adjacentes a área cedida,

XXIII - produzir a Identidade Visual de seus produto», artesanals fazendo
referêncIa a Cabedelo com os dlzvrvs ”LabcdEIO/PB/Brasll" E/ou com logomarcas
(dispombiltzadas em CDs), atraves de etlouetas, Impressões estampas, errIlJalagerIs,
cartões, Outros;

XXIV - oroduzlr a Identidade vlsual da fachada da Ima rle arrirrln com
orientação e arte disponibilizado em Cdj, produzido pela PREFEITURA, através da
Secretaria de Comunicação (SECOM)

'erIIIIIrIrltI n flnxu

5.2.2. O PERMISSIONÁRIO será responsablllzado pelos danos materIaIs causados aos
bens municipais que guarnecem a área objeto desta permissão de uso

5.3. Compete ao PERMITENTE:

I— entregar a posse do Imóvel ao PERMISSIONÁRIO, no estado em que
se encontra, para que a mesma dele possa usutrurr, conforme U estabelecido neste
Termo de Permissão;

Il — respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo de
Permissão.

Ill - por meio de fiscais, ter amplo controle sobre a util.zação do imóvel.
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ãlº A fiscalização ocorrerá, a qualquer momento, coniorme convier ao

PERMITENTE.

& Zª Ã fiscalização e facultado intervir, a quanJer momento, desde que
constatada ilegalldade no cumprimento deste termo ou sempre que o Interesse público
o exigir,

539 A intervenção será no sent:do de cessar a irregularidade que estiver
ocorrendo.

5 49 O desvio de flnalidade na ut lIZE(ãO do bem público ou de
aproveitamento do Imóvel Importara na rescisão Imediata do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

l ctAusutA'sExrA — DA REVOGAÇÃO E REVERSÃO DO BEM *

5.1. O descumpnrnento de qualquer das obrigações estabelecrdas neste Termo de
Demissão, ImpIIca :! autorevogaçao da PermIssao.

Parágrafo Único. No caso de auto-revogação da Permissão, o Poder
Publico Municipal não se obriga a indenizar n PERMISSIONÁRIO pelas benfeitorias que
por ventura tenham sido realizadas na área cedida

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por Iniciativa do Executvvo &
qualquer momento com o PERMISSIONÁRIO:

I » ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue &
outrem a incumbênua de adquirir as obrigações consignadas, sem ore'via e expressa
autorização do PERMITENTE;

Il - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execugão
da permissão contratada;

III — quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na leglslação sobre o assunto.

IV - eventualmente, se ti PERMISSIONÁRIO deixar de existir;
V - Diiicultar ou impedir o acesso de Agentes Publicos do Município de

Cabedalo para o exercício de suas atribuições funcronars de fiscalização dos
equipamentos, Instalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSÃO;

VI - 0 Permissionário deverá manter a loja em uso por 70% (setenta por
cento) dos dias transcorridos no mês e no horario de I'Imuonamento do parque, não

I
&
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havendo o atingimento de tal percentual de frequêncra sera caractcrIzado abandono,
considerandowsto motivo para a rescisão do “ermo de Permissão de Uso assmado,

6.3. A posse do bem público obleto desta PERMISSÃO DE USO retornara ao MIInIprIo a
qualquer tempo, medlante soIIcItação da Secretaria Munrapal de Turismo, sem
qualquer tipo de prelulzo para o MunicipIo.

6.4. A interrupção dos serviços, sem a prévia autor.].agjo da PERMITENTE, cevera ser
justificada de Imediato perante a PreleIlura Municipal de Cabedelo. sob pena do
revogação do DIE'SIPI'IIÉ TERMO DE PERMISSÃO.

6.5. Sob nenhuma hipótese se Irnpora dever de Indenizacao contra o PERMITENTE

Lºewe SMA: QA? ºieoslsàessws,

7.1. Todas as transações comertiais 'eal zadaª, ent'ri o PERMISSIDNARIO e trrrmros
serão de sua exclusiva responsabilidade, IIca'Ido vedado a LItllIzação do nomo da
PERMITENTE, como IntermeIIIaIIu II.I (Uriipld e/otI venda de suas rnortdtlurlus LIII
produtos,

7.2. A instalação de qualqaer eqquamento adruonal, ou a reolnação de berIfeitorIas,
não gerarão quaisquer direItos de indenização ao PERMISSIONARIO

7.3. A PERMITENTE não se responsabIliza'a por preIuIzos que possam advrr ao
PERMISSIONÃRIO, pelo não fornecimento ou SLspensâo du Iornecrmento ce agua, bem
como pela suspensão, queda ou osculação de energia clétrIca.

ÇPuBucAçAo ' 3
8.1. O PERMITENTE fará. obrigatoriamente, a publicação do resumo deste termo no
Semanário Oficial do Município até o 59 dia útil [Ir] mês seguinte ao de sua assinatura.
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9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cabedelo, oara dirimir quaisquer dúwdas que
decorrerern da execução do presente ins-Jumento renunciandorse qualquer outro por
mais privilegiado que seja

E por estarem de acordo, assrnam este instrumento em 3 (três) Vias de Igual teor e
validade na presença das testemunhas abaixo,

Cabedelo - PB,11 de Agosto de 2020

VITOR H/UGOÍEIXOTD CASTELLIANO

Pref/eito Municipal de Cabedelo
,rlªERMI'rrNrE

RosiMAR GOMES DE LIRA
' PERMIssIONA'RIA

TESTEMUN HAS:

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO , É
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO NII 030/2020

lTERMO DE PERMISSÃO DE uso Nº oaa/zozof
IQUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICÍPIO DE
ICABEDELO E PARAIBA ARTE - ME, EM
lCONFORMIDADE COM A LEI ORGANICA,
lMUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº
' 56/2020 E LEGISLAçõEs CORRELATAS.

() MUNICÍPIO DE CABEDELO - PB, pessoa IIIIidica de direito publico
Interno, inscrita sob o nª de CNPJ 09 012 493 0001-54, writ sede à rua loão Pues de
FigueIredo, s/rI, Centro, representado neste ato por seu Prefeito o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, ”convivente em união estável", portador do RG nº
3104870 e CPF nº 839.73354472, com rosidêncra na Rua Losta Bela Vista, nº 72, Apt
402, Ponta de Campina, Cabedelo , PB, doravante denominado PERMITENTE, e
PARAIBA ARTE - ME, Inscrita sob o nº de CNPJ 35 494 937/0001745, com sede a Rua
Jose Mana Alves Pereira, 54, Jacaré, Cabedelo, Ceu 58 1057712, representada neste ato
pelo Senhor KLEBER GOMES DA SILVA, brasileiro, portador do CPF/MF sob o nº
288013773-04 e RG nª 630282 — SSP/PI, com residência na Rua José Maria Alves
Pereira, 54 — Cabedelo-PB, doravante denominado PERMISSIONÁRIO, resolvem celeorar
o presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO, sujeitandoase a Lei Orgânica Munnizral, ao
Decreto Municipal nº 56/2020 e 'as cláusulas e condições a seguir

RA? no SUPORTE LEGAL ,, ]

1.1. A presente Permissão regerfse-a' pelo seguinte dlploma legal,

a) Constituição Federal:
o) Lei Orgânica do Município de Cabedelo;
c) Edital de Chamamento Público nº 001/2020;
d) Decreto Munícipal nº 56/2020.
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2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por objetivo a permissão de uso de bem
público a título precário e gratuito a PARAIBA ARTE - ME, inscrita sob o nº de CNPJ
35.494.937/0001-45, representada neste ato pelo Senhor KLEBER GOMES DA SILVA,
portador do CPF/MF soh o nª 288.011773704, do bem público da LOJA n“ 030, medindo
2,30m de largura, 3,15m de profundidade e 2,55m de altura, localizada no Centro de
Comercralização de Produtos Artesanais no Parque Municipal Turístico de lacare' «
Cabedelo/PB, a titulo gratuito, para exploração de at'vrdede comercral no ramo de
produtos artesanais.

ªveiª Wºe ,, ao, ,. s ,, ___—.e
3.1. 0 PERMISSIONÁRIO fita irnitirlo na posse do imóvel objeto desta permissão, para
firn. de exploração de ativrdade comercial de produtos artesanais no ramo de
artesanato, sendo necessária prévia autorização expressa da PERMITENTE. para
eventual alteração do tipo de exploração comercial aqur nformada, sob pena de
revogação contratual, plena e imediata, sem qualquer notificação

4.1. 0 PERMISSIONÁRIO é expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o
Bem, objeto da presente permissão de uso, assim como transferir a terreiros os oireitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE.

PAS pºrtªgens—##, .
5.1. Compete ao PERMISSIONÁRIO:

I— A Permissão de Uso será exclusiva do permissronario habilitado,
após a pUblicaçao do decreto do chefe do poder executivo niunicrpal, conforme

Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, & 2“ e a assrnatura deste Termo de
Permissao de Uso;

ll » observar o disposto no presente instrumento;/ /// /

ESTADO DA PARAÍBA ,
GOVERNO vUNichAi, DE CAEEDELO

CABEDELO Secretaria de Turismo 'e'mmm-
a utilização do oeieto destalll - efetuar todos os atos necessarios

as despesas necessarias a
PERMISSÃO, da forma já definida, correndo por sua Conteesse tim; ,

lV — restituir as instalações livres e tjesemoaraçodas de qualquer ririus
ao término da PERMISSÃO,

V - não oferecer o in'óve

qualquer natureza, incluídas as beriteitorias eirstcmet -
ill - não desviar a Finalidade desta PERMISSAO :? ooservai ns tirsposiçt'irs

contidas neste TERMO DE PERMISSÃO,
VII - não utilizar o. impedir que i

estranhas aos obictivos da PERMISSÃO ou tonziários ao ill'ªl'l'K's“
Vill — indenizar o PERMITENTE, xegundo irilnrri: rio mi,-v

eririinn da PERMISSÃO, oi. a riuaiqucr moon nio,
(ªrrirlumtntok U

i ClerID garantia dª tirª/ida uu oiirrgrit'io do

) imovel scirr uuadn ti,-tin .ititrrtatliªs
oirhlito

' irlu xii-liv.

prejuízos que venham a causar, 301
IX - arcar com as despesas relervriir'

contribuições de qualquer natureza, ti ie se . “ )
serviços, inclusive todo e qualquer encargo ;lrE'ªviilf'fit «l'iOr
corno aqueles advrndos de muinix true ptirvofªitrni ino Jt-
autoridades públicas, federais, eszariugis n lWLllliEiÇVii“,

'o Llii'ao i, nmini
ªr minuta ou

1 ser ripiitjdil, pairis
, llin'i

>LIJ> Jl, ªr thlíltl'rDPriliªªj'il

EºmP'ClªlSÇ
)( — obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer ou»; sem sua

determinação,
XI - preservar a fauna e & llUlil local
XII -— manter o imóvel em perieito estado tie conservação, as insniiaçom

e hidráulicas utiiizadas, bern LUIIIÚ n higienizaçao, limpeza e LUIiãE'li/Bçãú deelétricas
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na expioroçao
comercial;

XIII — arcar com toco c qualquer dano Lousado & terceiros ou ao
Municipio;

XIV — manter funcionarios em nutrero suficiente para que haja
atendimento eficiente, ficando estabelecido que não ha' vinculo empregatitio entre o
PERMITENTE e tais empregados no exercicio de suas funcoes, devendo substituir,
imediatamente, qualquer empregado que seja irconveniente a boa ordern e as normas
do PERMITENTE;

XV— responsabilizarfse pela guarda de seus equipamentos e
XVI - objetivando torrentar o turismo e a economia local

determinado que o PERMISSIONÁRIO deverá manter a sua Io;a com 60% (sessenta por
cento) de produtos conforme sua Declaração Descritiva de projeto e/ou produto
pretendido conforme documento apresentado no ato de «nscrição para concorrer no
Edital de Chamamento Público nº 001/2020, ficando os 40% (quarenta por centol

pertences;
fica

,, /,' ,/ i
,,, ,,,, ryu &

CABEDELO Secretaria de Turismom
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. ESTADO DA PARAÍBA
.. GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

CABEDELO Secretaria de TurismoW
restantes para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendações do
topico Xxlli;

XVII — as despesas decorrentes da utilização e marrutencãn das áreas de
uso comum das lojas do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque
Municipal Turistico de Jacareí Cabedelo/PB, serão custeado—. pelo(a) proprio(al
permissionáriola).

XVIII — não realizar qualquer obra, niodrf'tação ou adequação do espaço

ocupado fora dos padrões estabelecidos sem o pre'vro e exp'esso consentimer-io do
PERMITENTE,

XIX — manter as instalações no mais alto padrão de higiene e limpeza,
devendo recolher o lixo diariamente e transportáflo ate o local onde possa ser recolhido
pela Limpeza Pública;

XX — manter as áreas que ora lhe são outorgadas em perfeito estado
obrigando-se a efetuar todos os reparos, inclusive os de simples manutenção às
próprias expensas, neles se incluindo quaisquer deterioraçães que vennom apresentar,
despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sob quaiqcer pretexto, poderão ser
cobradas ou transferidas a PERMITENTE,

XXI - proporcionar a comunidade, servrços de utilidade pi'rlilica,
)(Xll — nao Invadir a área destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daouele local, bem como não instalar mesas e carteiras nas
áreas adjacentes à área cedida;

XXIII - produzir a identidade Visual de seus produtos ariesanais fazendo
referência a Cabedelo com os dizeres "Cabedelo/PB/Brasil" e/ou com logomarcas
(disponibiliradas em CDs), através de etiquetas, impressões, estampas, embalagens,
cartões, outros;

XXIV — produzrr a identidade visual da iatharla da loja de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', produzrdo pera PREFEITURA, atraves da
Secretaria de Comunicação (SECOMl.

5.2.2. 0 PERMISSIONÁRIO será responsaoilizadu pelos danos materiais causados aos
bens municipais que guarnecem a área objeto desta permissão de uso.

5.3. Compete ao PERMITENTE:

I- entregar a posse do imóvel ao PERMISSIONÁRIO, no estado em que
se encontrª, para que a mesma dele possa usufruir, conforme o estabelecido neste
Termo de Permissão;

|| - respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo de
Permissão,

III — por meio de fiscais, ter amplo controle sobre a utilização do imóvel.

%% i

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPALDE CABEDELO

919 A fiscalização ocorrerá, a qualquer momento, conforme corrvier ao
PERMITENTE.

& Zª A fiscalização é facultado intervrr, a qualquer momento, desde que
constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que o irileresse público
o exrgrr

5357 A intervenção será no sentido diª ressar a irregularidade que estiver
ocorrendo.

9 ªº? O desvro de finalidade na utiIi/ação do bem DÚbIICO ou de
aproveitamento do imóvel importará na rescisão imediata do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

* CLÁUSULA sextr-ÍÃWEÃÇÃO E REVERsÃo Doªr/Inri? '? """" ª

6.1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidos neste Termo de
Pe'rnissâo, implica a auto-revogação da Permissão

Parágrafo Único. No caso de autorevogação da Permissão, o Poder
Público Municipal não se obriga a indenizar o PERMISSIONÁRIO pelas benfeitorias due
porventura tenham sido realizadas na área cedida.

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por iniciativa do Executivo a
qualquer momento caso o PERMISSIONÁRIO-

I- cedo ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou deiegue a
outrem a incumbêncra de adquirir as obrigações consignadas, sem prévia e expressa
autorização do PERMITENTE;

II — venha a agir com dolo, culpa, Simulação ou em fraude na execução
da permissão contratada;

lll — quando ocorrerem razões de interesse do serviço publico e ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto,

IV — eventualmente, se o PERMISSIONÃRIO deixar de existir;
V - Dificultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos“ do Municipio de

Cabedelo para o exercimo de suas atriburções funcionais de fisçalização dos
equipamentos, instalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSÃO;

VI - O Permissionário deverá manter & ioia em uso por 70% (setenta por

cento) dos dias transcorridos no mês e no horário de funcionamento do parque, não

,a,
;Á (» V

/



Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEI)EIlO

CABEDELO Secretaria de Turismo
havendo o atingimento de tal percentual de Irequênc a sera caracterizado abandono,
considerando justo motivo para a rescisão do Termo de Permissão de Uso assinado;

6.3. A posse do bem público objeto desta PERMISSÃO DE USO retoinaia ao Muriiu'uio a
qualquer tempo, mediante solicitação da Secretaria Municipal de Turismo, sem
qualquer tipo de prejuizo para o Município

6.4. A interrupção dos serwços, sem a pre'Via autorização da PERMITENTE, deverá ser
Justificada de imediato perante a Prefeitura Mun (ipal de Cabedelo, sob pena de
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

5.5. Soh nenhuma Fipotese se ll'l'IpOI'á cever de indenização conlra o PERMITENTE

CLÁUSULA SÉTIMA — DAS oisposrçõesoêmis

7.1. Todas as transações cameras s realizadas entre o PERMISSIONÁRIO e terceiros
serão de sua exclusiva 'esponsablidado, licando vedado a utilização do nome da
PERMITENTE, como intermediário na comp'a c/ou venda de suas mercaonrias ou
produtos

7.2. A Instalação de qualquer equipamento adicional, ou a realização de benfeitorias,
não gerarão quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONÁRIO.

7.3. A PERMITENTE não se responsabilizará por preiuíms que possam advir ao
PERMISSIONARIO, pelo não fornecimento ou suspensão do lornecrrriento de água, bem
como pela suspensão, queda ou osulação de energia eletrica.

5,1. O APERMITENTE Iará, obrigatoriamente, a publicação do resumo deste termo no
Semanario Oficial do Município ate' 0 Sº dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNlClPAL DE CABEDELO

CABEDELO Secretaria de TurismoImma- :me. ou.

9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cabedelo, para dirimir quaisquer duwdas que
decorrerem da execução do presente instrumento, renunciando-se qualquer outro por
mais privilegiado que sera

E por estarem de acordo, assinam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e
validade na presença das testemunhas abaixo.

Riabedelu - PB, 11 de Agosto de 2020

, ,l/,'/ “, /'
VITOR Hueo PEi'lcho CASTELLIANO

Prefeito/Munic/rpal de Cabedelo
] PERMITENTE

.,! / L'.—

«KLEBER GOMES DA SILVA

PERMISSIONÁRIO

TESTEMUN HAS:

12) “Qe [&th “ogiva.
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO N' Dál/mm

TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nª 031/2020, '
QUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICÍPIO DE
CABEDELO E MOCINHA DA PRAIA - ME, EM

i CONFORMIDADE COM A LEI ORGÃNICA l
l MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nª l
l 56/2020 E LEGISLAÇQE? CORRELAYAÃ'ÍÍWÁ

0 MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita sob o nª de CNPJ 09,012 493.0001-54. com sede a rua João Pires de
Figueiredo, s/nJ Centro, representado neste ato por seu Piefeito o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, "convivente em união estável", portador do RG nº
3104870 e CPF nº 839,73354472. com residência na Rua Costa Bela Vista, nº 72, Apt.
402, Ponta de Campina, Cabedelo - PB, doravante denominado PERMITENTE, e
MOCINHA DA PRAIA - ME, inscrito sob o nº de CNPJ 35.794,382/0001757, com sede na
Rua ARCO Irls n “350, Jacaré, Cabedelo, representada neste ato por e a Senhora SUELLEN
OLIVEIRA DE SOUZA, brasileira, portadora do CPF/MF sob o nº [5182232489 e RG n“
2954085 SDS/PB 2VIA, COI'I'I re5idénCia na Rua ARCO IRIS N 50, IACARE Cabedelo-PB,
doravante denominado PERMISSIONÃRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE
PERMISSÃO DE USO, sujeitandorse à Lei Orgânica Munmipal, ao Decreto Municipal nº
56/2020 e às cláusulas e condições a seguirz

1.1. A presente Permissão reger-se-á pelo seguinte diploma legal.

a) Constituição Federal;
b) Lei Orgânica do Município de Cabedelo;
c) Edital de Chamamento Público nº 001/2020;
dl Decreto Municipal nª 56/2020.

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

CABEDELO Secretaria de Turismomm
"__-1

mtin. . ami

cuusuuseouqueoo oem-o |
2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por objetivo a permissão de uso de bem
público a titulo precário e gratuito MOCINHA DA PRAIA - ME, inscrito sob o nº de CNPJ
35.794.382/0001-57. representado neste ato pela Senhora SUELLEN OLIVEIRA DE
SOUZA portadora do CPF/MF sob o nº 051 822324789, do bem público da LDIA nº 031,
medindo 2,30m de largura, 3,l5m de profundidade e 2,55m de altura, localizada no
Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque Municipal Turistico de
Jacare - Cabedelo/PB, a título gratuito, para exploração de atiVidade comercial no ramo
de produtos artesanais.

l cutusuu TERCEIRA — DA PERMISSÃO DA POSSE

3.1. O PERMISSIONÁRIO Ilca lmlTldn na posse do imóvel objeto desta permissão, para
fins de exploração de atividade comercial de produtos artesanais no ramo de
artesanato, sendo necessária prévta autorização expressa da PERMITENTE, para
eventual alteração do tipo de exploração comercial aqui informada, sob pena de
revogação contratual, plena e imediata, sem qualquer notificação ;_j
4.1. 0 PERMISSIONÁRIO é expressamente prºibido de ceder no todo ou em parte o
Bem, objeto da presente permissão de uso, assim como transferir a terceiros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorixação du PERMITENTE.

5.1. Compete ao PERMISSIDNÁRIO:

.I_- A Permissão de Uso será exclusiva do per issionário habilitado,
ação do decreto do chefe do poder executivo unicipal, conforme
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Lei Orgânica Municipal no seu Art, 107, 5 2D e a assinatura deste Termo de
Permissão de Uso;

|| - observar o disposto no presente instrumento;
III - efetuar todos os atos necessários à utilização do ribieto desta

PERMISSÃO, da forma já definida, correndo por sua conta as despesas necessárias a
esse fim;

as.»

lV — restituir às instalações livres e desembaraçadas de qualquer ônus
ao término da PERMISSÃO;

V A não oferecer o imóvel como garanta de divida ou obrigação de
qualquer natureza, incluídas as benfeitorias eXIstentcs;

VI - não deswar a finalidade desta PERMISSÃO e observar as disposições
contidas neste TERMO DE PERMISSÃO;

VII — não utilizar e impedir que o imóvel seja usado para atividades
estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrários ao interesse público.

VIII — indenizar o PERMITENTE, segundo valores do mercado pelos
prejuízos que venham a causar, ao término da PERMISSÃO, ou a qualquer momento;

IX — arcar com as despesas referentes aos tributos, emolumentos e
contribuições de qualquer natureza, que se fizerem necessárias ao funcionamento dos
serviços, incluswe todo e qualquer encargo preVidencia'rio, trabalhista oii fisral, bem
como aqueles advindos de multas que porventura lhe venha a ser aplicadas pelas
autoridades públicas, federais, estaduais e municipais, pertinentes às suas atividades
comerciais;

)( — obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua
determinação;

XI - preservar a fauna e a flora local;
XII — manter o imóvel em perfeito estado de conservação, as instalações

elétricas e hidráulicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e conservação de
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploração
comercial;

XIII - arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou ao
Município;

XIV -- manter funcionários em número suficiente para que haja
_ atendimento eficiente, ficando estabelecido que não há vínculo empregatício entre o

PERMITENTE e tais empregados no exercício de suas funções, devendo substituir,
imediatamente, qualquer empregado que seja inconveniente à boa ordem e às normasdo PERMI'I'ENTE; * & '

XV- responsabilizar-se pela guarda de seus equ patrºª tos e pertences;
WI - objetivando fomentar o turismo e * mia local fica

' RMISSIONÁRIO deverá manter a sua loja om /u (sessenta por
mnforme sua Declaração Descritiva de pro eto e/ou produtocento)

ESTADO DA PARAÍBA
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pretendido conforme documento apresentado no ato de inscrição para concorrer no
Edital de Chamamento Público 001/2020, ficando os 40% (quarenta por cento) restantes
para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendações do topico
XXlII,

XVII — as despesas decorrentes da utilização e manutenção das áreas de
uso comum das lojas do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque
Municipal Turístico de Jacaré- Cabedelo/PB, serão custeados pelo(a) próprio(a)
permissionário(aj.

