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TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº 005/2019. 

 
 

CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO IMÓVEL DE USO COMUM, A TÍTULO 
ONEROSO, PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO POPULAR NA FEIRA DE ANIMAIS 
EXPOGRANITO 2019, POR MEIO DE AMBULANTES, TAMBÉM MEDIANTE A 
INSTALAÇÃO DE BARRACAS/TENDAS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS E 
BEBIDAS, PARQUE DE DIVERSÕES E ESTACIONAMENTO NO MUNICIPIO DE 
GRANITO/PE NOS DIAS 09, 10 e 11 de Agosto DE 2019. 

 
 

O MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, através da Secretaria de Administração, Finanças, Gestão