XVIII — não realizar qualquer obra, modificação ou adequação do espaço
ocupado fora dos padrões estabelecidos sem o prévio e expresso consentimento do
PERMITENTE;

XIX — manter as instalações no mais alto padrão de higiene e limpeza,
devendo recolher o lixo diariamente e transportailo até o local onde possa ser recolhido
pela Limpeza Pública;

XX — manter as áreas que ora lhe são outorgadas em perfeito estado,
obrigando—se a efetuar todos os reparos, lnCIlISlVE os de simples manutenção as
próprias expensas, neles se incluindo quaisquer deteriorações que venham apresentar,
despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sob qualquer pretexto, poderão ser
cobradas ou transferidas a PERMITENTE;

XXI — proporcionar à comunidade, serviços de utilidade pública,-
XXIl — não invadir a área destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não instalar mesas e cadeiras nas
áreas adjacentes à área cedida;

XXIII — produzir a identidade visual de seus produtos artesanais fazendo
referência a Cabedelo com os dizeres "Cabedelo/PB/Brasil“ e/ou com logomarcas
[disponibilizadas em CDs), através de etiquetas, impressões, estampas, embalagens,
cartões, ontros;

XXIV — produzir a Identldade visual da fachada da loja de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', produndo pela PREFEITURA, atraves da
Secretaria de Comunicação (SECOM).

5.2.2. O PERMISSIONÁRID será responsabilizado pelos danos materiais causados aos
bens municipais que guamecem a área objeto desta permissão de uso,

5.3. Compete ao PERMITENTE:

I-r entregar a posse do imóvel ao PERMISSIONÁRI“ .

se encontra. para que ª ritesma dele possa usufruir, conforme 0 f“

Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020

GOVERNO MUNlClPAL DE CABEDELO

' 9
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II — respeitar todas as condições pactuadas no presente lermo de

Permissão.

III » por meio de fiscais, ter amplo controle sobre a utilização do imóvel.

512 A fiscalização ocorrerá, a qualquer momento. conforme convier ao
PERMITENTE,

& 29 A fiscalização é facultado interVIr, a qualquer momento, desde que
constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que o interesse público
o exigir.

53º A intervenção será no sentido de cessar a irregularidade que estiver
ocorrendo,

5 45 O desvio de finalidade na utilização do bem público ou de
aproveitamento do imóvel importará na resusa'o imediata do IERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

raÁusuu SEXTA - DA REVOGAÇÃO E REVERSÃO DO BEM

6.1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas neste Termo de
Permissão, implica a autorrevogação da Permissão.

Parágrafo Único. No caso de autoarevogação da Permissão, o Poder
Público Municipal não se obriga a indenizar :) PERMISSIONÁRIO pelas benfeitorias que
por ventura tenham sido realizadas na area cedida.

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por iniciativa do Executivo a
qualquer momento caso o PERMISSIDNÁRIO:

l- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a
outrem a incumbência de adquirir as obrigações consignadas, sem prévia e expressa
autorização do PERMITENTE;

- Il - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução
da permissão contratada;

lll — quando ocorrerem razões de interesse do serviç: -ub|ic'o & ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobr -. '

IV -eventualmente, se o PERMISSIONÁRID deixar d
V — Dificultar ou Impedir o acesso de Agentes Public . unicipio de

o para o exercicio de suas atribuições funcionais de fscalização dos ,
instalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISS _ó

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

CABEDELO Secretaria de Turismo

Vl - O Permissiona'rio deverá manter a loja em uso por 70% (setenta por
cento) dos dias transcorridos no mês e no horário de funcionamento do parque, não
havendo o atingimento de tal percentual de frequência será caracterizado abandono,
conSiderando justo motivo para a rescisão do Termo de Permissão de Uso assmado,

5.3. A posse do bem público objeto desta PERMISSÃO DE USO retornará ao Município a
qualquer tempo, mediante solicitação da Secretaria Miiniripal de Turismo, sem
qualquer tipo de prejuizo para o Municipio.

6.4, A interrupção dos serviços, sem a prévia autorização da PERMITENTE, deverá ser
iustificada de imediato perante a Prefeitura Municipal de Cabedelo, sob pena de
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

6.5. Sob nenhuma hipótese se iniporá dever de indenização contra o PERMITENTE.

| CLÁUSULÁSÉHMA- DAS msmstçoes Genius

7.1. Todas as transações comerCiais realizadas entre o PERMISSIONÁRIO e terceiros
serão de sua exclusiva responsabilidade, ficando vedado a utilização do nome da
PERMITENTE, como intermediário na compra e/ou venda de suas mercadorias ou
produtos.

7.2. A instalação de qualquer equipamento adicmnal, ou a realização de benfeitorias,
não gerarão quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONÁRIO.

l

i

l

ll - . . ,
l 7.3. A PERMITENTE nao se responsabilizam por prejuízos que possam advir ao
) PERMISSIONÁRIO, pelo não fornecimento ou suspensão do fornecimento de água, ben-|
i como pela suspensão, queda ou oscilação de energia eletrica.
i

|

l

l

" 8.1. 0 PERMITENTE fará. obrigatoriamente, a publicação do res , nes e termo no
Semanário Oficial do Municipio até 0 Sº dia útil do mês seguinte a ' ssinatura



Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020

ESTADO DA PARAÍBA pªrª, GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO & B
CABEDELO Secretaria de Turismoªm,; "' ,,

9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cabedelo, para dirimir quaisquer dúvidas que
decorrerem da execução do presente instrumento, renunciando-se qualquer outro por
mais privilegiado que sera.

E por estarem de acordo, assinam este instrumento em 3 itrêsl vias de igual teor e
validade na presença das testemunhas abaixo.

Cabedelo , PB,11 de Agosto de 2020

.i i '
VITOR HUGO EIXÓTO CASTELLIANO

Prefeito Mpnicrplol de Cabedelo

PFRMlTENTE

, %%%& il lindaa Oii, MixSUELLEN OLIVEIRA DE SOUZA /
PERMISSlONÁRIA

TESTEMUNHAS:

1!) “ ?. sux %%

zº) pwáám aª gamª ª“, 4%“: ,,.r, ,

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Secretaria de TurismoCABEDELO
covering Munic.-iii

a..).i... , kom

TER'VIO DE PERMISSÃO DE LSD N' 032/2010

lTERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 032/2020,—|QUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICÍPIO DE—
CABEDELO E MARIA JOSE DA SILVA — ME, EM
CONFORMIDADE COM A LEI ORGÃNICA
MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº

l 56/2020 E LEGISLAÇõES CORRELATAS.

O MUNICÍPIO DE CABEDELÚ — PB, pessoa juridica de direito públILO
interno, inscrita sob o nº de CNPJ 09,012.493.0001754, com sede à rua João Pires de
Figueiredo, s/n, Centro, representado neste ato por seu Prefeito o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, "conviverte em união estável", portador do RG nº
3104870 e CPF nª 839.733544-72, com residência na Rua Costa Bela Vista, nº 72, Apt.
402, Ponta de Campina, Cabedelo , PB, doravante denominado PERMITENTE, e MARIA
JOSE DA SILVA - ME, inscrito sob o nº de (INPI 31,984 575/000140' com sede na Rua
Praia do Jacaré, Cabedelo, representada neste ato por e a Senhora MARIA JOSE DA
SILVA, brasileira, portadora do CPF/MF sob o nº 425.200514—71 e RG nº1019771
SSDS/PB, com residência na Rua PROJETADA, S/N JACARE, Cabedelo-PB, doravante
denominado PERMISSIONÃRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO
DE USO, sujeitando-se à Lei Orgânica Municipal, ao Decreto Municrpal nº 56/2020 e às
cláusulas e condições a seguir:

1.1. A presente Permissão reger-se-á pelo seguinte diploma legal:

a) Constituição Federal;
hl Lei Orgânica do Municipio de Cabedelo;
:) Edital de Chamamento Público nº 001/2020;

) Decreto Municlpal nº 56/2020.
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ESTADO DA PARAÍBA , ,;
GOVERNO VIUNICIPAL DE CABEDEm ? x..
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2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por ooietivo a permrssão de uso do bem
público a título precário e gratuito MARIA JOSE DA SILVA , ME, inscrito soh o nº de
CNPI 31 984.575/0001710, representado neste ato pela Senhora MARIA JOSE DA SILVA
portadora do CPF/MF sob o nº 425.200614-72 do bem púbiICD da LOJA a“ 032,
medindo 2,30m de largura, 3,15m de profurdidade e 2.55rn de altura, localizado no
Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque VIuniCipai Turistico de
Jacare — Cabedelo/PB, a titulo gratuito, para exploração de atividade comercial no ramo
de produtos artesanais.

[ cutusuu TERCEIRA—DA PERMISSÃO DA posse ,, " ,

3.1. O PERMISSIONÁRIO lira imrfrrin na pnsse do Imovel obieto desta permissão, para
fins de exploração de atividade comercial de produtos artesanais no ramo de
artesanato, sendo necessaria prcwa au*orizoção eypressa da PERMITENTE, para
eventual alteração do tipo de exploração comercial aqui informada, sob pena de
revogação contratual, plena e Irneciata, sem qualquer notificação,

4.1. O PERMISSIONÁRIO é expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o
Bem, objeto da presente permissão de uso, assim como transferir a terceiros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE.

5.1. Compete ao PERMISSIDNÁRIO:

I- A Permissão de Uso será exclusiva do permissionário habilitado,
após a publicação do decreto do chefe do poder executivo munícrpal, conforme

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Secretaria de Turismo

Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, 5 2“ e a assinatura deste Termo de
Permissão de Uso;

ll — observar o disposto no presente instrumento;

_ III — efetuar todos os atos necessarios à utilização do objeto desta
PERMISSÃO, da forma já definida, correndo por sua conta as despesas neressa'rias a
esse fim:

IV — restituir às instalações livres & desembaraçadas de qualquer ônus
ao término da PERMISSAO;

V — não oferecer o imóvel como garantia de dívida ou obrigação de
qualquer natureza, incluidas as benfeitorias existentes;

VI - não desviar a finalidade desta PERMISSÃO e observar as disposrções
contidas neste TERMO DE PERMISSÃO;

VII — não utilizar e impedir que o imóvel seja usado para atividades
estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrários ao interesse público.

. VIII — indenizar :; PERMITENTE, segundo valores do mercado pelos
prejuízos que venham a causar, ao término da PERMISSÃO, ou a qualquer momento;

IX — arcar com as despesas referentes aos tributos, emolumentos e
contribuições de qualquer natureza, que se fizerem necessárias ao funcionamento dos
serviços, mclusrve todo e qualquer encargo previdenciário, trabalhista ou fiscal, bem
como aqueles advindos de muitas que porventura lhe venha a ser aplicadas pelas
autoridades públicas, federais, estaduais e muniopais, pertinentes 'as suas atiwdades
comercrars;

)( — obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua
determinação;

)(l — preservar a fauna e a flora local;

, )(II — manter o imóvel em perfeito estado de conservação, as instalações
eletricas e hidráulicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e conservação de
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploração
comercial;

XIII — arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou ao
Municipio;

. XIV — manter funcionários em número suficiente para que haja
atendimento eficiente, ficando estabelecido que não há vínculo empregatício entre o
PERMITENTE e tais empregados no exercício de suas funções, devendo substituir,
imediatamente, qualquer empregado que seja inconveniente à boa ordem e às normas
do PERMITENTE;

XV— responsabilizar-se pela guarda de seus equipamentos e pertences;
XVI — objetivando fomentar o turismo e a economia local fica

determinado que o PERMISSIONÃRIO deVErá manter a sua lºja com 60% (sessenta por
cento] de produtos conforme sua Declaração Descritiva de prºjeto e/ou produto

/

% V



Página 56

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

CABEDELO Secretaria de Turismo Dm nolín

pretendido conforme documento apresentado no ato de Inscrição para concorrer no
Edital de Chamamento Publico 001/2020, ficando os 40% (quarenta por cento) restantes
para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendações dn tópico
XXIII;

)(VII - as despesas detorrentes da utilização e manutenção das áreas de
uso comum das loias do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque
Municipal Turistico de Jacare- Cabedelo/PB, serão custeados pelo(a) própriola)
permissionário(a).

XVIII — não realizar qualquer obra, modificação ou adequação do espaço
ocupado fora dos padrões estabelecidos sem o prévio e expresso consentimento do
PERMITENTE,

XIX — manter as instalações no mais alto padrão de higiene e limpeza,
devendo recolher O lixo diariamente e transportaflo ate' o local onde possa ser recolhido
pela Limpeza Pública;

XX — manter as áreas que ora lhe são outorgadas em perfeito estado,
obrigandorse a efetuar todos os reparos, inclusive os de simples manutenção às
próprias expensas, neles se inclumdo quaisquer deteriorações que venham apresentar,
despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sob qualquer pretexto, poderão ser
cobradas ou transferidas a PERMITENTE;

XXI — proporcionar à comunidade, serviços de utilidade pública;
XXII — não invadir aérea destinada aos transeuntes, permitlndo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não instalar mesas e cadeiras nas
áreas adjacentes à área cedida;

XXIII - produzir a identidade Visual de seus produtos artesanais fazendo
referência a Cabedelo com os dizeres “Cabedelo/PB/Brasd” e/ou com logomarcas
(disponibilizadas em CDsl, através de etiquetas, impressões, estampas, embalagens,
cartões, outros;

XXIV - produzir a identidade visual da fachada da lºja de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', produzido pela PREFEITURA, através da
Secretaria de Comunicação (SECOM).

5.2.2. O PERMISSIONÁRIO será responsabilizado pelos danos materiais causados aos
bens municipais que guarnecem a área objeto desta permissão de uso.

5.3. Compete ao PERMITENTE:

I- entregar a posse do imóvel ao PERMISSIONÁRIO, no estado em que
se encontra, para que a mesma dele possa usufruir, conforme o estabelecido neste
Te mode Permissão;

“ ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELD

CABEDELO Secretaria de Turismo
II - respEItar todas as condições pactuadas no presente Termo dePermissão. . _ _ ,
III A por meio de fiscais, ter amplo controle sobre a utilizaçao do imovel.

51“ A fiscalização ocorrerá, a qualquer momento, conforme convier ao
PERMITENTE.

529 A fiscalização é facultado interVir, a qualquer momento, desde que
constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que o interesse publicooexigir. . . , . ,

63? A intervenção será no sentido de cessar a irregularidade que estiverocorrendo. " , '
9 49 O desvio de finalidade na utilizaçao do bem publico ou de

aproveitamento do imóvel importará na rescisão imediata do TERMO DE PERMISSAO
DE USO.

l CLÁUSULA SEXTA - DA REVOGAÇÃO E «evasão oo BEM

6.1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas neste Termo de
Permissão, implica a auto—revogação da Permissão,

Parágrafo Único. No caso de auto—revogação da Permissão, o Poder
Público MunlClpal não se obriga a indenizar o PERMISSIONÁRIO pelas benfeitorias que
por ventura tenham sido realizadas na área cedida.

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por ll'lIClatll/a do Executivo a
qualquer momento caso o PERMISSIONÃRIO:

I - ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a
outrem a incumbência de adquirir as obrigações consignadas, sem prévia e expressa
autorização do PERMITENTE;

II - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução
da permissão contratada:

III - quando ocorrerem razões de interesse do servrço público e ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto;

IV - eventualmente, se o PERMISSIONÁRIO deixar de existir;
v - Dificultar ou Impedir o acesso de Agentes Públicos do Municipio de

Cabedelo para o exercicio de suas atribuições funcionais de fiscalização dos
equipamentos, instalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSÃO;

/

'i/
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VI - O Permissionário deverá manter aloja crri uso por 70% (setenta por
cento) dos dias transcorridos no mês e no horário de funcionamento do parque, não
havendo o atingimento de tal percentual de frequência sora caracterizado abandono,
Considerandojusto motivo para a rescisão do Termo de Permissão de Uso assinado;

6.3. A posse do bem público objeto desta PERMISSÃO DE USO retornará ao MunICIpIo a
qualquer tempo, mediante solicitação da Secretaria Municipal de Turismo, sem
qualquer tipo de prejuizo para o Municipio.

6.4. A interrupção dos serviços, sem a preVia autorização da PERMITENTE. devera ser
justificada de imediato perante a Prefeitura Municipal de Cabedelo, sob pena de
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

6.5. Sob nenhuma hipótese se impura dever de indenização contra o PERMITENTE.

musuu SÉ'nMA As DISPOSIÇÓES GERAIS

7.1. Todas as transações comerciais realizadas entre o PERMISSIONÁRIO e terceiros
serao de sua exclusiva responsabilidade, ficando vedado a utilização do nome da
PERMITENTE, como intermediário na compra e/ou venda de suas mercadorias ou
produtos

712. A instalação de qualquer equlpamento adicional, ou a realização de benfeitorias,
nao gerarao quaisquer direitos de Indenização ao PERMISSIONÁRIO.

7.5. A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuízos que possam advir an
P RMISSIONARIO,_peIo não fornecimento ou suspensão do fornecimento de água, bem
como pela suspensao, queda ou oscilação de energia elétrica.

8.1. 0 PERMITENTE fará, obrigatoriamente,
Semanário Oficial do Municipio até 0 Sº dia ur

a publicação do resumo deste termo no
Ildo mês seguinte ao de sua assmatura.

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DF. CABEDELO

CABEDELO Secretaria de Turismo lªg—WMmm-Ww f,, , ,, ,, ,;4
9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cabedelo, para dirimir quaisquer dúvidas que
decorreram da execução do presente instrumento, reriurrtiando-se qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, assinam este instrumento erri 3 (três) vias de igual teor e
validade na presença das testemunhas abaixo.

(I Cabedelo - PB, 11 de Agosto de 2020.
l

i

l

ii i,/ ii l'
,! (/l'

VITOR .HUGOÇXEEIXOTD CASTE LLIANO
Prefeito Muniopal de Cabedelo

PERMITENTE

W àxLL litro ? QIL QA“ VC
MARIAJOSE DA SILVA

PERMISSIDNÁRIA

TESTEMUNHAS:“ t1ª) 43%.) /
ze)



Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Secretaria de Turismo m. is. .um.CABEDELOW
TFRMG Dl7 PITRNIIQSÃU DI: [WO “l' DJS/2020

i TEVRMDWDE PERMISSÃO &; isaias/3535
IQUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICÍPIO DE
iCABEDELO E FLOR DO SERTAO . ME, EM“
iCONFORMIDADE COM A LEI ORGÃNICAª

*MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº
tªs/2920 E,,LEG,L-ºeecs'=e£oi3RELATAs-,

O MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, pessoa JUTÍCIICB de direito publiro
interno, inscrita sob o nº de CNP! 09 012 493 0001754, com sede à rua ln'a'o Pires de
Figueiredo, s/n, Centro, representado neste ato por seu Prefeito o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, ”convir/ente em união estávei”, portador do RG nª
3104870 e CPF nº 839 733 5411772, com residência na Rua Costa Beia Vista, nº 72, Apt.
402, Ponta de Campina, Cabedelo , PB, doravante denominado PERMITENTE, e FLOR
DO SERTAO - ME, inscrito sob o nº de CNPJ 30.596 490/0001-00, com sede na Rua João
v taliano nº 456 Ponta de Matos ,Catiedeio, representada por a Senhora MARIA
HELENA DE LIMA SANTANA, brasi'eira, portadora do CPF/MF sob o nª 700.967 87406 e
RG nª 3 817 560 SSDS/PB , com residência na Avenida João Vitaliano, nª 456, Cenzro,
Cabedelo-PB, CEP 58310000, doravante denominado PERMISSIONÁRIO, resoiverri
celebrar o piesente TERMO DE PERMISSÃO DE USO, sujeitandorse 'a Lei Organ ca
Municipal, ao DELTEIÚ Municipal nº 56/2020 e 'as ciáusuias e condições a seguir,

1.1. A presente Permissão reger-se-á pelo seguinte diploma legal:

a) Constituição Federal;
bi Lei Orgânica do Municipio de Cabedelo;
:) Edital de Chamamento Público nº 001/2020;
11) Decreto Municipal nº 56/2020.

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO
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2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por objetivo a permissão de uso de bem
público a titulo precário e graruno FLOR Do SERTAO - ME, I'KCIITO sob o riº de CNPJ
30.596,490/0001700, rEDTGSCrIlaoo nostra ato poia Scnhora MARIA HELENA DE LIMA
SANTANA oortadora do CPF/MF sob o nº 700 967 87406, do bom ni'ilrlitr) da LOJA r”
033, medindo 2,30m de largura, 3.15m de profundidade e 259“ _in JILUTJ, localizada no
Centro de Comerciaiização de Produtos Artesanais no Parou:- Munitipal Tu'istico de
Jacare , Cabedeio/PB, a titu () graluito, para exploração de atividarlr rnineir..il nu IdIIIU
de produtos artesanais

# ,
I museu esssªiefwlssªº ºn Pªss:,

3.1. O PERMISSIONÁRIO fita Irriitido na posse do Imovei ooieto siesta permissão, para
fins de cxploração de atiwdace mmortial de produtos arresaiiars nn iziinn iii-
artesanato, sendo necessária previa Buitl'lldçãn expressi da PERMITENTE, para
eventuai alteração do tipo de expioraçào comeroal aqoi ntorniada, sob pena de
revogação contratuai, plena e Imediata, sem qualquer notificação

4.1. O PERMISSIONÁRIO e' expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o
Bem, objeto da presente permissão de uso, assim como transferir a terceiros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTEi

rmissão de Uso será exclusiva do permissionário habilitado,
decreto do chefe do poder executivo municipai, conforme
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Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, & 2" e a assinatura deste Termo de
Permissão de Uso;

Il - observar o disposto no presente instrumento;
lll — efetuar todos os atos necessários a utiiização do objeto desta

PERMISSÃO, da forma já definida, correndo por sua conta as despesas necessárias a
esse fim,-

iV - restituir 'as instalações livres e desembaraçadas de qualquer ônus
ao término da PERMISSÃO;

V — não oferecer o imóvel como garantia de díVIda ou obrigação de
quaiquer natureza, incluidas as benfeitorias existentes,

VI - não desviar a finalidade desta PERMISSÃO e observar as disposições
contidas neste TERMO DE PERMISSÃO;

VII — não utilizar e Impedir que o imóvel seja usado para atiwdades
estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrários ao Interesse público.

VIII - indenizar o PERMITENTE, segundo vaiores do mercado pelos
prejuizos que venham a causar, ao término da PERMISSÃO, ou a qualquer momento,

IX — arcar com as despesas referentes aos tributos, emolumentos e
contribuições de qualquer natureza, que se fizerem necessárias ao funcionamento dos
servrços, Intlusive todo e qualquer encargo preVidenciário, trabalhista ou fiscal, bem
como aqueles advindos de multas que porventura lhe venha a ser aplicadas pelas
autoridades públicas, federais, estaduais e municipais, pertinentes às suas ani/Idadescomerciais; .

)( — obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua
determinação;

XI — preservar a fauna e a flora local;
XII — manter o imóvel em peii'eito estado de conservação, as instalações

elétricas e hidráuiicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e conservação de
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploração
comercial;

XIII — arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou ao
Município;

XIV - manter funcionários em número suficiente para que haia
atendimento eficiente, ficando estabelecido que não há vínculo empregatício entre-o
PERMITENTE e tals empregados no exercício de suas funções, devendo substituir,
imediatamente, qualquer empregado que seja inconveniente à boa ordem e “as normas
doPERMITENTE;

XV- responsabilizarese pela guarda de Seus eqUipamentos e pertences;
XVI — objetivando fomentar o turismo e a economia local fica
"eo PERMISSIDNÁRIO deverá manter a sua lºja com 60% (sessenta por
mas conforme sua Declaração Descritiva de projeto e/ou produto
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pretendido conforme documento apresentado no ato de inscrição para Concorrer no
Edital de Chamamento Pubiico 001/2020, ficando os 40% (quarenta por cento) restantes
para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendações do topico
XXIII;

)(Vll —as despesas decorrentes da utilização e manutenção das áreas de
uso comum das iujas do Centro de Comemalização de Produtos Artesanais no Parque
Municipai Turístico de Jacaré- Cabedelo/PB, serão custeados pelo(a) próprio(a)
permissionariola)

leII — não reaiizar qualquer obra, modificação ou adequação do espaço
ocupado fora dos padrões estabeletidus servi o prévio FJ erresso consentimento do
PERMITENTE;

XIX — manter as instalações no mais alto padrão de higiene e limpeza,
devendo recolher o lixo diariamente e transporta-Io até o local onde possa ser rerolhido
pela Limpeza Pública;

XX — manter as áreas que ora lhe são outorgadas em perfeito estado,
ObflgandOáE a efetuar todos os reparos, Íl'lCILISlVe os de Simples manutenção às
próprias expensas, neles se Incluindo quaisquer deterioraçõcs que venham apresentar,
despesas essas que em nenhuma hipótese, nu soh qualquer pretexto, poderão ser
cobradas ou transferidas à PERMITENTE;

XXI -proporI:Ionar 'a comunidade, serviços de utilidade pública:
XXII — não invadir a área destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não instalar mesas e cadeiras nas
áreas adiacentes a área cedida;

XXIII - produzir a identidade visual de seus produtos artesanais fazendo
referência a Cabedelo com os dizeres “Cabedelo/PB/Brasil" e/ou com logomarcas
[disponibilizadas em CDs), através de etiquetas, impressões, estampas, embalagens,
cartões, outros;

XXIV - produzir a identidade visual da fachada da iota de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', produzido pela PREFEITURA, atraves da
Secretaria de Comunicação (SECOM).

5.2.2. O PERMISSIDNÁRIO será responsabilizado peios danos materiais causados aos
bens municipais que guarnecem a área objeto desta permissão de uso.

5.3. Compete ao PERMITENTE:

I— entregar a posse do imóvel ao PERMISSIONÃRIO, no estado em que
se encontra para que asma dele ossa us Il' r CD |" 55 C. [) ui ui , fo e o tabe e do este
Termo de PEI "15550”
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II - respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo de

Permissão.
lll - por meio de fiscais, ter amplo controle sobre a utilização do imóvel.

élª A fiscalização ocorrerá, a qualquer momento, conforme com/ler ao
PERMITENTE

& zº A fiscalização e' lacultado intervir, a qualquer momento, desde que
constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que o interesse público
o exrgir

53! A intervenção será no sentido de cessar a irregularidade que estiver
ocorrendo,

9 49 O desvio de finalidade na utilização do bem público ou de
aproveitamento do imóvel importara na rescisão imediata do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

[CLÁUSULA SEXTA— DA REVOGAÇÃO E REVERSÃO no BEM

5.1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas neste Termo de
Permissão, implica a auto-revogação da Permissão.

Parágrafo Único. No caso de auto—revogação da Permissão, o Poder
Público Municipal não se obriga a indennar n PERMISSIONÁRIO pelas benfeitorias que
por ventura tenham sido realizadas na área cedida.

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por iniciativa do Executivo a
qualquer momento caso () PERMISSIONÁRIO:

l- ceda ou transfira, no todo Ou em parte, este contrato, ou delegue a
outrem a incumbência de adquirir as obrigações consignadas, sem prévia e expressa
autorização do PERMITENTE;

|I - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em Iratide na execução
da permissão contratada;

Ill - quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto;

|V - eventualmente, se O PERMISSIONÁRIO deixar de existir;
V . Dificultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos do Municipio de

Cªbedelo __pªra o exercício de suas atribuições funcionais de fiscalização dos
* Em, instalações e usos, Objeto deste TERMO DE PERMISSÃO;

l

i

i

l

l

l

i
.

l

l

!
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VI « O Permissionario deverá manter a loja em uso por 70% (setenta por

centol dos dias transcorridos no mês o no horario de funcionamento do paroue, não
havendo o atingimento de tal pnrmntunl dr— Irequência será caracterizado abandono.
consideranooiusto motivo para a rescisão do Termo de Permissão de Uso assinado;

6.3. A pOSSC do bem publico objeto desta PERMISSÃO DE USO retornará ao Município a
qualquer tempo, mediante suliutagão da Secretaria Municipal de Turismo, sem
qualquer tipo de prejuízo para o Municipio,

6.4. A interrupção dos servrços, sem a pre'Via autorização da PERMITENTE, deverá ser
iustificada de imediato perante a Prefeitura Municipal de Cabedelo, sob pena de
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

6.5. Sob nenhuma hipótese se impora dever de indenização Contra O PERMITENTE

Fªustin SÉTIMA— nAs nisvosiçgEs GERAIS

7.1. Todas as transações comerciais realizadas entre o PERMISSIONÁRIO e terceiros
serão de sua exclusiva responsabilidade, ficando vedado a utilização do nome da
PERMITENTE, como intermediário na compra e/ou venrla de suas mercadorias ou
produtos.

7.2. A instalação de qualquer equipamento adicional, ou a realização de benfeitorias,
não gerarão quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONÁRIO

7.3. A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuizos que possam advir ao
PERMISSIONÁRIO, pelo não fornecimento ou suspensão do fornecimento de água bem
como pela suspensão, queda ou oscilação de energia eletrica.

Gil. 0 PERMITENTE fará, obrigatoriamente, a publicação do iiisunio [leste tcrmo no
Semanário Ollcial do Municiplo até 0 Sº dla útil do mês seguinte ao de sua aswiatura.

Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020

ESTADO DA PARAÍBA à,
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 0
Secretaria de Turismo

f,._
CABEDELO

ns.-,. nani

*i,,. ª”!
_ CLÁUSULA NONA -DD FORO

9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de
da execução do presente instrumen

Cabedelo, para dirimir quaisquer dúvidas que

d m to, renunciando'se qualquer outro porccorrere
mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, assinam este instrumento em 3 (três) vias de igual teOr e
validade na presença das testemunhas abaixo.

fill ,i Cabedelo - PB,11 de Agosto do 2020.
]

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO
Prefeito Municipal de Cabedelo

PERMITENTE

“nm-x.. “&th OU 'ljdm (ºak? (Yv'
MARIA HELENA DE LIMA SANTANA

PERMISSIONÁRIA

TESTEMUNHAS:

1!) ª, mim %%%& _

2!) .ªo, Á; «#m-g Já É” -,/ m;, "1, i ,

_—
u

liS'l'AIIO IIA I'ARAÍIIA

* GOVERNO MUNICIPAL Dlí CAlllãl)lãl.(I
CABEDELQ Secretaria de Turismo

:. II'RMO Ill-“ I'IÍItMISS 10 III? USO N” llJ—I/Zillll

TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nª 034/2020,
QUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICÍPIO DE
CABEDELO E SILVANIA FONTES DE FRANÇA -

ME, EM CONFORMIDADE COM A LEI
ORGÃNICA MUNICIPAL, 0 DECRETO
MUNICIPAL Nº 56/2020 E LEGISLAÇOES
CORRELATAS.

0 MUNICÍPIO DE CABEDELD — PB. pessoa iuridica de direito público
interno, inscrita soh o nª de CNPJ 09.012.493.0001-54, com sede à rua João Pires de
Figueiredo, s/n, Centro, representado neste ato por seu Prefeito o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, ”convivente em união estável", portador do RG nº
3104870 e CPF nº 839.733544—72, com residência na Rua Costa Bela Vista, nº 72, Apt.
402, Ponta de Campina, Cabedelo - PB, doravante denominado PERMITENTE, e
SILVANIA FONTES DE FRANÇA - ME, inscrito sob o nº de CNPJ 36.374530/000147, com
sede na Rua São Lucas S/N Jacaré Cabedelo, representada por a Senhora SILVANIA
FONTES DE FRANÇA, brasileira, portadora do CPF/MF sob o nº DZ3.777.224-82 e RG nº

2171528, com residência na Rua Milton Metade da Cruz, 10,1ardim Oceania. Cabedelo-
PB,, doravante denominado PERMISSIONÁRID, resolvem celebrar o presente TERMO

DE PERMISSAO DE USO, sujeitando-se 'a Lei Orgânica MunICipal, ao Decreto Municipal
nª 55/2020 e "as cláusulas e condições a seguir:

lílÁUSUMPRIMEIMEDOSUPDRTELEGAL ' x «

1.1. A presente Permissão reger-se-á pelo seguinte diploma legal:

a) Constituição Federal;

b) Lei Orgânica do Município de Cabedelo;
c] Edital de Chamamento Público nº 001/2020;
dl Decreto Municipal nº 56/2020.
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SEGUNDA - DO OBJETO "&,
2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por Objetivo a permissão de uso de bem
público a titulo precário e gratuito SILVANIA PONTES DE FRANÇA - ME, inscrito sob O nº
de CNPJ 36.374530/0001747, representado neste ato pela Senhora SILVANIA FONTES
DE FRANÇA portadora do CPF/MF sob o nº 023,777124'82, do bem público da LOJA nº
034, medindo 2,30m de largura, 3,15m de profundidade e 2,55m de altura, localizada no
Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque Municípal Turistico de
Jacare — Cabedelo/PB, a titulo gratuito, para exploração de atividade comercial no ramo
de produtos artesanais.x_
CLÁUSULA TERCEIRA- DA PERMISSÃO DA POSSE“
3.1. O PERMISSIONÁRIO fica imitido na posse do imóvel objeto desta permissão, para
fins de exploração de atividade comercial de produtos artesanais no ramo de
artesanato, sendo necessária prévia autorização expressa da PERMITENTE, para
eventual alteração do tipo de exploração comercial aqui informada, sob pena de
revogação contratual, plena e imediata, sem qualquer notificação.

CLÁUSULA QUARTA # DAS PROIBIÇÓES&
4.1. O PERMISSIONÁRIO é expressamente proibitlo de ceder no todo ou em parte o
Bem, objeto da presente permissão de uso, assim como transferir a terceiros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE,

cutusuu quinta-nas OBRIGACOES , l
5.1. Compete ao PERMISSIONÃRIO:

l- A Permissão de Uso será exclusiva do permissmnário habilitado,
após a publicação do decreto do chefe do poder executivo municipal, conforme

& ESTADO DA PARAÍBA
. ' « GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

CABEDELO Secretaria de TurismoMnem-
Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, & 2D e a assinatura deste Termo dePermissão de Uso;

|| — observar o disposto no presente instrumento;

lIl - efetuar todosos atos necessários a utilização do objeto desta
PERMISSÃO, da forma já definida, correndo por sua conta as despesas necessárias aesse fim;

IV — restituir às instala
ao término da PERMISSÃO;

V - não oferecer o imóv

qualquer natureza, incluídas as benfeitorias existentes;
VI - não deSVIar a finalidade desta PERMISSÃO

contidas neste TERMO DE PERMISSÃO;

ções livres e desembaraçadas de qualquer ônus

el como garantia de dívida ou obrigação de

e observar as disposições

VII » não utilizar e impedir que o imóvel seja usado para atividades
estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrários ao interesse público.

VIII - indenizar o PERMITENTE, segundo valores do mercado pelos
prejuizos que venham a causar, ao término da PERMISSÃO, ou a qualquer momento;

IX —- arcar com as despesas referentes aos tributos, emolumentos e
contribuições de qualquer natureza, que se fizerem nec essárias ao funcionamento dos
serviços, inclusiv

e todo e qualquer encargo previdenciário, trabalhista ou fiscal, bem
como aqueles advindos de muitas que porventura lhe venh
autoridades públicas,
comerciais;

a a ser aplicadas pelas
federais, estaduais e municipais, pertinentes às suas atividades

X — obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua
determinação;

XI— preservar a fauna e a flora local;
XII - manter o imóvel em perfeito estado de cons ervação, as instalações

elétricas e hidráulicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e conservação de
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados n a exploração
comercial;

XIII - arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou ao
Município;

XIV — manter funcionários em número suficiente para que haja
atendimento eficiente, ficando estabelecido que não há vínculo empregatício entre o
PERMITENTE e tais empregados no exercício de suas funções, devendo substituir,
imediatamente, qualquer empregado que seja inconveniente à boa ordem e às normas
do PERMITENTE;

XV - responsabilizarrse pela guarda de seus equipamentos e pertences;
XVI — objetivando fomentar o turismo e a economia local fica

determinado que o PERMISSIONÁRIO deverá manter a sua loja com 50% (sessenta por
cento) de produtos conforme sua Declaração Descritiva de projeto e/ou produto

CA S (3 a . dECT t ' a "BEDELO " e lll lslllO

Se et ' d T ' oCABEDELQ cr aria e urism
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pretendido conforme documento apresentado no ato de inscrição para concorrer no
Edital de Chamamento Público 001/2020, ficando os 410% (quarenta por cento) restantes
para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendações do tópico
XXIII;

XVII — as despesas decorrentes da utilização e manutenção dos (trens de
USD comum das lojas do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque
Municipal Turístico de lacaré- Cabedelo/PB, serão custeados pelo(a) próprioln)
permissionárioja).

XVIII — não realizar qualquer obra, modificação ou adequação do espaço
ocupado fora dos padrões estabeleudos sem o prévio e expresso consentimento do
PERMITENTE;

XIX - manter as instalações no mais alto padrão de higiene e limpeza,
devendo recolher o lixo diariamente (: transporta-Io até o local onde possa ser recolhido
pelo Limpeza Pública;

XX — manter as áreas que ora lhe são outorgadas em perfeito estado,
obrigandose a efetuar todos os reparos, inclusive os do Simples manutenção as
próprias expensas, neles se incluindo quaisquer deteriorações que venham apresentar,
despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sob qualquer pretexto, poderão ser
cobradas ou transferidas à PERMITENTE;

XXI —proporcionar à comunidade, camas de utilidade pública;
XXII — não invadir a área destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não instalar mesas e cadeiras nas
áreas adjacentes à área cedida;

XXIII - produzir a identidade visual de seus produtos artesanais fazendo
referência a Cabedelo com os dizeres "Cabedelo/PB/Brasil”
(disponibilizadas em CDs), através de etiquetas, impressões,
cartões, outros;

e/ou com logomarcas
estampas, embalagens,

XXIV - produzir a identidade visual da fachada da loja de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', produzido pela PREFEITURA, através da
Secretaria de Comunicação (SECOM).

5.2.2. 0 PERMISSIONÁRIO será responsabilizado pelos danos materiais causados aos
bens municipais que guarnecem & área objeto desta permissão de uso.

53. Compete ao PERMITENTE:

I—entregar a posse do imóvel ao PERMISSIONÁRIO, no estado em que
se encontra, para que a mesma dele possa usufruir, conforme o estabelecido neste
Termo de Permissão;

ESTADO DA PARAÍBA

GOVERNO MUNICIPAL DE CAREDELO

Il - respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo de
Permissão.

lll — por meio de fiscais, leramplo controle sobre a utilização do imóvel.

61.9 A fiscalização ocorrerá, a qualquer momento, conforme convier ao
PERMITENTE.

9 Zª A fiscalização é facultado intervir, a qualquer momento, desde nue
constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que o interesse público
o exigir.

&!º A intervenção será no sentido de cessar a irregularidade que estiver
ocorrendo.

5 aº O desvio de finalidade na utilização do bem público ou de
aproveitamento do imóvel importará na rescisão imediata do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

ªrmou scxm- DA REVOGAÇÃO E REVERSÃO DO BEM 7

6.1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas neste Termo de
Permissão, implica a auto-revogação da Permissão.

Parágrafo Único. No caso de auto—revogação da Dermissão, o Poder
Público Municipal não se Obriga a indenizar o PERMISSIONÁRIO pelas benfeitorias que
por ventura tenham sido realizadas na area cedida.

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por iniciativa do Executivo a
qualquer momento caso o PERMISSIONÁRIO:

|- ceda ou transnra, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a
outrem a incumbência de adquirir as obrigações consignadas, sem prévia e expressa
autorização do PERMITENTE,

|| - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução
da permissão contratada;

IlI - quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto;

IV- eventualmente, se o PERMISSIONÃRIO deixar de existir;
V * Dificultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos do Municipio de

Cabedelo para o exercicio de suas atribuições funcionais de fiscalização dos
equipamentos, instalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSAO;
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VI - 0 Permissionário deverá mantera loja em uso por 70% (setenta porce ' ' ' '
hanio)ddos dias transcorridos no mes e no horario de funcionamento do parque nãoVe . . , . r ,
E % o o atingimento de tal percentual de frequenCIa sera caracterizado abandono,
onsI erando Justo motivo para a rescisão do Termo de Permissão de Uso assmado;

6.3.lA posse do bem público obieto desta PERMISSÃO DE USO retornará ao Município a
qua quer tempo, mediante solicitação da Secretaria Municipal de Turismo, sem
qualquer um de prejuízo para o Municipio.

6.4.A interrupção dos serviços, sem a prévia autorização da PERMITENTE, deverá ser
iustlilcada de Imediato perante a Prefeitura Municipal de Cabedelo. sob pena de
revogaçao do presente TERMO DE PERMISSÃO.

6.5. Sob nenhuma hipótese se impora' dever de indenização contra o PERMITENTE.

CLÁUSULA SÉTIMA— DAS DISPOSIÇGES GERAISE '—1
—__I

7.1. Todas as transações comerciais realizadas entre o PERMISSIONÁRIO e terCeiros
serao de sua cxcleva responsab Idade fcando edad!) ut' z çao d n m da, v a II a o o e
PERNIIEN E, como Intermed ano na com
prºdums pra e/ou venda de suas mercadorias ou

7.2. A instalação de qualquer equipamento adicional, ou a reali/ação de benfeitorias
não gerarao quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIDNÁRID. ,

1.3, A PERMITENTE não se responsabilizará por preiur'zos que possam advir ao
ERMISSIONARIO,pelo nao fornecimento ou suspensão do iornecirnento de água bem

como pela suspensao, queda ou oscilação de energia elétrica. ,“,
CLÁU ULA OITAVA- DA PUBLICA ;
591410 [PERMI-T'ENTE fará,. obrigatoriamente, a publicação do resumo deste termo no

anarlo OfICIaI do MunIprIo até 0 Sº dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

ESTADO DA PARAIBA

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

CABEDELQ Secretaria de Turismo D
mumu .msi

CLÁUSULA NoNA - DO FORO 'E
9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cabedelo, para dirimir quaisquer dúvidas que
deporrerem da execução do presente instrumento, renuncrandorse qualquer outro por
mals prIVIIegrado que seja.

E por estarem de acordo, assinam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e
validade na presença das testemunhas abaixo.

ªliena (?A; 4,- Vimeo]?
SILVANIA PONTES DE FRANÇA

PERMISSIONÁRIA

TESTEMU N HAS:

;*

%lili“ ?
E? & ESTADO DA PARAÍBA . :“ ' *“ GOVERNO MUNICIPAL ITI—:(:AIichII-io :;
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Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020

'rmuo DI: PERMISSÃO or. uso N“ UJS/lll!"

TERMO DEPERMIÉSÃO DE uso Nº 035/2020,
QUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICÍPIO DE
CABEDELO E RAD—RU ARTESANATO - MIE, EM
CONFORMIDADE COM A LEI ORGANICA
MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº
56/2020 E LEGIstAções ÉQBBEVLAIAÉW

O MUNICÍPIO DE CABEDELO - PB, pessoa juridica de direito públlco
interno, inscrita sob o nº de CNPJ 09.012.493.0001-54, com sede à rua João Pires de
Figueiredo, s/n, Centro, representado neste ato por seu Prefeito o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, "Convivente em união estável", portador do RG nº
3104870 e CPF nº 839733544-72, com residência na Rua Costa Bela Vista, nº 72, Apt.
402, Ponta de Campina, Cabedelo , PB, doravante denominado PERMITENTE, e RAD-RU
ARTESANATO — ME, inscrito sob o nº de CNPJ 36.373,344/0001793, com sede na Rua
Golfo de Sidra n9107 Apt 103 lnterrnares ,Cabedelo, representada por a Senhora
MARIA GORETE DE OLIVEIRA, brasileira, portadora do CPF/MF sob o nª 205.031054749
e RG nª 570373, com residência na Rua Golfo de Sidra, nª 107, Apt 103, Ed Delta Mares,
lntermares, Cep 58.1027079, Cabedelo'PB, doravante denominado PERMISSIONÁRIO.
resolvem celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO, sujeitando-se à Lei
Orgânica Municipal, ao Decreto Municipal nº 56/2020 e as cláusulas e condições a
segurr:

/

ªusuuã PRIMEInALoo SUPORTE lEGAL *-

1.1. A presente Permissão reger—se-á pelo seguinte diploma legal:

a) Constituição Federal;
b) Lei Orgânica do Municipio de Cabedelo;
cj Edital de Chamamento Público nº 001/2020;
d) Decreto Municipal nº 56/2020.

« “t,

[fill/ª,! lll ',v'illl,lll.|!l
Secretariado Turismo

r;

CABEDELO
. *_*.

"r PÍEMISSÃD DE USO Ir-m nor nlnr-trm a rir-unanêio rir— um dº brim
' , (; RAD-RU ARTESANATO - ME, Inll'llÚ Gob 0 n? dr:

faria nnntr- ato pelo Sr'riho'n MARIA GORETE DE
10 n? 205.031054-49, do brim público da LOJA r"

a, 3,15m de profundidade e 2,55m de altura, localizada no
o de Pronutos Artesanais no Parque Mumupal iuriinco de

titulo gratuito, para animação de atuvrdado comerch no ramo

OLIVEIRA

WVW-DQWDAW l
3.1, O PERMISSIONÁRIO fica Imitido na posse do Imúvel obieto desta permissão, para
fin: de exploração de alli/Idade comercial de produtos artesanais no ramo de
artesanato, sendo necessária prévra autorização expressa da PERMITENTE. para
I'Jr'ntua' alteração do tipo de exploração comercial aqui inlormada, sob pena de
rexogação contratual, plena e Imediata, sem qualquer notificação,

[Mu QUARTA—DAS normªis ª
4 1; O PERMISSIONÁRID é expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o
Bem objeto da presente permlssão de uso, assim como translerir a terceIros os direItos
decorrentes do presente instrumento, sem eXpressa autorização do PERMITENTE.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES

5.1, Compete ao PERMISSIONÁRID:

I - A Permissão de Uso será exclusiva do permissmnário habilitado,

após a publicação do decreto do chefe do poder executiyo munIcrpal, conforme

, õ : r/
i

ª» .. ix$ X“,ª 3.
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ESTADO DA PARAÍBA , © ' ' &GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 3 “E lá '—

CABEDELO Secretaria de Turismo O?“ __: CAMELO Secretaria de Turismo. tL * ' , - , _ _ actuadas "0 Prºsª“QI ºrganica Mªn'º'pªl “º ªº" Art. 107, & 2º e a assinatura deste Termo de il — reSPº'ªªf iºdªª ªs cºndiçãº 0
Permissão de Uso;

ESTADO DA PARAÍBA *
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEnELO

o Termo de

Pªrmlªªãº' . bre a utilização do imÓVEl.
ll - observar o disposto no presente instrumento ||| , por meio de fiscais, tºr ªmplº rºWºlº ªºlll — efetuar todos os atos necessários à utiliza ” II b' E niormc CºWlªf ªº_, , çao o o jeto desta . , _ . | uer momento, o

PÉRMISSAO, da forma iá definida, correndo por sua conta as despesas necessárias a 519 A f'scªllzªçªn ocorrera, & qua o9559 fim; PERMITENTE' f It do Intervir a qualquer momento, desde que- “ ' u a , . , .
IV - restituir as instalações livres e desembaraçadas de qualcuer ônus 9. 29 A “ameça-D ªnatª deste termo ou sempre que o Interesse publlcºao término da PERMISSÃO; constatada ilegalidade no cumprlme— . , . .. . . ' ' . - iver
V . nao oferecer º Imovel como garartia de dlwda ou obrigaçao de º ªmªm ºA' tervenção será no sentido de cessara Irregularidade que estqUª'Quer natLreza, incluídas as benfeitorias existentes; 53, m 7 . . deVI — não desviar a finalidade desta PERMISSÃO e observar as disposições ocorrendo, utilizaçãº do bem publlm ou5 4º O desvio de finalidade nacontidas neste TERMO DE PERMISSÃO; a rescisão I
VII - não utilizar e lmpedi' que o imóvei seja usado para atividades

estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrários ao Interesse público. DE USO.
VIII — indenizar o PERMITENTE, segundo valores do mercado pelos

prejuizos que venham a causar, ao término da PERMISSÃO, ou a qualquer momento;
IX — arcar com as despesas referentes aos tributos, emolumentos e

contribuições de qualquer natureza, que se fizerem necessárias ao func'onamento dos
serviços, inclusive todo e qualquer encargo previdenciário, trabalhista ou fiscal, bem
como aqueles advindos de multas que porventura Ihe venha a ser aplicadas pelas
autoridades públicas, federais, estaduais e municipais, pertinentes às suas atividades
comerciais;

' DE PERMISSÃO
aproveitamento do imóvel importará n mediata do TERMO

CLÁUSULASEXTA — DA REVOGAÇÃO E REVER DO BEM .' ' ' ' o de
51 O descumprimento de qualquer das obrigaçoes ESLªbElECldaS neste Term
Permissão, implica a autofrcvogação da Perrmssao.

Parágrafo Único. No caso de auto-revogação da Permissão, o. Poder
Público Municipal não se obriga a indenizar o PERMISSIONARIO pelas benfeitorias que

por ventura tenham sido realizadas na arca cedida.

)( - obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua

determinação;
XI - preservar a fauna e aflora local;
XII — manter o imóvel em perfeito estado de runservaçãu, as instalações

elétricas e hidráulicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e conservação de

pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploração

5 2 A presente PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por iniciativa do Executivo a

qualquer momento caso o PERMISSIONARIO'.

comercial; |. ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a' ou ao . _ _ , , .
XIII — arcar com todo e qualquer dano causado a terccrros outrem a incumbênCÍa de adquirir as obrigaçoes consignadas, sem preVIa e expressaautorização do PERMITENTE; _ '

II - venha a agir com dolo, culpa, simulaçao ou em fraude na execuçao
Município; _ .

XIV — manter funcionários em número sulicrente para que haja

atendimento eficiente, ficando estabelecido que não há vínculo empregaticio entrelo d missão umnªtada-
PERMITENTE e tais empregados no exercício de suas funções, devendo substituu, ª I?“?r '" qualido ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou na* ' ' ' ' dem e as normas _ . N .
imediªtªmente, quªlquer emPfcgªdº que sªiª incºnvªmªntª ª bºª º' ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislaçao sobre o assunto,dº PERMITENTE; ' IV - eventualmente se o PERMISSIONÁRIO deixar de existir;_ " . Uarda de ggus equipamentos & pertences, . . , . , . . , _

XV respºnsabilizªr Sfeofrftfitír o turismo e a Econºmia local “ªº V - Dificultar ou impedir o acesso de Agentes Publicos do Municipio de
d ' d XVI P-ERºMbIlSeStlÉISÁIÍIO deverá manter a sua loja com 60% (sessenta por Cabedelo para o exercício de suas atribuições funCIonaIs de iIÍCalIZªÇªº dose o _ . _ . .
tªgimª; Sigªmos conforme sua Declaração Descritiva de projetº ºlºu prºdutº equipamentos, Instalacoes e usos, objeto deste TERMO E ERMISSAO,' (cn & r , .&' t

,,,, :

ESTADO DA PARAÍBA

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Secretaria de Turismo

I-zx'i'Ann IIA l'nliAliiA

CAEM "- lilWliltNUMUNICIPALDE(IAIii-IINZLO_“ EDELO bcu'otui'lzi (Io Turismo

&

gretendido conforme documento apresentado no ato de inscrição para concorrer no
ditcl de Chamamento Público 001/2020, ficando os 40% (quarenta por cento) restantes VI — 0 lll“! IlllWlnllrli io devem Iilal'ici a loja em uso por 70% (setenta por

para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendações do tópico Wªhl“) ilIIk lili“ transcuiiirlos no inês e no horário de funcionamento do parque, não

XXIII-, ll'm'll'dll Ii Iilinpiiiii'nlti do tal |icicuiilunl do irequência será caracterizado abandono,I'riiisir u.. i . . ,. , ,— , o . _
XVII - as despesas decorrentes da utilização e manutenção das áreas de l 1“ " lm" "ww“ "“"" ª “ªmª" dº Tº'mº dº Pºfmlªªªº dª “ªº ªªª'rªªºiuso comum das lo'as do Ce t d , ' ' ” ' .

Municipal Tun-WL de mg;; iígªªª/ªgáaçªzrgê P;:iªªsoírtªaªlí 1303322) l—J, A imm— Iltl lit'lii publico Obielo desta PERMISSÃO DE USO retornará ao Município apermissmnárioia). ' ' ªilldltillvi ll'lilpu, llll'llinilliª solicitação da Secretaria MuniCIpal de Turismo, sem
XVIII - não realizar qualquer obra, modificação ou adequação do espaço “Hªmill" "lm ll" tii'uluhu ”ª'" “ Nl'lnlªllªlº-

ocupado fora dos padrões estabelecidos sem o révio e ex resso consentimento do
PERMITENTE; “ p ?>“, A intoiiuprfio dos serviços, sem a prévia attorização da PERMITENTE, deverá ser

XlX - manter as instalações no mais alto padrão de higiene e limpeza, ““"“-““J" ªlº l'llºdlªlº perante ª P'ªfºliºl'ª MUHÍCÍPªl de Cabedelo, Sºb pena dª
devendo rernlhero lixo diariamente e transporta-Io até o local onde possa ser recolhido WWF—"K““ ll“ PWSCMC TERMO DE PERMISSÃO.
pela Limpeza Pública;

xx _ manter as áreas que ora lhe são outorgadas em perfeito estado, 6.5, Sub nenhuma hipótese se inipora' dever de Indenização contrao PERMITENTE.
obrigandorse a efetuar todos os reparos, inclusive os de simples manutenção às
próprias expensas, neles se incluindo quaisquer deteriorações que venham apresentar,
despesas essas que em nenhuma hipótese, nn snh qualquer prerexto, poderão ser lCLÁUSULASÉTIMA—DAS DISPOSIÇÓESGERAIS,
cobradas ou transferidas 'a PERMITENTE;

XXI — proporcionar à comunidade, serviços de utilidade pública-,
XXII — não invadir a área destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não instalar mesas e cadeiras nas
áreas adjacentes 'a área cedida:

)(XIII - produzir a identidade visual de seus produtos artesanais fazendo
referênCIa a Cabedelo com os dizeres ”Cabedelo/PB/Brasil" e/ou com logomarcas
(disponibilizadas em CDs), através de etiquetas, irrpressões, estampas, embalagens,
cartões, outros:

XXIV - produzir a identidade visual da fachada da lola de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', produzido pela PREFEITURA, através da
Secretaria de Comunicação (SECOM).

7.1, Todas as transações comerciais realizadas entre o PERMISSIDNÁRIO e terceiros
serão de sua exclusiva responsabilidade, ficando vedado a utilização do nome da
PERMITENTE, como intermediário na compra e/ou venda de suas mercadorias ou
produtos.

7.2. A instalação de qualquer equipamento adicional, ou a realização de benfeitorias,
não gerarão quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONÃRID,

7.3, A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuízos que possam advir ao
PERMISSIONÁRIO, pelo não fornemmento ou suspensão do fornecimento de água, bem

, ' como pela suspensão, queda ou oscilação de energia elétrica.
5.2.1. O PERMISSIONARIO sera resoonsaoilizado pelos danos materiais causados aos
bens munICIpais que guarnecem a area objeto desta permissão de uso,

ª, CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO . l
5.3. Compete ao PERMITENTE:

8.1. O PERMITENTE fará, obrigatoriamente, a publicação do resumo deste termo noI- d ' ' l PERMIS 'RIO, no estado em ue _ , _ _ _ , , _ , _ , _ ,entregar ª posse º imove ao SIONA n Semanario OfICIal do MunICIpio ate 0 Sº dia util do mes seguinte ao de sua assinatura.
se encontra, para que a mesma dele possa usufruir, conforme o estabelecido neste
Termo de Permissão;

gy ,i“ “iX '
),
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CLÁUSULA NONA—Do FORO

9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cabedelo, para dirimir quaisquer dúvidas que
decorrerem da execução do presente instrumento, renunCIanrlo-se qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, assinam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e
validade na presença das testemunhas abaixo,

il Cabedelo - PB, 11 de Agosto de 2020.

VITOR HUGO lX [T0 CASTELLIANO
Prefeito M nicipial de Cabedelo

P RMITENTE

IkDºu/O (““' H 73 Cºll ©3470): Q
J RIA GORETE DE OLIVEIRA

PERMISSIONÁRIA

TESTEMUNHAS:

1ª) ªªª—__

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CAEEDELO

Secretaria de Turismo mun amtCABEDELO

TERMO DE PERMISSÃO IIF lle) N"(IJ6/Zill(l

TERMO DE PERMISSÃO DE uso Nº 035/2020, l
,«QUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICÍPIO DEl
lCAEEDEIo E FLAVIA ARTS - ME, EMl
CONFORMIDADE COM A LEI ORGÃNICA

MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nºi
ª 56/2020 E LEGISLAÇÓES CORRELATAS. J

O MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, pessoa juridica de direlto publico
Interno, inscrita sob o nª de CNPJ 09.012.493.0001754, com sede a rua João Pires de
Figueiredo, s/n, Centro, representado neste ato por seu Prefeito o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, “convivente em união estável", portador do RG nº
3104870 e CPF nº 839.753,544-72, com residência na Rua Costa Bela Vista, nª 72, Apt.
402, Ponta de Campina, Cabedelo , PB, doravante denominado PERMITENTE, e FLAVIA
ARTS - ME, inscrito soh o nº de CNP135.532.276/0001-03, com sede na Rua Doze De
Dezembro S/N Camboinha, Cabedelo, representada por a Senhora FLÁVIA VIEIRA
DUARTE, brasileira, portadora do CPF/MF sob o nº 789.718,454—49 o RG n“ 1357772,
corn reSIdência na Rua Doze de Dezembro, nº 100, apt 201, Cambolnna, CEP 58.101-
328, CabedeloPB, doravante denominado PERMISSIONÃRIO, resolvem celebrar o
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO, sujeitando—se à Lei Orgânica Municipal, ao
Decreto Municipal nº 56/2020 e às cláusulas e condições a seguir:

1.1“ A presente Permissão reger-se-á pelo seguinte diploma legal:

a) Constituição Federal;

b) Lei Orgânica do Municipio de Cabedelo;
c) Edital de Chamamento Público nº 001/2020;
0) Decreto Municipal nº 56/2020.

im,

CABEDELO

CABEDELO
:ovzm MIINIKIDIL

Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUVICIPAL DE CAEEDELO

Secretaria de Turismo mmln Watt.

CLAusuu SEGUNDA—oo amaro — ' l

2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por objetivo a permissão de uso de bem
público a titulo precário e gratuito FLAVIA ARTS - ME, inscrito sob o nº de CNPJ
35532276/0001—03, representado neste ato pela Senhora FLAVIA VIEIRA DUARTE
portadora do CPF/MF sob o nº 789.718.454—49, do bem público da LOJA nº 036,
medindo 2,30m de largura, 3,15m de profundidade e 2,55m de altura, localizada no
Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque MuniCipal Turistico de
Jacaré— Cabedelo/PB, a título gratuito, para exploração de atividade comercial no lema
de produtos artesanais.

GÁUSIJLA 'I'ERCEIRA— DA PERMISSÃO DA POSSE ' l

3.1. () PERMISSIONÁRIO fica Imitido na posse do irróvel objeto desta permissão, para
fins de exploração de atividade comercial de produtos artesanais no ramo de
artesanato, sendo necessária prévia autorização expressa da PERMITENTE, para
eventual alteração do tipo de exploração comercial aqui informada, sob pena de
revogação contratual. plena e imediata, sem qualquer notificação.

ªfinar; oww %
4.1. O PERMISSIONÁRIO é expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o
Bem, objeto da presente permissão de uso, ªS$lm como transferir a terceiros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE.

5.1. Compete ao PERMISSIONÁRIO:

I- A Permissão de Uso será exclusiva do permissionário habilitado,
após a publicação do decreto do Chefe do poder executivo municipal, conforme

)
Ki,

& TTI'

ESTADO DA PARAIBA
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Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, 9 2ª e a assinatura deste Termo de

Permissão de Uso; .
II - observar o disposto no presente Instrumento;
Ill — efetuar todos os atos necessários a utilização do objeto desta

PERMISSÃO, cla forma já definida, correndo por sua conta as despesas necessárias aesseiim; t
|V — restituir as instalações livres e desembaraçadas de qualquer onus

ao término da PERMISSÃO;

V , não oierecer o imovel como garantia de divxda ou obrigação de
qualquer natureza, InCIuIdaS as benfeitorias existentes;

Vl - não desviar a finalidade desta PERMISSÃO e observar as dispOSIçõos
contidas neste TERMO DE PERMISSÃO;

Vll - não utilizar e impedir que o imóvel seja usado para atividades
estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrarias ao interesse público,

VIII — indenizar o PERMITENTE, segundo valores do mercado pelos
prejuízos que venham a causar, ao termino da PERMISSÃO, ou a qualquer momento,

IX — arcar com as despesas referentes aos tributos, emolumentos e
contribuições de qualquer natureza, que se fizerem necessárias ao funCionamento dos
serviços, inclusive todo e qualquer encargo previdenciário, trabalhista ou fiscal, bem
como aqueles advindos de multas que porventura lhe venha a ser aplicadas pelas
autoridades públicas, federais, estaduais e municipais, pertinentes às suas atividades
Lomerciais;

X —- obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua
determinação;

Xl— preservar a fauna e a flora local;

XII — manter o imóvel em perfeito estado de conservação, as instalações
elétricas e hidráulicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e conservação de
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploraçãocomercial;

XIII - arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou ao
Município,-

XIV - manter fun
atendimento eficiente,
PERMITENTE & tais e
Imediatamente, qual

cíonários em número suficiente para que haja
ficando estabelecido que não ha' vinculo empregatício entre o

mpregados no exercício de suas funções, devendo substituir,
quer empregado que sela inconveniente à boa ordem e às Iorrnasdo PERMITENTE; ,

XV-responsabllizar—se pela guarda de seus equipamentos e pertences;
' objetlvando fomentar o turismo e a economia local fica

ONÁRIO deverá manter a sua loja com 60% [sessenta por
fºrme sua Declaração Descritiva de projeto e/ou produto

,l /
l

&, «ªiªi ( o. Í]?
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pretendido conforme documento apresentado no ato de inscrição para concorrer nO
Edital de Chamamento Público 001/2020, ficando os 40% (quarenta por cento) restantes
para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendações do topico
)()(Ill;

)(VII , as despesas decorrentes da utilização e manutenção das áreas de
uso comum das lojas do Centro de ComerCIalizaçâo de Produtos Artesanais no Parque
Municipal Turístico de Jacaré- Cabedelo/PB, serão custeados pelo(a) próprio(a)
permissionário(a).

lell— não realizar qualquer obra, modificação ou adequação do espaço
ocupado fora dos padrões estabelecidos sem o prévio e expresso consentimento do
PERMITENTE;

XIX , manter as instalações no mais alto padrão de higiene e limpeza,
devendo recolher o lixo diariamente e transportàrlo até o local onde possa ser recolhido
pela Limpeza Pública;

XX - manter as áreas que ora lhe são outorgadas em perfeito estado,
obrigandorse a efetuar todos os reparos, inclusive os de simples manutenção as
próprias expensas, neles se incluindo quaisquer deteriorações que venham apresentar,
despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sob qualquer pretexto, poderão ser
cobradas ou transferidas à PERMITENTE;

XXI - proporcionar à comunidade, serVIços de utilidade pública;
XXII — não invadir a área destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local. bem como não Instalar mesas e cadeiras nas
áreas adjacentes a área cedida;

XXIII - produzir a identidade visual de seus produtos artesanais fazendo
referência a Cabedelo com os dizeres "Cabedelo/PB/Brasil” e/ou com logomarcas
(disponibilizadas em CDs), através de etiquetas, impressões, estampas, embalagens,
cartões, outros;

XXIV - produzir a identidade visual da fachada da loja de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', produudo pela PREFEITURA, atraves da
Secretaria de Comunicação (SECOM).

5.2.2. O PERMISSIONÁRIO será responsabilizado pelos danos materiais causados aos
bens municipais que guarnecem a área objeto desta permissão de uso.

5.3. Compete ao PERMITENTE:

l— entregar a posse do imóvel ao PERMISSIONÁRIO, no estado em que
se encontra, para que a mesma dele possa usufruir, conforme o estabeleCIdo nesteTema de Permissãoz, , » i

ESTADO DA PARAÍBA
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II - respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo de
Permissão.

||| - por meio de fiscais, ter amplo controle sobre a utilização do imóvel.

519 A fiscalização ocorrerá, a qualquer momento, conforme conVIer ao
PERMITENTE,

& Zª Ã fiscalização é facultado Intervir, a qualquer momento, desde que
constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que o interesse público
o exigir.

539 A intervenção será no sentido do cessar a Irregularidade que estiver
ocorrendo.

& 49 O desvio de finalidade na utilização do bem público ou de
aproveitamento do imóvel importará na resmsão imediata do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

cuíiusuu SEXTA - DA RevooAçAo' : ReyEnsÃo E?, BEM " “

6,1. O descumprimenlo de qualquer das obrigações estabelecidas neste Termo de
Permissão, implica a autovrevogação da Permissão.

Parágrafo Único. No caso de auto-revogação da Permissão, o Poder
Público MuniCIpal não se obriga a indenizar o PERMISSIONÁRIO pelas benfeitorias que
por ventura tenham sido realizadas na área cedida.

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por iniciativa do Executivo a
qualquer momento caso o PERMISSIONÁRIO:

l- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a
outrem a incumbência de adquirir as obrigações consignadas, sem prévia e expressa
autorização do PERMITENTE;

Il - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução
da permissão contratada;

III - quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto;

IV - eventualmente, se o PERMISSIONÁRIO deixar de existir;
V « Dificultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos do Municipio de

Cabedelo para o exercício de suas atribuições funcionais de fiscalização dos
equf ,lnstalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSÃO;

CABEDELOW
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VI - O Permissionario deverá manter a lºja em uso por 70% (setenta por
cento) dos dias transcorridos no mês e no horário de funcionamento do parque, não
havendo o atingimento de tal percentual de frequência será caracterizado abandono,
considerando justo motivo para a rescisão do Termo de Permissão de Uso assinado;

6,3. A posse do bem público objeto desta PERMISSÃO DE USO retornará ao Municipio a
qualquer tempo, mediante solicitação da Secretaria MunICIpal de Turismo, sem
qualquer tipo de prciuizo para o Município,

o da FERMITENTE, devera ser6,4. A interrupção dos serviços, sem a prévia autorizaçã
! de Cabedelo, sob pena de

justificada de imediato perante a Prefeitura Municipa
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

e imporá dever de Indenização contra o PERMITENTE.

CLÁUSULA senMA- BAS preposições GERAIS - ,, '

7,1. Todas as transações comerciais realizadas entre o PERMISSIONÁRIO e terceiros
ponsabilidade, ficando vedado a utilização do nome da

orias ou

6.5. Sob nenhuma hipótese 5

serão de sua exclusiva res
PERMITENTE, como intermediário na compra e/ou venda de suas mercad
produtos,

7.2. A instalação de qualquer equipamento adiCIonal, ou a realização de benfeitorias,
não gerarão quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONÃRIO.

7.3. A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuizos que possam advir ao
PERMISSIONÁRIO, pelo não fornecimento ou suspensão do fornecimento de água, bem
como pela suspensão, queda ou oscilação de energia elétrica.

8.1. O PERMITENTE fará, obrigatoriamente, a publicação do resumo deste termo no
Semanário Oficial do Municipio ate 0 Sº dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
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CLÁUSULA NONA - Do FORO

3.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cabedelo, para dirimir quaisquer dúvidas queecorrerem da execução do presente instrumento ren '. . . , , uncIando—semais prIVIIegiado que seja. quªlquer OUUQ Dºl

|: por estarem de acordo, assinam este inslrumento em 3 (três) vias de igual teor e
validade na presença das testemunhas abaixo

//i
[,ª ' Cabedelo - PB, 11 de Agosto de 2020

VITOR HUGOPEIXOTD CASTELLIANO
Prefeito Munimpal de Cabedelo

BERMITENTE

FLAVIA VlEIRA DUARTE

PERMISSIONÁRIA

TESTEMUNHAs;1ª) %%
2!) %%%&—mg
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO N“ 173712020

TERMO DE PERMISSÃO DE uso'iiº oar/zízí'“
QUE CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICÍPIO DE

CABEDELO E ZEZA TANDERIFE — ME, EM,
CONFORMIDADE COM A LEI ORGÃNICAi
MUNIcIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nªi

Lis/zm E LEGISLAÇÓES CORRELATAS. i

O MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, pessoa jurídica de direito público
Interno, inscrita sob o nª de CNPJ 09.012.493.0001*54, com sede a rua João Pires de
Figueiredo, s/n, Centro, representado neste ato por seu Prefeito o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, "conVIvente em união estável", portador do RG nº
3104870 e CPF nª 839.733 544—72, corn residênaa na Rua Costa Bela Vista, nº 72, Apt.
402, Ponta de Campina, Cabedelo - PB, doravante denominado PERMITENTE, e ZEZA
TANDERIFE - ME, inscrito sob o nº de CNP136.254.984/0001784, com sede na Rua Jair
Cunha Cavalcante n956 Jacaré , Cabedelo, errPsentada por a Senhora MARIA JOSÉ
PONTES DA CRUZ, brasileira, portadora do CPF/MF sob o nº 485.33408a-04 e RG nº
573139 SSP/PB, com residência na Rua Jair Cunha Cavalcanti, nº 56, Jacaré, Cep 58.100-
001 Cabedelo-PB, doravante denominado PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar o
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO, suieitandorse à Lei Orgânica Municipal ao
Decreto Municipal nª 56/2020 e 'as cláusulas e condições a seguir: '

1.1. A presente Permissão reger-se-á pelo seguinte diploma legal:

a) Constituição Federal;

b) Lei Orgânica do Municipio de Cabedelo;
:) Edital de Chamamento Público nº 001/2020;
d) Decreto Municipal nº 56/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Secretaria de Turismo
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LcucusumsesuNOA-no amaro

2.1, A presente PERMISSÃO DE USO tem por objetivo a permissão de uso de bem
público a título precário e gratuito ZEZA TANDERIFE » ME, inscrito sob o nº de CNP]
36,254.98/I/0001784, representado neste ato pela Senhora MARIA JOSE PONTES DA
CRUZ portadora do CPF/MF sob o nº 48.334084—04, do bem público da LOJA n“ 037,
medindo 2,30m de largura, 3,15m de profundidade e 2,55m de altura, localizada no
Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque MunICIpal Turística de
Jacare — Cabedelo/PB, a titulo gratuito, para exploração de atividade comercial no ramo
de produtos artesanais.

| CLÁUSULA TERCEIRA - DA PERMISSÃO DA POSSE

3,1. O PERMISSIONÁRIO fica imitido na posse do imóvel objeto desta permissão, para
fins de exploração de atividade comercial de produtos artesanais no ramo de
artesanato, sendo necessária prévia autorização expressa da PERMITENTE, para
eventual alteração do tipo de exploração comercial aqui informada, sob pena de
revogação contratual, plena e imediata, sem qualquer notificação.

4.1. O PERMISSIONÁRIO é expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o
Bem, objeto da presente permissão de uso, assim como transferir a terceiros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE.

5.1. Com pete ao PERMISSIONÁRIO:

I- A Permissão de Uso será exclusiva do permissionário habilitado,
após a publicaçãº, decreto do chefe do poder executivo municipal, conforme

J CABEDELO

Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020
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Danni“ quai

Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, 5 2ª e a assmatura deste Termo de
Permissão de Uso;

|I - observar o disposto no presente instrumento;
lII - efetuar todos os atos necessários a utilização do objeto desta

PERMISSÃO, da forma já definida, correndo por sua conta as despesas necessárias a
esse fim;

|V - restituir às instalações livres e desembaraçadas de qualquer ônus
ao término da PERMISSÃO;

V - não oferecer o imóvel como garantia de divida ou obrigação de
qualquer natureza, incluídas as benfeitorias existentes;

Vl - não desviar a finalidade desta PERMISSÃO e observar as disposições
contidas neste TERMO DE PERMISSÃO;

VII - não utilizar e impedir que O imóvel seja usado para atividades
estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrários ao interesse público.

VIII - Indenizar o PERMITENTE, segundo valores do mercado pelos
prejuizos que venham a causar, ao término da PERMISSÃO, ou a qualquer momento;

IX - arcar com as despesas referentes aos tributos, emolumentos e
contribuições de qualquer natureza, que se fizerem necessárias ao funcionamento dos
serVIços, inclusive todo e qualquer encargo preVIdenciárIo, trabalhista ou fiscal, bem
como aqueles advindos de muitas que porventura Ine venha a ser aplicadas pelas
autoridades públicas, federais, estaduais e municipais, pertinentes às suas atividades
comerciais;

)( — obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua
determinação;

XI — preservar a fauna e a flora local;

XII — manter o imóvel em perfeito estado de conservação, as instalações
elétricas e hidráulicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e conservação de
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploração
comercial;

XIII — arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou ao
Município;

, XIV — manter funcionários em número suficiente para que haja
atendimento eficiente, ficando estabelecido que não há vinculo empregaticio entre O
PERMITENTE e tais empregados no exercício de suas funções, devendo substituir,
Imediatamente, qualquer empregado que seja inconveniente ;) boa ordem e às normas
do PERMITENTE;

* responsabilizar-se pela guarda de seus equipamentos e pertences;
objetivando fomentar o turismo e a economia local fica

_ISSIONÁRIO deverá manter a sua loja com 60% (sessenta por
forme sua Declaração Descritiva de projeto e/ou produto

&
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do no ato de inscrição para concorrer no
40% (quarenta por cento) restantes

do as recomendações do tópico
pretendido conforme documento apresenta '
Edital de Chamamento Publico 001/2020, ficando os
para Produtos Artesanais locais e regionais, observan
XXI“; utililação e manutenção das áreas de

ao de Produtos Artesanais no Parque
serao custeados pelolai próprio(a)

XVII — as despesas decorrentes da

rn das lojas do Centro de Cumercializaçuum com carey Cabedelo/PB,Municipal Turístico de ia'icinárioa. ,, _ : sao
Dºrm'SS [X)VIII — não realizar qualquer obra, modificação ou adEQUaçm do e D Çconsentimento do" sem o previo e expresso
Ocupado fora dos padroes estabeleodos

PERMITENÍE no mais alto padrão de higiene e limpeza,— nter as instalações ”XIX ma rio ate' o local onde possa ser re_oihido
devendo recolher o lixo diariamente e transporta
pela Limpeza Pública; “ o estado,

)(X - manter as áreas que Ora lhe sao outorgadas em pertht
os reparos inCiUSiVE os de simples manutencaotas, ' " ' ar

iuindo quaisquer deterioraçoes que venham apresen ;
a hipótese, ou sob qualquer pretexto, poderao se

obrigandorse a efetuar todos
próprias expensas, neles sc int
despesas essas que em nenhum
cobradas ou transferidas a PERMITENTE;

XXI — proporcionar 'a comunida
XXII — não invadir a área destinada a

normal dos frequentadores daquele local, bem como n
áreas adjacentes à área cedida; ,

XXIII - produZIr ai

referência a Cabedelo com os dizeres .
(disponibilizadas em CDs), atraves de etiquetas,cartões, outros; 4 .

XXIV - produzir a identidade Visual

orientação e arte disponibilizado em Cd', produzr
Secretaria de Comunicação (SECOM).

de, serviços de utilidade pública,
os transeuntes, permitinoo ri fluxo

ão instalar mesas e cadeiras nas

dentidade Visual de seus produtos artesanais fazendo
"Cabedelo/PB/Brasil" e/ou com logomarcas

impressões, estampas, embalagens,

da fachada da loja de acordo com
do pela PREFEITURA, atraves da

5 2 2 0 PERMISSIONÃRIO será responsabilizado pelos danos materiais causados aos
bens municipais que guarnecem a área objeto desta permissao de uso,

53. Compete ao PERMITENTE:

móvel ao PERMISSIONÁRIO, no estado em que- re ara ossedoi »| em E P conforme () estabeleudo nestr
se encontra, para que a mesma dele possa usufrwr,

ti»
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II - respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo oc
Permissão.

III - por meio de fiscais, ter amplo controle sobre a utilização do imóvel

91.9 A fiscalização ocorrerá, a qualquer momento, conforme «7an ao
PERMITENTE.

& 2º A fiscalização é facultado interVIr, a qualquer momento, desde que
constatada ilegalidade no Lumprirnentn deste termo ou sempre que o interesse publico
o exigir,

539 A intervenção será no sentido de cessar .] irregularidade que estiver
ocorrendo

& ªº O desvio de finalidade na utilização do bem público ou de
aproveitamento do Imóvel importará na resCisão imediata do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

CLÁUSULA SEXTA - DA nevoençÃg eggvgizslo oo FEM __

6.1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabeleadas neste Termo de
Permissão, implica a autorrevogação da Permissão

Parágrafo Único. No caso de auto—revogação da Permissão, o Poder
Público Municipal não se obriga a indenizar o PERMISSIONÁRIO pelas benfeitorias que
por ventura tenham sido realizadas na área cedida.

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por inicrativa do Executivo a
qualquer momento caso (: PERMISSIONÁRIO:

l- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a
outrem a incumbência de adquirir as obrigações consignadas, sem prévia e expressa
autorização do PERMITENTE;

lI - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução
da permissão contratada;

Ill — quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto;

IV —eventualmente, se o PERMISSIONÁRIO deixar de existir;
v - Dificultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos do Municipio de

Cabedelo pela 0 .exe ' “o de suas atribuições funcionais de fiscalização dos

equipamentos "ns usos, objeto deste TERMO DE PERMISSÃO; rx
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VI — O PermlSSlOnáIlO deverá manter a Ioga em uso por 70% (setenta por
cento) dos dias transcorridos no mês e no horário de funcionamento do parque, não
havendo o atingimento de tal percentual de frequência será caracterizado abandono,
considerandojusto motivo para a rescisão do Termo de Permissão de Uso assinado;

6.3. A posse do bem público objeto desta PERMISSÃO DE USO retornará ao Município a
qualquer tempo, mediante soIICitaçao da Secretaria Municipal de Turismo, sem
qualquer tipo de preiuízo para o Município.

6.4. A interrupção dos serviços, sem a préVia autorização da PERMITENTE, deverá ser
justificada de imediato perante a Prefeitura Municipal de Cahedelo, sob pena de
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

6.5. Sob nenhuma hipotese se imporá dever de indenização tunira o PERMITENTE.

| cúusuut SÉTIMA — DAS DISPOSIÇÓES GERAIS I

7.1. Todas as transações comerciais realizadas entre o PERMISSIONÁRIO e terceiros
serão de sua exclusiva responsabilidade, ficando vedado a utilização do nome da
PERMITENTE, como intermediário na compra c/ou venda de suas mercadorias ou
produtos.

7.2. A instalação de qualquer equipamento adicronal, ou a realização de benfeitorias,
não gerarão quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONÁRIO.

7.3. A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuízos que possam advir ao
PERMISSIONÁRIO, pelo não fornecimento ou suspensão do fornecimento de água, bem
como pela suspensão, queda ou oscilação de energia elétrica.

8.1. O PERMITEN'I'E fará, obrigatoriamente, a publicação do resumo deste termo no
Semanário Oficial do Municipio até o 59 dia útil do mês seguinte ao de sua assmatura

CABEEDLO Secretaria de TurismoW
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9.1. Fica eleito o I—oro da Cidade de Cabedelo, para dirimir quaisquer dúvidas que
decorrerem da execução do presente instrumento, renunciandorse qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

E por estarem de arordo, assmam este instrumento em 3 ltrês) vias de igual teor e
validade na presença das testemunhas abaixo,

rr , i
, 3/ Cabedelo , PB, 11 de Agosto de 2020.

VITOR HUGO PÇIRDTO CASTELLIANO
Prefeitd Municipal de Cabedelo

PERMITENTE

> i X
cru., clic iii, TXH eito <q“

MARIA IOSE PONTESDÁ cnuz
PERMISSIONÁRIA

TESTEMU NHAS:

1a) Iai-35 & ; QEM—__

Iªiá/2 Z & — ª “ªº m'ª “?ª ,m»
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 038/2020

r_,7_ _ __ *_1
TERMO DE PERMISSAO DE USO Nº 038/2020,
que cursam ENTRE sr 0 MUNICIPIO DE,
CABEDELO E wo VENDAS E LOCAÇÓES . ME, I
EM CONFORMIDADE com A LEI ORGÃNICA

MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº

56/2020 E LEGISLAÇõES comuns. A

O MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita sob o nº de CNPJ 09.0124910001754, com sede à rua João Pires de
Figueiredo, s/n, Centro, representado neste ato por seu Prefeito e Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, "convwente em união estável”, portador do RG nº

3104870 e CPF nº 839,733544—72, com residência na Rua Costa Bela Vista, nº 72, Apt.
402, Ponta de Campina, Cabedelo - PB, doravante denominado PERMITENTE, e WD
VENDAS E LDCAÇÓES — ME, inscrita sob o nº de CNPJ 23.059.569./0001—28, com Sede à

Rua Severino Laurentino Leite nº74, representada pela Senhora WANDERLÉA ROCHA
DE SOUZA, brasileira, portadora do CPF/MF sob o nª 011.16937—1-35 e RG n' 2664646—

SSP/PB, com residência na Rua Severino Lerurentino Leite, 74, Monte Castelo, Cep
58101-072 Cabedelo-PE, doravante denominaoo PERMISSIUNÁRIO, resolvem celebrar

o presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO, sujeitandorse à Lei Orgânica Municipal, ao

Decreto Municipal nª 56/2020 e às cláusulas e condições a seguir:

I ClÁUSULA PRIMEIRA ,-.DO SUPORTE LEGAL . J

1.1. A presente Permissão reger-se-á pelo seguinte diploma legal:

al Constituição federal;
b) Lei Orgânica do Municipio de Cabedelo;
c) Edital de Chamamento Público nº 001/2020;
dI Decreto Municipal nº 56/2020.

LoAusiim SEGUNDA—ªbº uma J
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2.1, "K mun—.t.— PERMISSÃO DE uso

;* 's no .: titulo pinguin e gratuito
( (MPI IÃÚSÁÉW.'tltitliº

tem por objetivo a permissão do uso de bem
o wo VENDAS E tocAçõEs — ME, Inscrita sob o nº

.S, lt'iilOSi'liitldti pela Si'liiIOH WANDERLÉA ROCHA DSOUZA « = ª i ' V A E
4 pmi nim., do tPf, Mi Mill Li 'I“ (IILIGWMBS, rio bein público da LOJA nª 38,
"“nãº _ sitio de Litunia, iiãiii de profundidade e 2,55iit de altura, localizada nora '
« iodutos Artesanais no Parque Municipal Turistico de

atuitn, para exploração de atividade comercial no ramo

do Ctiint'itialimcíio de l'“

c» Cabedelo,“, a titulo gi
ce ,., cintos aitesanais.“,a,

ºusou TERCEIRA —ª IMISSÃO DA Posse

3.1. o PERMISSIONÁRIO fica imititio na
uns de exploração de atividade com
artesanato, sendo necessária pre'v

posse do imóvel obieto desta permissão, para
ercial de produtos artesanais no ramo de

a autorização expressa da PERMITENTE, para
eventual alteração do tipo de exploração comercial aqui informada, sob pena de
revogação contratual, plena e imediata, sem qualquer notificação.

cutusuut QUARTA— DAS PROIBIÇOES ' 7

4.1. O PERMISSIONÃRIU é expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o
Bem, objeto da presente permissão de uso, assim como transferir a terceiros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa automação do PERMITENTE.

ctAusuu QUINTA - DAS oiiiiieriçócs

5.1. Compete ao PERMISSIONÁRIO:

l— A Permissão de Uso será exclusiva do permissionário habilitado,
após a publicação do decreto do chefe do poder executivo municipal, conforme
Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, 5 2D e a assinatura deste Terrrio de
Permissão de Uso;

II - observar o disposto no presente Instrumento;

: , ESTADO DA PARAÍBA
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III — efetuar todos os atos necessários à utiliração do objeto desta
PERMISSAO, da forma iá definida, correndo por sua conta as despesas necessárias aesse fim;

IV — restituir às instala

aote'rmino da PERMISSÃO;

V - não oferecer o imóvel como garantia de dívida ou obrigação de
qualquer natureza, incluidas as benfeitorias existentes;

Vi - não desviar a finalidade desta PERMISSÃO e observar as disposições
contidas neste TERMO DE PERMISSÃO;

VII - não utilizar e impedir que o imóvel seia usado para atividades
estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrários ao interesse público.

VIII - indenizar o PERMITENTE, segundo valores do mercado pelos
prejuízos que venham a causar, ao término da PERMISSÃO, ou a qualquer momento;

IX - arcar com as despesas referentes aos tributos, emolumentos e
contribuições de qualquer natureza, que se fizerem necessárias ao funcionamento dos
servtços, inclusive todo e qualquer encargo previdenciário, trabalhista ou fiscal, bem
como aqueles advindos de muitas que porventura Ihe venha a ser aplicadas pelas
autoridades públicas, federais, estaduais e municipais, pertinentes às suas atividades
comerciais;

ções livres e desembaraçadas de qualquer ônus

X — obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua
determinação;

XI — preservarafauna eaflora local,
)(II — manter o imóvel em perfeito estado ce conservação, as instalações

elétricas e hidráulicas utilizadas, bem como a hªgienizacão, limpeza e consewação de
pisos, paredes, balcão, mesas e cie-nais equipamentos utilizados na exploração
comercial;

)(III - arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou ao
Município;

XIV - manter funcionários em número suficiente para que haja
atendimento eficiente, ficando estabelecido que não há vinculo empregatício entre o
PERMITENTE e tais empregados no exercICIo de suas funções, devendo substituir,
imediatamente, qualquer empregado que seja inconveniente 'a boa ordem e às normas
do PERMITENTE;

xv- responsabilizar-se pela guarda de seus equipamentos e pertences;
XVI — objetivando fomentar o turismo e a economia local Iica

determinado que o PERMISSIONÁRIO deverá manter a sua loja com 60% (sessenta por
cento] de produtos conforme sua Declaração Descritiva de proleto e/ou produto
pretendido conforme documento apresentado no ato de inscrição para concorrer no
Edital de Chamamento Público nº 001/2020, ficando os 40% [quarenta por cento)

l
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restantes para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendações do
tópico XXIII;

XVII — as despesas decorrentes da utilização e manutenção das áreas de
uso comum das lºjas do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque
Municipal Turístico do Jacaié- Cabedelo/PB, serão custeados pelo(a) próprio(ai
permissionário(a).

XVIII — não realizar qualquer obra, modificação ou adequação do espaço
ocupado fora dos padrões estabelecidos sem o prévio e expresso consentimento do
PERMITENTE;

XIX - manter as instalações no mais alto padrão de higiene e limpeza,
devendo recolher o lixo diariamente e transporta-Io até o local onde possa ser recolhido
pela Limpeza Pública;

XX — manter as áreas que ora lhe são outorgadas em perfeito estado,
obrigando-se a efetuar todos os reparos, inclusive os de simples manutençao as

próprias expensas, neles se incluindo quaisquer deteriorações que venham apresentar,
despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sob qualquer pretexto, poderao ser
cobradas ou transferidas à PERMITENTE;

)()(I — proporcionar a comunidade, serviços de utilidade pública;
XXII — não invadir a área destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não instalar mesas e cadeiras nas

áreas adlacentes & área cedida; .
XXIII - produzir a identidade visual de seus produtos artesanais fazendo

referência a Cabedelo com os dizeres ”Cabedelo/PB/Brasil" e/ou com logomarcas
(disponibilizadas em CDs), através de etiquetas, impressões, estampas, embalagens,cartões, outros; ,

XXIV - produzir a identidade visual da fachada de loja de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', produzido pela PREFEITURA, atraves da
Secretaria de Comunicação [SECOM].

5 2 2 O PERMISSIONÁRIO será responsabilizado pelos danos materiais causados aos
bens municipais que guarnecem a área obicto desta permissão de uso,

5.3. Compete ao PERMITENTEí

I- entregar a DDSSE do imóvel ao PERMISSIDNÁRIO, no estado em que

se en'ontra para que a mesma dele possa usufruir, conforme o estabelecido neste

Termo de Permissão; T. deII - respeitar todas as condições pactuadas no presente umaPermissão, “ " d imúwIII - por meio de fiscais, ter amplo controle sobre a utili7acao o , .

icsiuiiio IIA I'AIt/liIl/t
novuiino MUNICIPAL]

Secretaria (lc Tu
(IAliIílll'IIÁ)

HH)

51“ A Iiscniimção ocorrera , n qitniqinr nioiiiniito, (oiiimtili' cnnvii'r .io
PERMITENYE.

& lª A fiscalização rª facultado iiitt-i
constatada Ilegalid
() exigir.

vir, a qualquer ninllit'ªnlt), tir—silo (|Ili'
ade no cumprimento deste termo ou sempre qtitl o ini'Il'WP público

539 A Intervenção será no sentido de cessar a irregularidade (lili' l'ªiiit/l'locorrendo.

& 49 O desvio de finalidade na utilização do bem público ou do
aproveitamento do imóvel Imnortnrá na rescisão imediata do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

6.1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas neste Termo de
Permissão, implica a autorrovogação da Permissão.

Parágrafo Único. No caso de auto-revogação da Permissão, :) Poder
Público Municipal não se obriga a indenizar o PERMISSIONÁRIO pelas benieitorias que
por ventura tenham sido realizadas na área cedida.

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por iniciativa do Executivo a
qualquer momento caso o PERMISSIONÁRIO:

I- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delcgue a
outrem a incumbência de adquirir as obrigações consignadas. sem prévia e expressa
autorização do PERMITENTE;

II - venha a agir com dolo, culpo, simulação ou em fraude na execução
da permissão contratada;

iII » quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto,-

IV - eventualmente, se o PERMISSIONÁRIO daixar de existir-,
V - Diiicultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos do Municipio de

Cabedelo para o exercício de suas atribuições funcionais de fiscalização dos
equipamentos, instalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSÃO;

Vi - O Permissionário deverá manter a loja em uso por 70% (setenta por
cento) dos dias transcorridos no mês e no iiorárlu do funcionamento do porque, não
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havendo o atingimento de tal percentual de trequêncra será caracterizaria abandono, TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 039/2020
Cºnsiderando justo motivo para a rescisão do Termo de Permissão de Uso assinado;

6.3. A posse do bem público objeto desta PERMISSÃO DE USO retornará ao Município a lTERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 039/2020, '
Qualquer tempo, mediante solicitação da Secretaria Municipal de Turismo. sem QUE CELEBRAM ENTRE 5| 0 MUNICÍPIO DE
qualquertipo de prejuízo para o Municipio, CABEDELO E CLOVES JANUÁRIO DE ARAÚJO — j

ME, EM CONFORMIDADE COM A LEI '

6.4. A interrupção dos serviços, sem a prévia autorização da PERMITENTE, deverá ser ' ORGÃNICA MUNlCIPAL, 0 DECRETO
lustilicada de imediato perante a Prefeitura Nlunlcipal de Cabedelo, sob pena de :MUNICIPAL Nº 55/2020 E LEGISLAçõEsrevogação do presente TERMO DE PERMISSÃO. CORRELATAS.
6.5. Sob nenhuma hipótese se impera dever de Indenização contra o PERMITENTE.

J O MUNICÍPIO DE CABEDELO — PB, pessoa Iuridica de direito publrtoInterno, IWSCIlta sob o nº de CNPJ 09 017 493 000164, (orn sede A rua loãti Pires de
Figueiredo, s/n, Centro, Iepresentado neste ato por seu Prefeito o Senhor VITOR HUGO
PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, “comovente em mão estável", portador do RG nº
3104870 e CUF nº 839.733544-72, com residência na Rua Costa Bela Vista, nº 72, Apt
402, Ponta de Campina, Cabedelo , PB, doravante denominado PERMITENTE. e CLOVES
JANUÁRIO DE ARAÚJO - ME, Irscrito sob o nª de (Nºi 16.551145/0001'47, com sede à
Rua de Cajueiro nº128 Centro, Cabedelo, representada pelo Senhor CLOVES lANUARlO
DE ARAÚJO, brasrleiro, portador do CPF/MF sob o nº 5087016472 e RG nº 1064970 —

SSP/PB, com residência na Rua do Cajue ro, 128, Centro, Cep 58 1007001, CabedelorPB,
doravante denominado PERMISSIONÁRID, resolvem celebrar o presente TERMO DE
PERMISSÃO DE USO, suieitandose A lei ºrgânicª Municrpal, ao Decreto Municipal nº
56/7020 e às clausulas e condições a segurr:

Wusum SÉTIMA— DAS povoações GERAIS

7.1. Todas as transações comerciais realizadas entre o PERMISSIONÁRIO e terceiros
serão de sua exclusiva responsabilidade, ficando vedado a utilização do nome da
PERMITENTE, (nmu intermediário na compra e/ou venda de suas mercadorias ou
produtos.

7.2, A instalação de qualquer equipamento adicional, ou a realização de benfeitorias,
não gerarão quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONÁRIO.

7.3, A PERMITENTE não se responsabilizará por preiuizos que possam advir ao
PERMlSSIGNÁRIO, pelo não fornecimento ou suspensão do fornecimento de água, bem
como pela suspensão, queda ou oscilação de energia elétrica, Ruusuui mmm-.msunom LEGAL l
lcuusuu OITAVA - DA PUBLICAÇÃO , _]

1.1. A presente Permissão regerfsevá pelo seguinte diploma legal;

8.1. O PERMITENTE fará, obrigatoriamente, a publicação do resumo deste termo no
Semanário Oficial do Município até 0 5ª dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. ª) Cºbªinjlç'ãº Fªdªfªlí

b) lei ºrganica do Municipio de Cabedelo;cl Edital de Ch ' ' _ .[CLÁUSULA NONA— no FORO _ _ _ A _ “___ ªmªmenta Publico nº 001/2020,d) Decreto Municipal nº 56/2020.

ESTADO DA PARAÍBA — ESTADO DA PARAlBA
a..-ii GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO gaga GOVERNO MUNIC'PAL PE CABEDELO

CABEDELO Secretaria de Turismo , CABEDELG Secretaria de Turismo ,,mmm— ;
9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cabedelo, para dirimir quaisquer dúvidas que
decorreram da execução do presente instrumento, renuncrando-se qualquer outro por
mais privilegiado que seja - 2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por objetivo a permissao de uso de bem

PÚl'JlIEO a título precário e gratuito & CLOVES IANUARIO DE ARAUJO - Militante

E por estarem de acordo, assinam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e scb o nº de CNPJ Ie 951.245,10001-47, representaoa pelo Sennor CLDIIEs JANUARID DE
Validade na presença dªSIEStemunhas ªbªlxº' ARAÚJO, portador do CPF/ME sob o nº 490.87C364772, do bem publico da LOJA n

39, medindo 2,30m de largura, 3,15m de profundidade e 2,55m de altura,
Cabedelo 'PB' “ dª Agººm dª 2020' localizada no Centro de ComerCIalIzação de Produtos Artesanais no Parque

/ O Municipal Turística de Jacaré — Cabedelo/PB, a título gratuuo, para exploração de
% atividade comercral no ramo de produtos artesanais.

VITORHÚG PEI CASTELLIANO [? ,FfPreferi Munic' aldPCabedeln I_CLÁUSªTERCElRê
lTENTE

Wien tãããº; ,

3.1. O PERMISSIONÁRIO fica Imitido na posse do imóvel obielo desta permissão, para
fins de exploração de atividade comercial de produtos artesanais no ramo de, . , /

MWM/il/(U. KM,/ZW [fp “Kºuao—*- artesanato, sendo necessária prévia autorização expressa ea PERMITENTE, para
WANDERLÉAROCHA DESOUZA eventual alteração do tipo de exploração comercial aqui Informada, sob pena de

PERMISSIONÁRIA revogação contratual, plena e imediata, sem qualquer notificação.

ÉAusuuQUARTA QDAS PROIBII-ÇÓES , _ _ _iTESTEMUNHAS: '—"7 7 7 # #
lª) l>me Não.-Ru Qwark riºs/sitº. 4.1. O PERMISSIONÁRIO é expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o

Bem, objeto da presente permissão de uso, aSSIm como transferir a terceiros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE.

5.1. Compete ao PERMISSIONÁRIO:

I- A Permissão de Uso será exclusiva do permissionário habilitado,
após a publicação do decreto do chefe do poder executivo municipal, conforme
Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, 9 2ª e a assinatura deste Termo de
Permissão de Uso;

(Z
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II - observar o disposto no presente instrumento;
III - efetuar todos os atos necessários a utililação do objeto desta

PERMISSÃO, da forma ja' definida, cnrrendn por sua conta as despesas necessárias a
esse fim;

lV -— restituir as Instalações livres e desembaraçadas de qualquer ônus
ao término da PERMISSÃO,

V - não oferecer o imóvel como garantia de clivrda ou obrigação de
qualquer natureza, incluídas as benfeitorias existentes,

VI - não deSViar a finalidade desta PERMISSÃO e observar as disposições
contidas neste TERMO DE PERMISSÃO,

VII - não utilizar e impedir que o irnt'ivel seja usado para atividades
estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrários ao interesse publico

Vlll - indenizar o PERMITENTE, segundo vaiorcs do mercado pelos
prejuizos que venham a causar, ao término da PERMISSÃO, ou a qualquer momento;

IX — arcai com as despesas referentes aos tributos, emolumentos e
contribuições de qualquer natureza, que se fizerem necessárias ao funcronamento dos
serviços, inclusive todo e qualquer encargo previdenoário, traoalhista ou fiscal, bem
como aqueles advindos de multas que porventura I'ie venha a ser aplicadas pelas
autoridades públicas, federais, estaduais e municipais, pertinentes às suas atividades
comerciais;

)( — obedecer aos regulamentos administrat vos, qualquer que seja sua
determinação;

XI - preservar a fauna e a flora local;
XII — manter o imóvel em perfeito estado de conservação, as instalações

elétricas e hidráulicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e conservação de
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploração
comercial;

XIII — arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou ao
Município;

XIV — manter funcionários em número suficiente para que haia
atendimento eficiente, icando estabelecido que não há vínculo empregatício entre o
PERMITENTE e tais empregados no exercício de suas funções, devendo substituir,
imediatamente, qualquer empregado que seja inconveniente à boa ordem e às normas
do PERMITENTE;

XV— responsabilizar—se pela guarda de seus equipamentos e pertences:
XVI - objetivando fomentar o turismo e a economia local fica

determinado que n PERMISSIONÁRIO deverá manter a sua loja com 60% (sessenta por
cento) de produtos conforme sua Declaração Descritiva de projeto e/ou produto
pretendido conforme documento apresentado no ato de inscrição para concorrer no
Edital de Chamamentoºllúblico nº 001/2020, ficando os 40% (quarenta por cento)

ESTADO DA PARAÍBA
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restantes para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendações do
tópico XXIII,

)(VII , as despesas decorrentes da utilização e manutenção das áreas de
uso comum das lojas do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque
Municipal Turístico de lacaré- Cabedelo/PB, serão custeados pelo(a) própriola)
permissionáriu(a).

XVIII , não realizar qualquer obra, modificação ou adequação do espaço
ocupado loro dos padrões estabelecidos sem o prévio e expresso consentimento do
PERMITENTE;

xlx -— manter as instalações no mais alto padrão de higiene e limpeza,
devendo recolher o lixo diariamente e transporta—|O até o local onde possa ser recolhido
pela Limpeza Pública,

)(X — manter as áreas que ora lhe são outorgadas em perfeito estado,
obrigando-se a efetuar todos os reparos, inclusive os de Simples manutenção às
próprias expensas, neles se incluindo quaisquer deteriorações que venham apresentar,
despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sob qualquer pretexto, poderão ser
cobradas ou transferidas a PERMITENTE;

)()(l —proporcionar à comunidade, serviços de utilidade pública;
XXII — não invadir a área destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não instalar mesas e cadeiras nas
áreas adjacentes à área cedida;

)()(lll - produzir a identidade visual de seus produtos artesanais fazendo
referência a Cabedelo com os dizeres "Cabedelo/PB/Brasil" e/ou com logomarcas
(disponibilizadas em CDsl, através de etiquetas, impressões, estampas, embalagens,
cartões, outros;

XXIV - produzir a identidade Visual da fachada da Ioia de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', produzido pela PREFEITURA, através da
Secretaria de Comunicação (SECOM).

5.2.2. o PERMISSIONÁRIO será responsabilizado pelos danos materiais causados aos
bens municipais que guarnecem a área objeto desta permissão de uso.

5.3. Compete ao PERMITENTE:

l— entregara posse do imóvel ao PERMISSIONÁRIO, no estado em que
se encontra, para que a mesma dele possa usufruir, conforme o estabelecido neste
Termo de Permissão;

|| - respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo de
Permissão,

lo de fiscais, ter amplo controle sobre a utilização do imóvel.

CABEDELO Secretaria de TurismoW
Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020
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51! A fiscalização ocorrerá, a qualquer momento, conforme conVier ao
PERMITENTE.

& zº A fiscalização é facultado interVir, a qualquer momento, desde que
constatada ilegalidade no cumprimento deste termo ou sempre que o interesse público
o exigir.

939 A intervenção será no sentido de cessar a irregularidade que estiver
ocorrendo.

& dª O desvio de finalidade na utilização do bem público ou de
aproveitamento do imóvel importará na rescisão imediata do TERMO DE PERMISSÃO
DE USO.

CLÁUSULA SEXTA— DA REVOGAÇÃO ÍEREVERSÃO DOWBEM

6.1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas neste Termo de
Permissão, implica a auto-revogação da Permissão.

Parágrafo Único. No caso de auto—revogação da Permissão, o Poder
Público Municipal não se obriga a indenizar o PERMISSIDNÁRIO pelas benfeitorias que
por ventura tenham Sido realizadas na area cedida.

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por iniciativa do Executivo a
qualquer momento caso () PERMISSIONÁRIO,

I - ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a
outrem a incumbência de adquirir as obrigações consignadas, sem préVia & expressa
autorização do PERMITENTE;

II - venha a agir com dolo, culpa, Simulação ou em fraude na execução
da permissão contratada;

lll - quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto;

IV - eventualmente, se o PERMISSIONÁRIO deixar de existir:
V — Dificultar ou impedir o acesso de Agentes Públicos do Municipio de

Cabedelo para o exercício de suas atribuições funcionais de fiscalização dos
equipamentos, instalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSÃO;

Vl - O Permissionario deverá manter a loja em uso por 70% lsetenta por
centol dos dias transcorridos no mês e no horário de funcionamento do parque, não

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNlCIPAL DE CABEDELO
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havendo o atingimento de tal percentual de frequonua será caracterizado abandono,
considerando justo motivo para a rescisão do Termo de Permissão de Uso assinado,

6.3. A posse do bem público objeto desta PERMISSÃO DE USO retornara ao Municipio &)
qualquer tempo, mediante solicitação da Secretaria Municipal de Turismo, sem
qualquer tipo de prejuizo para o Municipio.

6.4. A interrupção dos serviços, sem a prévia autorização da PERMITENTE, deverá ser
justificada de imediato perante a Prefeitura Municipal de Cabedelo, sob pena de
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

6.5. Sob nenhuma hipótese se lmporá dever de indenização contra o PERMITENTE.

CLÁUSULA âÉTlMP - nas nrsrosrçócs GERAIS ____

7.1. Todas as transações comerciais realizadas entre o PERMISSIONÁRIO e terceiros
serão de sua exclusiva responsabilidade, ficando vedado a utilização do nome da
PERMITENTE, como intermediário na compra e/ou venda de suas mercadorias ou
produtos.

7.2. A instalação de qualquer equipamento adicional, ou a realização de benfeitorias,
não gerarão quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONARIO,

7.3. A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuízos que possam advir ao
PERMISSIONÃRIO, pelo não fornecimento ou suspensão do fornecimento de água, bem
como pela suspensão, queda ou oscilação de energia elétrica.

8.1. O PERMITENTE fará, obrigatoriamente, a publicação do resumo deste termo no
Semanário Oficial do Municipio até 0 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assmatura.
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9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cabedelo, para dirimir quaisquer dúvidas que
decorrerem da execução do presente instrumento, rerunciando-se qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, assinam esle instrumento em 3 [três) vias de Igual teor e
validade na presença das testemunhas abaixo.

' Cabedelo , PE,1](IP Aguslo de 2020.

ViroRAuGopEIxoro CASTELLIANO
Brefeito'Municipal de Cabedelo
/ " PERMITENTE

» f / / » "l , '"?Jg / , xc ' » km,—,, Kal/«' ' ' “ :gc,
CLOVES JANUÁRIO DE ARAUJO '

PERMISSIONÁRlO

TESTEMUNHAS:

n) &, gªstª; ºgum EFLR/oc.

“MWM—JW
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 040/2020

l TERMO DE PERMISSÃO DE U$ EMT/2626]
,“QUE CElEBRAM ENTRE su 0 MUNICÍPIO DEl
CABEDELO E NEIDE ARTESA - ME, EMl
CONFORMIDADE com A LEI DRGÃNICA
MUNICIPAL, 0 DECRETO MUNICIPAL Nº
5539235 LEGISLAÇÓES CORRELATAS, *

memo ms “t 0 IZIUNKOIIPIO DE CABEDELO — PB, pessoa jurídica de direito público
F , cri a so o nr de CNP109.012.493 0001754, com sede a rua João Pires de
PIEqueIretlo, s/n, Centro. representado neste ato por seu Prefeito o Senhor VITOR HUGO
3152312 CASTELDLIANO, brasileiro, “convwente em união estável", portador do RG nº
402 Po : ÉPF n- 8%9.73s.544»72, com residência na Rua Costa Bela Vista, nº 72, Apt.

, n a e CampIna, Labedelo - PB, doravante denominado PERMITENTE, e NEIDE
BSI/000118, com sede à AV Mar Da

. . ERMISSÃO DE uso su'eit - -.» - , a -
galnica MunIpral, ao Decreto Municipal nº 56/2020 e às |I |J titio sea LelSeguIr: causu as e condIçoes a

1.1. A presente Permissão reger-
se—á pelo seguinte diploma legal:

a) Constituição Federal;

b) Ler Orgânica do Município de Cabedelo
:) Edital de Chamament ' 'o Publico nº 001 '
dl Decreto Municipal nº 56/2020, ”020,
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2.1. A presente PERMISSÃO DE USO tem por objetivo a permissão de uso de bem
público a título precário e gratuito a NEIDE ARTESA — ME, inscrita sob o nº de CNPJ
35.535289/0001—28, representada pela Senhora CLEONEIDE COSTA DA SILVA,
portadora do CPF/MF sob o nº 739,250634'04, do bem público da LOJA nº 40,
medindo 2,30m de largura, 3,15m de profundidade e 2,55m de altura, localizada
no Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque Turístico
Municipal de Jacaré , Cabedelo/PB, a título gratuito, para exploração de atividade
comercial no ramo de produtos artesanais.

[CLÁUSULA TERCEIRA- DA IMISSÃO DA POSSE

3.1. 0 PERMISSIONÁRIO fica imitido na posse do imóvel objeto desta permissão, para
fins de exploração de atividade comercial de produtos artesanais no ramo de
artesanato, sendo necessária préVIa autorização expressa da PERMITENTE, para
eventual alteração do tipo de exploração comercial aqur Informada, sob pena de
revogação contratual, plena e Imediata, sem qualquer notificação.

CLASH-WMA. enm—pm “ediçºes,

4.1. D PERMISSIONÁRIO é expressamente proibido de ceder no todo ou em parte o
Bem, objeto da presente permissão de uso, assim como transferir a terceiros os direitos
decorrentes do presente instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE.

51. Compete ao PERMISSIONÁRIO:

I- A Permissão de Uso será exclusiva do permissionário habilitado,
após a publicação do decreto do chefe do poder executivo municipal, conforme
Lei Orgânica Municipal no seu Art. 107, 5 2ª e a assinatura deste Termo de
Permissão de Uso;

rvaro disposto no presente instrumento; «V
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CABEDELO Secretaria de Turismo uniu isa—ct

lll — efetuar todos os atos necessários a utilização do objeto desta
PERMISSÃO, da forma já definida, correndo por sua conta as despesas necessárias a
esse fim;

lv — restituir às instalações livres e desembaraçadas de qualquer ônus
ao término da PERMISSÃO;

V — não oferecer o imóvel como garantia de dívrda ou obrigação de
qualquer natureza, incluídas as benfeitonas existentes;

VI - não deswar a fInalIdade desta PERMISSÃO e observar as disposições
contidas neste TERMO DE PERMISSÃO:

VII — não utilizar e impedir que o imóvel seja usado para atividades
estranhas aos objetivos da PERMISSÃO ou contrários ao interesse público.

Vlll — indenizar o PERMITENTE, segundo valores do mercado pelos
prejuízos que venham a causar, ao término da PERMISSÃO, ou a qualquer momento,-

lX — arcar com as despesas referentes aos tributos, emolumentos e
contribuições de qualquer natureza, que se fizerem necessárias ao funcionamento dos
servtços, Inclusive todo e qualquer encargo previdenciário, trabalhista ou fiscal, bem
como aqueles advindos de multas que porventura Ihe venha a ser aplicadas pelas
autoridades públicas, lederais, estaduais e municipais, pertinentes às suas atividades
comerciais;

)( — obedecer aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua
determinação;

)(I — preservar a fauna e aflora local,
XII — manter O imóvel em perfeito estado de conservação, as instalações

elétricas e hidráulicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e conservação de
pisos, paredes, balcão, mesas e demais equipamentos utilizados na exploração
comercral;

XIII - arcar com todo e qualquer dano causado a terceiros ou ao
Município;

XIV - manter funcionários em número suficiente para que haja
atendimento eficiente, ficando estabelecido que não há vínculo empregatício entre o
PERMITENTE e tais empregados no exercício de suas funções, devendo substituir,
imediatamente, qualquer empregado que seja inconveniente %; boa ordem e às normas
do PERMITENTE;

XV— responsabilizar—se pela guarda de seus equipamentos e pertences;
XVI — objetivando fomentar o turismo e a economia local fica

determinado que o PERMISSIDNÁRIO deverá manter a sua loja com 60% (sessenta por
cento) de produtos conforme sua Declaração Descritiva de projeto e/ou produto
pretendido conforme documento apresentado no ato de inscrição para concorrer no
Edital de Chamamento Público nº UOI/ZOZU, ficando os 40% (quarenta por cento)
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restantes para Produtos Artesanais locais e regionais, observando as recomendações do
tópico XXIII;

XVII — as despesas decorrentes da utilização e manutenção das áreas do
uso comum das lojas do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque
Municipal Turistico de Iarare— Cabedelo/PB, serão custeados pelo(a) prúprruia)
permissronário(a).

)(Vlll , não realizar qualquer obra, modificação ou adequação do espaço
ocupado fora dos padrões estabelecidos sem ci prévio e expresso consentimento do
PERMITENTE;

XIX — manter as instalações no mais alto padrão de higiene e limpeza,
devendo recolher o lixo diariamente e transporta-lo até o local onde possa ser recolhido
pela Limpeza Pública;

XX » manter as áreas que ora lhe são outorgados em perfeito estado,
obrigandose a efetuar todos os reparos, inclusive os de Simples manutenção às
próprias expensas, neles se incluindo quaisquer deterrorações que venham apresentar,
despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sob qualquer pretexto, poderão ser
cobradas ou transferidas à PERMITENTE;

xxr - proporcionar à comunidade, serviços de utilidade pública,
XXII — não invadir a área destinada aos transeuntes, permitindo o fluxo

normal dos frequentadores daquele local, bem como não instalar mesas e cadeiras nas
areas adiacentes a area cedida;

XXIII » produzrr a Identidade Visual de seus produtos artesanais fazendo
referência a Cabedelo com os dizeres "Cabedelo/PB/Brasil" e/ou com logomarcas
(disponibilizadas em CDs), atraves de etiquetas, Impressões, estampas, embalagens,
cartões, outros;

XXIV - produzir a identidade visual da lachada da loja de acordo com
orientação e arte disponibilizado em Cd', produzido pela PREFEITURA, através da
Secretaria de Comunicação (SECOM).

5.2.2. O PERMISSIONÁRIO será responsabilizado pelos danos materiais raiisados aos
bens municipais que guarnecem a área obieto desta permissão de uso.

5.3. Compete ao PERMITENTE:

l - entregar a posse do Imóvel ao PERMISSIONÁRIO, no estado em que
se encontra, para que a mesma dele possa usufruir, conforme u estabelecido neste
Termo de Permissão;

Il - respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo de
Permissão.

lll - por meio de fiscais, ter amplo controle sobre a utilização do imóvel.

* x, ES'l'AUO DA PARAÍBA
' GOVERNO MUNICIPAL DF. CABEDELO

CABEDELO Secretaria de TurismoW
élª A fiscalização OCOfÍl'lri, a qualquer momento, conforme convier ao

PERMITENTE

9 zº A iiscalização ri fzILllltrldO inicrwr, a qualquer momento, desde que
mnstatada ilegalidade no crimorimr—nlu deste termo ou sempre que o interesse públicoo exigir. .

539 A intervenção seni no sentido de cessar a irregularidade que estiveror or rendo . 4
5 dº O desvro de finalidade na utilizaçao do bem publico ou de

arriiirvvitamento do imóvel importara na rescisão imediata do TERMO DE PERMISSAO
DE USO.

"f***—isa m—ousvoereãaríeísroo;

6.1. O descumprimento de qualquer das obrigações estabeletidas neste Termo de
Permissão, implica a auto revogação da Permissão

Parágrafo Único. No caso de auto-revogação da Permissão, o Poder
Público Munic-pal não se obriga a indenizar o PERMISSIONARIO pelas benfeitorias que
por venlura tenham sido realizadas na area cedida

6.2. A presente PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por iniciativa do Executivo a
qualquer momento caso o PERMISSIONÁRIO:

I- ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a
outrem a incumbência de adquirir as obrigações consignadas, seni previa e expressaautorização do PERMITENTE; “

Il - venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execuçao
da permissão contratada;

lll - quando ocorrerem razões de interesse do serv—ço publico e ou na
ocorrência de qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto;

N - eventualmente, se o PERMISSIONÁRIO deixar riu existir,
V ' DlÍlcultar ou Impedir () acesso de Agentes Publicos do Miiiircrp-o de

Cabedelo para o exercicio de suas atribuições iuncionais rio irstalimçãa dos
equipamentos, instalações e usos, objeto deste TERMO DE PERMISSÃO,

Vl - O Permissionarlo dovtirá manu-r .i lola em uso por 70% (setenta por

cento) dos dias transcorridos no mês e no horário de liincioiinnirriito do parque, não

Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020
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havendo o atingimento de tal percentual de frequencia sera caracterizado abandono,
consrderando justo motivo para a rescisão do Termo de Permissão de Uso assinado;

6.3. A posse do bem público objeto desta PERMISSÃO DE USO retornará ao Municipio a
qualquer tempo, mediante solicitação da Secretaria Municrpai de Turismo, sem
qualquer tipo de prejuizo para o Municipio.

6.4, A interrupção dos serviços, sem a prévia autorização da PERMITENTE, devera ser
Justificada de imediato perante a Prefeitura Municipal de Cabedelo, sob pena de
revogação do presente TERMO DE PERMISSÃO.

6.5. Sob nenhuma hipótese se imporá dever de indenização contra o PERMITENTE.

ÍCLÁ'JSili-A SÉTIMA — DAS DISPOSIÇÓES GERAIS , ª

7.1. Todas as transações comercrais realizadas entre o PERMISSlONARlo e terceiros
serao de sua exclusiva responsabilidade, ficando vedado a utilização do nome da
PERMITENTE, como intermediário na compra e/ou venda de suas mercadorias ou
produtos.

7.2. A instalação de qualquer equipamento adicional, ou a realização de benfeitorias,
não gerarão quaisquer direitos de indenização ao PERMISSIONÃRIO.

7.3. A PERMITENTE não se responsabilizará por prejuízos que possam advir ao
PERMISSIONÃRIO, pelo não fornecimento ou suspensão do fornecimento de água, bem
como pela suspensão, queda ou oscilação de energia elétrica.

8.1. 0 PERMITENTE fará, obrigatoriamente, a publicação do resumo deste termo no
Semanário Oficral do Municipio até 0 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CABEDELO Secretaria de TurismoW ESTADO DA PARAÍBA
»— “ GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cabedelo, para dirimir quaisquer dúvidas que
decorreram da execução do presente instrumento, renunciando-se qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, assrnam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e
validade na presença das testemunhas abaixo,

/ [) Cabedelo? PB, 11 de Agosto de 2020,/ , //

vr'ron HUGO/PEIXOTO CASTELLIANO

Prefeito Municipal de Cabedelo
VERMITENTE

. . i < ' « '
"Fu” :*(17 (”«/Mí? vªi 7. .º "'/'

ctzoweroe COSTA DA SILVA
PERMISSIONÁRIA

TESTEMUNHAS:

1!) % kªº“ ªº“): kaka

ZªlWMWMLWm/Z
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“BEBE-º Gabinete do Prefeitom
PORTARIA Nº 9211. DE 14 DE AGOSTO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CABEDELD. Estado da Paraíba, usando
das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, em conformidade com o
Protocolo nº 450532020. de 30 de junho de 2020. e o Parecer da Procuradoria
Geral nº44212020. 12 de agosto de 2020.

RE;;ZLIE:

Art. 1“ - Conceder afastamento temporário - desincompatibilização - em
virtude de ser candidato nas eleições de 2020, ao servidor GILBERTO SILVA.
Professor E, matricula 02,105—9, com lotação na Secretaria de Educação, a partir
de 14 de agosto de 2020.

hd. 2“ - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Gabinete do Prefeito, 14 de agosto de 2020.

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO
PREFEITO

Rua Benedito Soares Silva, nº 31 — Monte Castelo — Cabedelo,!“
CEP: 58101-035 — Telefone: (83) 3250-3 2 23

ESTADO DA PARAÍBA
GDVERND MUNICIPAL DE CiªiBEDELO

% Gabinete do Prefeito

PORTaRIA Nº 9214 DE 14 DE 560570 DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO. Estado da Paraiba. usando
das atribuições que lhe são conferidas por Lei e' em conformidade com o
Protocolo nº 445432020. de 29 de junho de 2020. e o Parecer da Procuradoria
Geral nª 4541-9020, 13 de agosto de 2020,

B_E_S_D_ULE=

NI. 1” — Conceder afastamento temporário — desincompatibilização - em
virtude de ser candidato nas eleições de 2020. a servidora RAYSSA DANTÁS

DE .AZEVEDO ALMEIDA. Cirurgião Geral. matrícula 053824. com lotação na
Secretaria de Saúde' a partir de 14 de agosto de 2020.

dirt. 2ª - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Gabinete do Prefeito. 14 de agosto de 2020.

VITOR HUGO PEIXOTO CAISTELIJANO
PREFEITO

Rua Benedito Soares Filtra, nªtªl — Monte Castelo — Cabedelo,!”
EEF: 581 01-085 — Telefone: (ES] 3 2506223

em

“Moi-nua

em

Mm peri um: VITOR nuoo CASTELUANO a

mal-DEAS—SFU-Wi

o..—...... um

mim!.

um por I nim VIIOR mise mleLLlnNu

E!

Página 71

ESTADO DA PARAÍBA

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Gabinete do Prefeito

PORTâm Nº 9216 DE 1.4 DE ãGOSTO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CPIBEDELO, Estado da Farah usando
das atribuições que lhe são conferidas por Lei e. em conformidade com o
Protocolo nª 5.6?832020. de 10 de agosto de 2020, e o Parecer da Procuradoria
Geral n' M3r2020, 13 de agosto de 2020.

ESOLV '

Art. 1“ - Conceder afastamento temporário — desincompatihilização — em
virtude de ser candidato nas eleições de 2020, a servidora Mim DO
SOCORRO FERNANDES FERREIRA. Professor E. matrícula 02.124-5. com
lotação na Secretaria de Educação, a partir de 14 de agosto de 2020,

Art. 2“ - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Gabinete do Prefeito. 14 de agosto de 2020.

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO
PREFEITO

Rua Benedito Soares Silva. nª 81 - Monte Castelo — CabedelanB
CEP: 581014185 - TeIeÍoIIe: [an 3250-3223

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CàBEDELO

Gabinete do Prefeito

PORTãRIã Nº 921? DE 14 DE RGOSTO DE 2020

O PREFEITO DO MUNIÓPIO DE CABEDELO, Estado da Paraiba. usando
das atribuições que lhe são conferidas por Lei e. em conformidade com o
Protocolo nª S.??LFZOZO, de 12 de agosto de 2020, e o Parecer da Procuradoria
Geral n' 45132020, 13 de agosto de 2020.

BEQOLEE:

M. 1ª - Conceder afastamento temporário - desincompatibillzação - em
virtude de ser candidato nas eleições de 2020, ao servidor JOSÉ DE AMÚJO.
Auxiliar de Serviços, matricula 03.598-0. com lotação na Secretaria de Saúde. a
partir de 14 de agosto de 2020.

Art. 2” - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Gabinete do Prefeito. 14 de agosto de 2020.

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELIJANO
PREFEITO

Rua Benedito Soares Silva, nº 81 — Monte Castelo — Cabedelo,-'Elª
CEP: 581014135 — Telefone: [53] 3250-3223

inn-m entom—c ommann—cnc—yacous
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ªªª-Epª Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 9218 DE 14 DE AGOSTO DE 2020

O FREFHTO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO. Estado da Paraíba. usando
das atribuições que lhe são conferidas por Lei e. em conformidade com o
Protocolo nº SESC,-©0211, de 12 de agosto de 2020, e o Parecer da Procuradoria
Geral nº 45552020, 13 de agosto de 2020,

ME:
Art. 1“ — Conceder afastamento temporário — desincompatibilização — em
Virtude de ser candidato nas eleições de 2020. ao servidor GENESIO EWALD,
Odontólogo PSF. matricula 05.090-3, com lotação na Secretaria de Saúde. a
partir de 14 de agosto de 2020.

Art. 2“ - Esta Portaria entra em Vigor nesta data.

Gabinete do Prefeito, 14 de agosto de 2020.

VTI'OR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO
PREFEITO

Rua Benedito Soares Silva, nº BI — Monte Castelo - Cabedelo,-"PB
CEP: 58101-055 — Telefone: (83) 3250-3223

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE EABEDELO

Gabinete do Prefeito

PORTARIA N. 9226 DE 14 DE AGOSTO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraiba,
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição
Federalista. bem como pela Lei nº 52311909 — Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais de Cabedelo.

RESOLVE:

Im. 1ª . Fica reconduzida a Seniidora Pública Municipal, LUDVMILLA
MARIA TEIXEIRA PEREIRA, Terapeuta Ocupacional. matrícula nº
04.1'81—3. lotado na Secretaria Municipal de Saúde. a partir de
1OIO?12020, nos termos do artigo 29, da Lei 811211990 e Art. ?2 da Lei
5231989.

Art. 2º - Esta Portada entra em Vigor nesta data.

Gabinete dº Prot-eito. 14 de agosto de 2020.

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO
PREFEITO

Rua Benedito Soares Silva, nº 81- Monte Castelo — Cabedelo,-IPB
cep: 58101-085 - Telefone: (33) 3250-3223
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Gabinete do Prefeito

PORTARIA N“ 9228 DE 14 DE AGOSTO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO. Blade da Paraíba, usando
das atribuições que lhe são conferidas por Lei e. em conformidade com O
Protocolo nª 552012020, de 13 de agosto de 2020. e o Parecer da Procuradoria
Geral nª 45512020. 13 de agOsto de 2020.

BESQLVE:

Art. lº - Conceder afastamento temporário — desincompatibilização - em
virtude de ser candidato nas eleições de 2020, ao servidor JOSUÉ PESSOA DE

GOES. Professor 5, matrícula 00.483-0. com lotação na Secretaria de Educação,
a partir de 14 de agosto de 2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em Vigor nesta data.

Gabinete do Prefeito. 14 de agosto de 2020.

Vl'l'OR HUGO FHXO'I'O CASTELLIANO
PREFElTO

Rua Benedito Soares Silva. nº 31 - Monte Castelo — CabedelugPB
CEP: 58 101 -0I15 - Telefone: [83] 3250-3223

ESTADO DA PARAÍBA

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 9229 DE 14 DE AGOSTO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, usando
das atribuições que lhe são conferidas por Lei e. em conformidade com o
Protocolo nª 53509020. de 14 de agosto de 2020. e O Parecer da Procuradoria
Geral nº 46532020. 13 de agosto de 2020.

BEgQLVE:

Art. 1“ - Conceder afastamento temporário - desincompatibilização - em
Virtude de ser candidato nas eleições de 2020. a servidora KARINA PEREIRA

SOUTO, Professor de Educação Básica 1] - Historia. matrícula 04.899-2, com
lotação na Secretaria de Educação, a partir de 14 de agosto de 2020.

Art. 2" - Esta Portaria entra em Vigor nesta data.

Gabinete do Prefeito. 14 de agosto de 2020.
E

%

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELUANO ª

PREFEITO ª '
g

i
ª É

Rua Benedito Soares Silva. nº BI — Monte Castelo — CabedelorPB ª &
cer: 58101-085 _ Telefone: (33) 3250-3223 E
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ESTADO DA PARAIBA
. GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

ªª GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N' 9.230 DE I? DE AGOSTO DE mm

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELD, Estado da Paraíba, no uso de suas

atribuições legais e tendo em vista O disposto no artigo na e 230 da Lei 5231959 —

Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Cabedelo -,

RESOLVE:

Art. l' - DESIGNAR, os servidores DANIELLA CABRAL DE ALBUQUERQUE. PAULO

EDUARDO DE ALMEIDA COSTA & JEAN CASTRO ZAMPIERI, pala sob a presidência

da primeira, constituem Comissão de Processo Mmlnlstratívu Disclplinar, com

vistas a dar continuidade no prazo de 60 (sessenta) días aos trabalhos de apuração

do Processo Administrativo nª Miami-5718 3-6.

Art.:'- Esta Portaria entra em vigor nesta data.

O

E

&

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO EPREF erro 5
%

GABINETE DO PREFEITO ';
5

Rua Benedlzo Soares Silva S,!N. Muniz Castelo - Cabedelo — PB
Cep.- 58.101-085 - Telelones: 325 0-3223

Emil: merelwlâlcabedeloahgumhr

' ESTADO DA PARAÍBA
"" GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

36% GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nª 9.131 DE |? DE AGOSTO DE 3020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado dª Parªíba, no uso de suas

anlbulções legais e tendo em vista O disposto no artigo 212 e 230 da Lei 52331959 -

Estatuto dos Funcionário: Públicos do Municipio de Cabedelo —,

RESQLILE:

“BEM?-Ibiªm

Art. l' - DESK-NAR, os servidores DANIELLA CABRAL DE ALBUQUERQUE, PAULO

EDUARDO DE ALMEIDA COSTA ! JEAN CASTRO ZAMPIERI, para sob a presldêncla

da primeira. constituem Comissão de Processo Administrativo Disclplinar, com

vistas a dar continuidade no prazo de 60 (sessenta) dias aos trabalhos de apuração

do Processo Administrativo nª ZDISI'OOFIBng.

Aru“ - Esta Portaria entra em vlgor nesta data.

VITOR HUGO PElKOTO CASIELIJANO
PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

Ruª Benedita Seam Sllva SIN. Nonne Casale - Cabedelo - PB
Cep: 55,1 [Il-085 - Telefones; 32 50-32 23

Elnil:ptEÍE|la©tªb:dtln.pb-gºvbr
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ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELD

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA NII 92112 DE 18 DE AGOSTO DE 2020

CI PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, ESTADO DA PARAÍBA,. no
uso de suas atribuições legais, conferidas pela Cmtimiçãa Fadel-almª e pela Lei
Orgânica Municipal.,

RESOLVE:

Art 1' DESTITIJIR da Comissão para elaboração do PERFIL
PROFISSICXZRÁF'IOO PREVIDENClARlD - PPP, .: qual é composta pelos seguintes
membros:

““'“ !mmv

I - LUIZ VALLADAO FERREIRA, matrícula 19.701-7

n -SILVANA SORAYA GOUVEIA HENRIQUES Mamma, matrícula 023324 'ª
III- ANTÓNIO GEORGE ALVES DE FIGUEIREDO, matrícula 07.639-9

Art. 2“ Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Gabinete do Prefeito. 18 de agosto 2020.

VTTOR HUGO PEÍXO'IIO CASTELLIANO
PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

Rua Renault» Smam Silva SIN. Mame Casulo — Cabedelo — PB
Cep: sum-035 - Telefona: 32 Sil-3223

EnnllrmIelmâcabedeloabgmbr

MW ! mm: mm HumWIalm

min-Ima.

m. um» ...-um ..

BELO_
PORTARIA Nº 9243 DE 18 DE AGOSTO DE 2020

O PREFErro INTERINO DO MUNICIPIO DE (:ABEDELO, Eslado da Paraíba.
no uso de suas atrhuições legais que lhe são conleridas pela Constituição
Federalfaa. & em confon'nldade com a Lei Orgânica Municipal.

M:
m. 1ª - Designar W matricula n“21-65“. OFF nº Dºª-30032433: W
VÉQQHCELOS, mania-uia nº 02.886-0. CPF nº 033.338308-52. 9 ANA FLAVIA
MOREIRA SALTAR, mairicula nª 023273, CPF nº 0215533452 para
comporem & Oçmissão para elaboração do EERFIL PRQEIãªOGRAFIQQ
PBEVIDENCIAFIIO - PPP. (: qual se constitui em um documsnlu histórico—laboral
do trabalhadon'szidor que reúne. ener outras imormaçõas, dados administram.
registros ambientais e resulladas de "normal-açâo hinlúgica. durante todo O período em
que este exerceu ou exerce suas anuidades.

Imhuul D m mhz-4072333730ArlzR - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Gabinete do Prefeito. la de agoaio de 2018.

m...-M

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO
PFI EFE ITO

m

um: um um CASTELLIANO

Rua Benedito Soares Silva, 81
Monte Castelo. Cabedelo. Paraíba.
CEP: 58101-085
Tpl- (R?! UERJ???
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CONSELHO MUNICIPÉL DOS DIREITOS [IA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDE-R

RESOLUÇÃO 0015
convocação E Nºmeação ue SUPLENTE |:an CONSELHO TUTELAR

Dispõe sobre a convocação e nomeação de
suplente para atuação por 90 lnovenla: dias
no Conselho Tutelar - Setor II de
CªbedªloiPEl

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇF E DO ADOLESCENTE,
no uso de suas atribuições legais nos termos dos artigos 131 a me, ea Lei Federal nº 8059190
(Estatuto da Criança e do Adolescente — ECA) bem como conferidas pelo artigo 9” da Lei Municipal
nºa/DIB? de 1? de autumn de 1991, com iandamento na Resolução nº 170 de 1D de dezembro de
2014 do CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE —
COMANDA. e mnsmeranco ci processo de escolha para membros dos Conselhos Tutelªres - Setor 1 e
II. realizado para o quadriênio 20162020“

Resolve:

Art 1' Ccnuocar e nomear o Membro Suplente do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e

do Adolescente de Setor II. a Sra. Joseane Bªtistª Sªlªs de Silva para que substitua a

Canselneira Maria Cícera BÚÍO de Lima. Mªl. 2'L675-5 para fins de
desi'icompatibiiização. I'ID periodo compreendvdo entre o dia 20 de agosto até o dla 1? de novembro do

corrente ano:

Art 2“ Revogadas as disposições em mnlràrio. esta purlaria anlra em vigor a panir desta dela.

Cabedelo, 19 de agosto de 2020.

AN .E BRITO SILVA JUBERT
Presidente do CMDCA

Rua Estudante Fa ulci Maia Guimarães. 545, Formosa—Cabedelo - Paraiba
rone1i53|325£L3157

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

CABEDEI-º Secretaria de Segurança Municipalcevenne «uma.—n

EDITAL DE CITAÇÃO

EDITAL, COM PRAZO DE 10 DIAS. PARA CITAÇÃO DO SERVIDOR NA
AÇÃO PROCESSUAL DISCIPLINAR Nº,2.956/2020. MOVIDA PELA CORREGEDORIA
GERAL DA SSM - CAB EM FACE DE SEBASTIÃO SABINO VIEIRA.

0 Corregedor Geral da Secretaria de Segurança do Município de Cabedelo,

FAZ SABER atodos quantos () presente EDITAL virem ou dele conhecimento
tiverem que, por este Órgão de controle da Secretaria de Segurança do município processam-se
os autos da Ação disciplinar, nº 2956/2020, movida para apurar possível irregularidade em
curso. Com fulcro no Art, 28 da lei municipal 1472/09, configura-se abandono de cargo, a
ausência do servidor as suas atividades laborais por período superior a 30 dias consecutivos ou
60 dias intercalados. Estando o servidor ausente das suas funções em período superior ao
estabelecido no dispositivo supracitado1 e ainda em lugar incerto e não sabido, e expedido o
presente edital, com prazo de 10 (dez) dias, para citação do servidor SEBASTIÃO SABINO
VIEIRA. Mat, 01.667-5. para os atos e termos da ação proposta. para que se manifeste e
apresente justificativa legal nos prazos de 10 [dez dias).

Ficando ciente de que, a não manifestação no prazo estabelecido na presente,
constituirfserá a revelia, não sendo necessária a convocação do servidor para os demais atos
processuais. salvo na hipótese da apresentação voluntaria durante o trâmite processual. em
qualquer etapa da lide, E para que chegue ao conhecimento de todos e expedido o presente.
com prazo de 10 (vinte) dias,

Este edital será publicado e afixado na forma da lei,

mm orNemioacao/ e IrlIGIme ocddido EHEBAACUSABI&IB4U

Cabedelo, 19 de agosto de 2020,

JAIME CAETANO ALVES DE LIMA NETO

Corregedor geral — SSM/CAB

Rua Benicio de Oliveira Lima, n"371 , Camboinha lll , Cabedelo—PB
CEP: 58.101-383 , Telefone: (83) 3228-4413
Email: guardamunicipal©cabedelo.pb.gov.br

Assinado por 1 pessoa JAIME CAETANO ALVES DE LIMA NETO Para veriiicai a validade das assinaturas, acesse mins marmelo ido L

Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020

PUBLICAÇÃO A i-VADOiMiªmmzua
pix AC "10 CANIARA IVIUNICIPÁL DE CÁBEDELU

Sede Oaclmerlunnicipll teCuheéeloIPBl

(?ª'ªºªªªªªªºm _; ATODAMESA Nºa47/2020, “' 'LJ
Prorroga a suspensão das atividades
legislativas c administrativas de forma
presencial na Câmara Municipal de Cabedelo
(PB). mantendo-se o regime de plantão. e dá
outras providências.

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE
CABEDELO (PB), usando das atribuições que Ihc conferem o art. 18: incisol e II da
Resolução nc 158/2006 (Regimento Inturno da Casa)“ e:

Considerando a necessidade di; continuidade das medidas dc
enfrentamento da emergência de saúde pública em face da pandemia LlO novo
coronavirus (COVID—lºi:

Considerando as orientações e recomendações do Ministério da Saúde
do Brasil e da (Í)rgfinizaçâo Mundial de Saúde no sentido de evitar aglomerações de
pessoas:

Considerando o Plano de Contingência Municipal para enfrentamento
da pandemia;

Considerando o disposto no parágrafo único do art. 2“ da Resolução n*"
235, de 20 de março de 2020. puhlicada no Semanário Olicial de Cabedelo de 16 a 20
de março do corrente ano;

RESOLV

Art. iª Fica prorrogado até 3l de agosto de 2020 a suspensão das
atividades legislativas e administrativas. de forma presencial, na Câmara Municipal de
Cabedelo (FB) em razão da Continuidade pandemia do COVlD-iº. com vistas a
evitamos aglomerações no Plenário, na Galeria e no entorno do prédio Sede da
Câmara Municipal,, para cumprimento do distanciamento social.

Parágrafo único. As atividades de que trata o “"caput“ deste artigo, serão
ser realizadas de forma remota e. em regime de plantão! na forma do artigo seguinte

Art. 2" Os trabalhos administrativos 0 legislativos (Ia Câmara Municipal
pin regime de plantão, serão roalimdos (le forma controlada e limitado. com

,fhigienização dos ambientes de traballio para evitar a infecção e a propagação (lo
“coronavirusª'. sob a supervisão da Mesa Diretora :: dos Secretários da rcspcotiva área
de atividade. para tratarmos os assuntos de interesse público municipal.

A I*IiJULIAI'IIIIIII'I
CAMARA MUNICIPAL DE CAGEDELO ”ª?

& lº No ambient: de trabalho serão obsewadas as regras de
distanciamento social. disponibilizando—se álcool cin gol para higienização das mãos c.
a utilização de máscara de proteção contra o COVIDEI“) será obrigatória por
parlamentares. servidores e visitantes.

& 2” O número de servidores sora reduzido ao extremamente neccssário à
realização dos trabalhos.

Art. 3“ Não será permitido o trabalho “in loco" dos servidores:
I — que tenham 60 (sessenta) ou mais anos de idade:
II A que manifestarem sintomas respiratórios. como lebre. tosse, coriza

ou dificuldades de respirar:
III -— gestantes e lactantes;
lV — que utilizam medicamentos imunossupressores.

Parágrafo único. Os servidores na situação dos incisos I. III e IV.
quando possível, realizaram os serviços em regime do teletrabalho.

Art. 4“ A Câmara Municipal continuara a realizar sessões ordinárias na
modalidade remota por videocontêrência, nas terças—loiras, em horário regimental. para
apreciação das proposituras um trairiitação nesta Casa Legislativa, nos termos do Ato
da Mesa nU (Bo/2020 o suas alterações.

Art. 5" liste Ato entra em vigor da LIlllZ de sua publicação.

Art. 6“ Reiogatnse as disposiçõss CII] contrario.

Câmara Muniupal de Cabedelo Estado da Paraiba. “Casa Lui/. de
Oliveira Lima“, cm 17 de agosto de 2020., X

Ver. GRAÇA REZENDE
// , ' Presidente , l, i«. .º J “ "*IZARDO »” VALDI TAR ].“ARL'GA

2ª Secretário

(

j



Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020

PUBLICAÇÃO
AFIXAÇÃO

i,» r m'" “ |_ "“ Í " & Sede«lnCâmuxMumcipalchabedeIMPB]. ..

CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO Jªl Mªn's?" LOM) Dºª)“Dia: ;!L' O(— f'*'v;L'
“i 'HQ'IM“

PORTAR I A Nº 044/É020 “ST"

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO,
ESTADO DA PARAÍBA. com [iilcro no na 29, XIII. da l.ci Orgânica Municipal.
combinado com o em. 19, N' 1“, inciso III» alínea “dª“ do Regimento Imcrno da Casa
(Resolução n'ª 158/2006): zn'I. Sº (III | ei nª" 1,808 de 04 de janeiro de 2017.

RESOLVE:

Art. lº Exonera”, ANDERSON PASKALINNE PINHEIRO CAVALCANTE. do
Cargo em Comissão Ile Tesoureiro Símbolo Pl.—DIJ. do quadro de pessoal da
Cànmra Municipal de (shalom (PB).

Art. 2“ Esta Portaria enlra em x igor na data de sua publicação.

, CÁMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, ESTADO DA
PARAIBA. “Casa Luiz de Oliveira Limaº". em 17 de agosto de 2020.

Q ., um; ,Ã&_ CAKJQQ ) » G cx &') I) 13
V .IW ARIA DAS GRAÇA“)? CARLOS REZENDF

PRESIDENTE

PUBLICAÇÃOAFIX
Sede da Cámara MunicAipaI de Cabedela(PB)

_ ICKIADUJAIARXIIIA (S“doarLWdaLOM)
CAMARA MLNICIPAL DE CABEDEW; ( '

;POR I ARIA “ªº 045/2020

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO,
ESTADO DA PARAÍBA. com fulcro no an. Jªl XIII, da Lei Orgânica Municipal.
combinado com 0 am. 1 ' lºl inciso III_ alinea “o” do Regimento Interno da CLISiI
!,_Resoluçõo nº 158/200onu . ,“ da Lei n* LXUS do 04 dejaneim de 2017

RESOLVE:

Axl 1" 1:- xonelal JOSE I.!“NISEN do (alvo em Comissão de Assessor Financeiro,
Sim 1 10 l—ºl |)1-1 do ou ulm de pessoal da Lamzua Munlci os] de ( abedel o (PB).

Are. 2ª 17:er Portaria uma em xigor nu dum Ile sua publicação.

CÁMARA MUNICIPAL DE CABEDELO. ESTADO DA
PARAIBA, “Casa I uíz dc (Ill-xira Lima“. em |? de agosto de 2020

“& er WARIA DAS (ARAÇÁS CARLOS REZENDE »
PRESIDFWTE
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PUBLICAÇÃO
AFIXACAO

. v , . SedcdaCimara Municipalde CzhedelMPB]
A II'STADII A PARAIBA (51 dum 87daLOMI

CANIARA MUNICIPAL DE CABEDEJgàO ªí O L) )(,rº "anãoPORTARIA N 046/202 im
A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO,

ESTADO DA PARAÍBA. com fulcro no art. 29, XIII. da Lei Orgânica Municipal,
combinado com o art, 19, 5 1ª, inciso III, alínea “d” do Regimento Interno da Casa
(Resolução nº 158/2006) e art. 5º da Lei nº 1.808 de 04 dejaneiro (lc 2017.

RESOLVE:

Art. 1" Nomear= JOSE JANSEN, para o Cargo em Comissão de
Tesoureiro, Símbolo PL-DI-l. do quadro do pessoal da Câmara Municipal de
Cabedelo (PB) até ulterior deliberação.

Art. 2“ Esta Portaria emm em vigor na data de sua publicação.

, CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, ESTADO DA
PARAIBA, “'Casa Luiz de Oliveira Lima”. em 17 de agosto de 2020.

X [' w ' )G Cx xxi/L ' ? '/
Ver. MARIA DAS CRA ºis CARLOS REZENDE «5 “º *

PRESIDENTE

PUBLICACAO
AI |pr CA ()

Sede [III Cãmarz Municipal de CubcdclolPBl

cs'rADonIPARAínA (glºdomSIdnLOM )”
CÁMARA MUNICIPAL DE CABEDELO ; I 03 , 1053 &4:_,I__'_._4—,l

PORTARIA Nº 047/2056 " ,,

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO,
ESTADO DA PARAIBA. com fulcro no art, 29, XIII. da Lei Orgânica Municipal,
combinado com o art. 19, & Iº. inciso III, alínea “d" do Regimenlo Interno da Casa
(Resolução nº 158/2006); art. Sº da Lei nº 1,808 de 04 de janeiro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1" Exonerar, DANIEL DE OLIVEIRA MONTEIRO. do Cargo em Comissão
de Assessor Legislativo Especial. Símbolo PL—AL-Z, do quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Cabedelo (PB).

Art. 2" Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

' CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, ESTADO DA
PARAIBA, “Casa Luiz de Oliveira Lima”. em 17 de agosto de 2020.

o;&)và.
PRESIDENTE
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PUBLICAÇÃO
AFIXACAO

Sc—IHIII Câmun Munlrlpal Ilc l'ahcdclulPBl

. , Iglºdnarl IIIIILOMI ,_LNIXINIDKIXRAIIIX ' _ ,
CÃVIARA MUNICIPAL DE CABEIJM ** ' ,I » l ' *

Po RTAÍRIA Ninfa/2020“ _ , ; ? vªliªm "' **

A PRESIDENTE DA (,ÍÃMAKA MUNICIPAL DE CABEDELO,
ESTADO DA PARAÍBA com fulcro no lll'l. 29. XIII. LILI l.ci Org ua Municipzll.
cmnbínzulo com (I um NL |“. inciso III. alínea “Il“ (IO chímcmo Interno da Cam
(Resolução nº 58/3006) c url. 5 da Lei II" I_SOR dc 04 dcjanolro dc 20l7.

W!
Art. l" Nomear. DANIEL DE OLIVEIRA MONTEIRO. para o Cargo

em Comissão de Assessor Financeiro. Simholo I'IFDI—l. LIU quadro de pessoal (III
Câmara Municipal de Cabudclo (PB) até ulterior deliberação.

Art. 2" IÍsla Portaria ClIll'iI em I Igor na IIleII de sua publicação.

_ CÁMARA MUNICIPAL DIZ CABEDELO ESTADO DA
PARAIBA, “Casa Luly de Oliveira Lima” . Clll 17 de agosto de?, (120

Ver. MARIA DAS GRAÇAS CARLOS REZENDE“
PRESIDEN'I'E

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa de serviços de engenharia de trafego de sinalização
horizontal Acrilica, para atender as necessidades da SEMOB. FUNDAMENTO LEGAL:
Pregão Presencial nº 0006512020. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02.240 —
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA Projeto Atividade:04.122.2001.2133 — Manter
as Atividades da Secretaria de Mobilidade Urbana 15.451.1031.2134 — Implantar a
Sinalização de Transito Elemento de Despesa: 3390. 30— Material de Consumo 3390. 39—
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica Fonte de Recurso: 1001 — Recursos
Ordinários] DTTR. VIGENCIA: até 18/08/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura
MuniCIpaI de Cabedelo e: CT Nº 0025812020 - 18.08.20 - SECULAR COMERCIO
CONSTRUCAO E REPRESENTACAO EIRELI - R$ 20.185,00.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008112020
Nos termos do relatório "nal apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da
Assessoria Juridica, referente ao Pregão Presencial nº 0008112020, que objetiva:
Aquisição de Bicicletas, conforme especificações técnicas, para Secretaria de Segurança
Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de:
RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 - R$ 22.080,00.

Cabedelo - PB, 18 de Agosto de 2020
ISAIAS VIEIRA DOS SANTOS — Secretário da Segurança Civil

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 0005612020

Aos 18 dias do mês de Agosto de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação
da Prefeitura Municipal de Cabedelo, Estado da Paraíba, localizada na Rua Benedito
Soares da Silva - Monte Castelo - Cabedelo - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520,
de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666. de 21 de Junho de
1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 008,
de 30 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nª 007, de 17 de Março de 2017, e
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e,
ainda, oonforrne a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº
0008112020 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de Bicicletas, conforme
especificações técnicas, para Secretaria de Segurança Municipal; resolve registrar o
preço nos seguintes termos:

Órgão elou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CABEDELO - CNPJ nº 09.012.49310001-54.

VENCEDOR: RICARDO ADRIANO VITURINO 0288698843!)

CNPJ: 34.175.04710001-08

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 BICICLETA TIPO MOUNTAIN LOTUS/SHIMANO UND
BIKE BICICLETA EM
ALUMINIO POLIDO
(ALUMINIO 6.060) ORIGINAL
DE FABRICA E DE LINHA
DE PRODUÇAO,
ADESIVADA COM FAIXAS E
LOGOMARCA DA GM
CABEDELO EM SEU
QUADRO NA PARTE
SUPERIOR.

102.208,0022.080,00

Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020
CARACTERISTICAS
BASICAS: A BICICLETA
DEVERA SER DE 21MARCHAS. TIPO
MOUNTAIN BIKE COM
QUADRO DE ALUMINIO
POLIDO (FABRICAÇÃO EM
ALUMINIO DE 6.060):
TAMANHO 17 POLEGADAS:
GARFO DIANTEIRO COM
SISTEMA DE SUSPENSAO
EM ALUMINIO COM
REGULAGEM; DEVE
POSSUIR ARO 29: FREIO A
Discº: 21 MARCHAS:
UNISEx; EQUIPAMENTOSOBRIGATORIOS E
ACESSORIOS: FAROL
DIANTEIRO DE LED
RECARREGÁVEL: BUZINA
SIRENE ELETRONICA:
SINALIZADOR DIANTEIRO
TIPO VISTA LIGHT;
LANTERNAS TRASEIRA
RECARREGÁVEL;
SINALIZADOR TRASEIRO
TIPO VISTA LIGHT; KITS
REFLETORES LATERAIS
CONFECCIONADOS EM
PLASTICO E FIXADOS NOS
RAIOS DAS RODAS;
BOMBA DE AR PORTATIL
COM TRAVA MANOMETRO
COM SUPORTE NA COR
PRETAAÇOPLAVEL A
BARRA INFERIOR DO
QUADRO: ESPELHO
RETROVISOR DO LADO
ESQUERDO; SUPORTE DE
GARRAFA TE RM ICA E
GARRAFA TE RM ICA:CAPACETE PARA
CICLISTA; GARANTIA
MINIMA DE 12 MESES.

TOTAL 22. 080. 00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referlda Ata de Registro de Preços tera a vigência de 12 (doze) meses, conslderados
da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cabedelo firmar
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados.facl IHU-Se a depara aquisiçªo pretendida, assegurada
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a
recurso ou Indenlzação.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente
formalizada através do respectivo Pedido de Compra. serão observadas as cláusulas e
condições constantes do Edital de licitação que a precedeu. modalidade Pregão
Presencial nª 0008112020. parte integrante do presente instrumento de Compromisso. A
presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:
Pela Prefeitura Municipal de Cabedelo, que também é o órgão gerenclador responsável
pela administração e controle desta Ata. representada pela sua estrutura organizacional
definida no respectivo orçamento programa.
CLÁUSULA TERCEIRA- DAS DISPOSIÇOES GERAIS:
Integram esta Ata. o Edital do Pregão Presencial nº 0008112020 e seus anexos. e as
seguintes propostas vencedoras do referido certame:
- RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430.
CNPJ: 34.175.04710001-08.
Item(s):1
Valor: R$ 22. 080. 00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da
Comarca de Cabedelo.

Cabedelo- PB, 18 de Agosto de 2020
ISAIAS VIEIRA DOS SANTOS— Secretário da Segurança Civil

ESTADO DA PARAiBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

RATIFICAÇAO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP0002012020
Nos termos dos elementlos constantes da respectiva Exposição de Motivos que Instrul o
processo e observado o parecer da Assessoria Juridica. referente a Dispensa de
Licitação nª DP00020/2020, que objetiva: Aquisição de Bon'ifador e Dosador para ações
ao Combate ao COVID 19 nas Escolas e Creches da Secretaria de Educação: RATIFICO
:: correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: VANESSA RACKEL DOS
SANTOS FIRMINO 13121098403 - R$ 13.280,00.

Cabedelo — PB, 19 de Agosto de 2020
MARCIA DE LOURDES M. DE OLNEIRA - Secretário de Educação

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Borrifador e Dosador para ações ao Combate ao COVID 19 nas
Escolas e Creches da Secretaria de Educação. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de
Licitação nª DP0002012020. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02.090 — SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO Projeto Atividade: 12.122.2001.2019— Manter as Atividades da
Secretaria de Educação 12.365.1004.2022— Manter as Creches e Pré— Escolas do
Municipio 12.361.1005.2028— Manter ao Custeio das Atividades do Ensino
Fundamental(MDE) 12.361.1005.2029— Manter o Custeio das Atividades do Ensino
FundamentaKFUNDEB 40%) Elemento de Despesa: 3390.30— Material de Consumo
Fonte de Recurso: 1111 — Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos—
Educaçaol COVID—19 1113— Transferéncias do FUNDEB 40% 1124 — Outras
Transferências de Recursos do FNDE] COVID—1 91 QSE/ Manutenção Infantil.
VIGENCIA: até o final do exercicio financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Cabedelo e: CT Nº 0026112020 — 19.08.20 — VANESSA RACKEL
DOS SANTOS FIRMINO 13121098403 - R$ 13.280,00.

ESTADO DA PARAiBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONCORRENCIA N' 0000312019
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e
observado o parecer da Assessoria Juridica. referente a Concorrência nº 0000312019.
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE
LIMPEZA URBANA: HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e
ADJUDICO º seu ºbjeto &: CAMARA AMBIENTAL EIRELI — R$ 9.475.244,52.

Cabedelo - PB, 18 de Agosto de 2020
UBIRACI SANTOS DE CARVALHO-Secretário de Infraestrutura

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE
LIMPEZA URBANA. FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 0000312019. DOTAÇÃO:
Unidade orçamentária: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Projeto Atividade:
15.452.1028.2125 —manter a limpeza urbana. Elemento de Despesa: 3390.39—outms
serviços de terceiros—pessoa juridica. Fonte de recurso: 1001—recursos ordinários (do
tesourº)" VIGENCIA: até 19/08/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal
de Cabedelo e: CT Nº 0025712020 - 19.08.20 - CAMARA AMBIENTAL EIRELI - R$
9.475.244,52.



Cabedelo, 17 a 21 de Agosto de 2020
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de Empresa para execução de serviços de regularização das
lombadas existentes para lombadas do tipo A,atendendo as necessidades da SEMOB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 0011812019. DOTAÇÃO: Unidade
Orçamentária: 02.240 — SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA Projeto
Atividade:04.122.2001.2133 — Manter as Atividades da Secretaria de Mobilidade Urbana
15.451.1031.2134 — Implantar a Sinalização de Transito Elemento de Despesa: 3390.30
— Material de Consumo 3390.39 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica
4490.51 — Obras e Instalações Fonte de Recurso: 1001 — Recursos Ordinários] DTTR.
VIGENCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Cabedelo e: GT Nº 00260/2020 - 18.08.20 - RICARTE ARAGAO
CONSTRUCOES EIRELI - R$ 14.890,00.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de Empresa para execução de serviços de regularização das
lombadas existentes para lombadas do tipo A, atendendo as necessidades da Semob
(ampla participação). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00123/2019.
DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02.240 — SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
Projeto Atividade:04.122.2001.2133 — Manter as Atividades da Secretaria de Mobilidade
Urbana 15.451.1031.2134 — Implantar a Sinalização de Transito Elemento de Despesa:
3390.30 — Material de Consumo 3390.39 — Outros Serviços de Terceiros— Pessoa
Juridica 4490.51 — Obras e Instalações Fonte de Recurso: 1001 — Recursos Ordinários]
D'I'I'R. VIGENCIA: até o final do exercicio inanceiro de 2020. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e: CT Nº 00259/2020 - 18.08.20 -
RICARTE ARAGAO CONSTRUCOES EIRELI - R$ 278.252,15.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente para programas da SEMAS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 0007212020. DOTAÇÃO: Unidade
Orçamentária:02.120— SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAUFMAS
Projeto Atividade: 08.244.2037.2059 — Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz
08.244.2037.2063 — Proteção Social Básica 08.244.2037.2064 — Serviço de Proteção
Social Especial de Média Complexidade 08.244.2037.2065 — Serviços de Proteção Social
Especial de Alta Complexidade 08.24420372066 — Manutenção e Gerenciamento do
Programa Bolsa Família/IGD—PBF da Gestão do PBF Elemento de Despesa: 3390.30 —
Material de Consumo Fonte de Recurso: 1001 — Recursos Ordinários 1311 —
Transferências de Recursos do FNAS. VIGENCIA: até o final do exercício financeiro de
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e: CT Nº
00262l2020 - 19.08.20 - MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI - R$
94.460,28.

ESTADO DA PARAIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N' 00M2I2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00042/2020, que objetiva:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GAS
MEDICINAL. OXIGENIO (OZ), AR COMPRIMIDO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
INSUMOS DE OXIGENOTERAPIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento
licitatório em favor de: White Martins Gases Industriais Ne Ltda (Filial) — R$ 560.700,00.

Cabedelo - PB, 19 de Agosto de 2020
MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLNEIRA - Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAIBAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00017I2020

Aos 19 dias do mês de Agosto de 2020. na sede da Comissão Permanente de Licitação
do Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo, Estado da Paraíba. localizada na Rua
Benedito Soares da Silva — Monte Castelo — Cabedelo — PB. nos termos da Lei Federal nº
10.520. de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666. de 21 de
Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Muni pai nº 008, de 30 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 007, de 17 de Março de
2017, e legislação pertinente, consideradas as alter-ações posteriores das referidas
normas; e, ainda, conforme a Classificação da proposta apresentada no Pregão
Presencial nº 00042/2020 que objetiva o registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL. OXIGENIO
(02), AR COMPRIMIDO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE
OXIGENOTERAPIA. PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO
MUNICÍPIO DE CABEDELO ATRAVÉS DO SISTEMA DE HOME CARE E HOSPITAL E
MATERNIDADE MUNICIPAL PE. ALFREDO BARBOSA; resolve registrar 0 preço nos
seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO - CNPJ nº O4.849.697l0001-20.

VENCEDOR: White Martins Gases Industriais Ne Ltda (Filial)

CNPJ: 24.380578/0020—41

TOTAL: 560.700,00

1 - LOTE1

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCAUNID. QUANT.
1 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AR M' 3500

COMPRIMIDO MEDICINAL ENVASADO EM
CILINDROS DE AÇO COM CAPACIDADE
VOLUMETRICA DE 06 A 10Mª. NAS CORES
PADRAO (VERDE E CINZA).

2 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO Mª
MEDICINAL ENVASADO EM CILINDROS DE AÇO
COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 06 A 10Mª.

35000

3 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO Mª 1400
MEDICINAL EM CILINDROS DE 06 A 10M',
ENVASADO PARA RECARGA DO BACK UP DE
OXIGENOTERAPIA.

Total do Lote 1 515.800,00
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2 - LOTE2

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT.
1 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO M' 2500

MEDICINAL EM CILINDROS DE 06 A 10M',
ENVASADO PARA RECARGA DO BACK UP DE
OXIGENOTERAPIA.

2 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE KIT ao
EQUIPAMENTOS E INSUMOS, DESTINADOS Ao
TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA, NA CASA Do
PACIENTE, COMPOSTO DE UM CONCENTRADOR
DE OXIGENIO, UM CILINDRO DE BACK—UP DE os A
10Mª , UMA BASE DE APOIO PARA CILINDRO, UM
REGULADOR DE PRESSAO COM FLUXOMETRO,
UM UMIDIFICADOR AQUOSO, UMA CANULA NASAL
EM SILICONE, COM REPOSIÇÃO DO GÁS DE
ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE
COM o PRAZO de 24 HORAS E UM PRAZO MAXIMO
DE 72 HORAS PARA INSTALAÇÃO DO
EQUIPAMENTO NA RESIDENCIA DOS PACIENTES
A PARTIR DA SOLICITAÇÃO POR ESCRITO A
UNIDADE FORNECEDORA.

Total do Lote 2 44.900,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados
da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo
firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos
estimados, fªc' :uu—se a : ' am de ' - iCa para aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que
caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A ada efetivação da contratação do objeto registme decorrente desta Ata, devidamente
formalizada atraves da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as Cláusulas e
condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão
Presencial nº 00042/2020, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A
presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pelo Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo, que também é o órgão gerenciador
responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura
organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão
Presencial nº 00042/2020. que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a
anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇOES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00042/2020 e seus anexos, e as
seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- White Martins Gases Industriais Ne Ltda (Filial).
CNPJ: 24.380.578/0020—41 .
lote(s): 1 - 2.
Valor: R$ 560.700,00.

CLÁUSULA QUARTA - Do FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata. fica eleito o Foro da
Comarca de Cabedelo.

Cabedelo - PB. 19 de Agosto de 2020
MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

RATIFICACAO E ADJUDICAÇÃO- DISPENSA N' Dvonossrzozo
Nes termo: dos elementos constantes da raspeeuva Exposiçae da Motivºs qua instrui oprocesso observada a parecer da sasaaria Jurídica. ref re a a Dispensa deLIenaçae nª DV00035/2020. que objatlva: AquIsIçae da madIcamenIas para atender asPmceseee .IudIeIaIs da Secretaria MunIeIpaI de Saúde de Cabedelo: RATIPICO ecorrespondente prooedlmemo e ADJUDICO o seu objeto a: ALAGOAS COMERCIALMEDICA LTDA - R$ 984,00: NNMED — DISTRIBUICAO. IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 7.176,oo.

Cabedelo - PB. 15 de Agosto da 2020
MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretane MUnICIpaI da Saúde

ESTADO DA PARAIB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OABEDELO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aqulslçao de medlcamentoe para atender os Processos Judlclals da SooretamaMunlclpal de saúde de Cabedelo. FUNDAMENTO LEGAL: Dlepenea de LICItaçlo nº
Dv00035/2020. DOTAÇÃO: Unidade orçamentária: 03. 010 — Fundo MuniCipald de _SaúdaProjeto Atividade: 10. 122. 1048. 21 — Manter as Atividades da SBC. de MSElemento de Despesa: 33. 90. 91. 399. 1211 III Sentenças judlclale Recurssoed P— .VIGENCIA: até o final do exerchIO flnanCelm de 2020. PARTES CONTRATANTES:
Fundo Munlclpal de Saúde de Cabedelo e: GT Nº 00196/2020 - 18. 08. 20— ALAGOASCOMERCIAL MEDICA LTDA R$ 984 ,00: OT Nº 00197/2020 - 18..OB 20 - NNMED -
DISTRIBUICAO. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO— R$ 7.176,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAEEDELO

RATIFICAcAO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA N- DP00045/2020
Nos termos does elemenuàs constantes da respecuva Expoelçao de Motlvos que Instrul opro recer da Assessorla Jurldlcª. referente a DIepensa deLieitºaeçae nº DPooo45/ºzozo. ªque Objetiva: Aquisiçao de MediCamerItos sob Controle da
RArSralriac noª 344/98 para demandaDe cria mSa Cralaaria Municipãl da3 Saúde da ª(_CarsadeIePB;e Correspondente pm ADJUDIC Haja
DISTRIBUICAO. IMPORTACAO EDe EXPORTACAO DE MEDICAMUENTO - R$ 14. 95%. Do:NORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA - R$
19.950,00.

Cabedelo - PB, 17 de Agosto de 2020
MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OABEDELO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aqulslçlo de Medleamentos sob controle de porrada nº 344/95 para demanda
dia _Secretaria Municipal de Saúde de Cat:)edeloPB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa demana n DP00045/202o. DO AÇ Unida de Orçamentária: 03 010 — Funda
Munlclpal de Saúde Projeto Atlvldade:10.122.1o48.2137— Manter as At Ildadas da Sec.de Saúde — FMS Elemen nio de D:eSpeSa 3..90 30. 99. 1211 El atar de Cºnsum-
ReCursoe Próprlloe Prºjeto Atlvláiade: 10. 302. 1014. 2142 III Manter as Atlvldadee de Medlae Alta Compl de Elem de Despesa: 33. 90. 30. 99. 1214 III Materlal de ConsumoReCu urso: Mecha Projete At : 10 301 1015.2151 III Manter as A ea das outrasatividades do S - .90. 30.99.1214 IIIRecurso: C -
CONTRATANTES: Fundo Munlclpal de Saúde de Cabedelº e: GT Nº 00194/2020 —11. 08. 20- PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA -
R$ 19.950,00; CT Nº 0019512020 - 17.08.20 - NNMED - DISTRIBUICAO. IMPORTACAO
E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 14.950.00.

ESTADO DA PARAIBA| URA Ml AL DE CA O
RATIFICACAO E ADJUDICACAO- DISPENSA Nº Dvoooa1lzozoNDS termos do na Instrul :.e .e Jurídica. referente a Dlepensa de

LIonaçao nº Dvlocoosuzozo, que objetlva : Aqu uIs sIçao de MaIerIaI para manutençao dePIee Ina: RAT o correspondente procedlmento e ADJUDICO o seu Objeto
ALI=AMEC OMÉIRCIO E SERVICOS LTDA- R$ 2. 490, oo.Cabadalo— PB. served 2020

CYNTHIA DENIZE SILVA CORDEIRO- Secretarla MunlCIpal da ASSNIIalànCIa SacIaI
ESTADO DA PARAÍB

PREFEITURA MUNICIPAL DE OAABEDELO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aqulelçào de Meterlal para manutenção de Plsclna. FUNDAMENTO LEGAL:
Dispensa de Llcltaçào nº DV0003112020. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02.120—
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS Prºjetº Atlvldade:
08.244.2037.2058— Manutenção do Fundo Munlclpal de Aselstencla Social Elemento deDespesa: 3390.30— Mamerlal de Consumo Fonte de Recurso: 1001— Recursosordinárias.. VIGENCIA: até o final do exerCICIo flnanCelro de 2020. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e: GT Nº 0014612020 — 04.03.20 —
ALFAMEO OMERCIO E SERVIÇOS LTDA — R$ 2.490,00.


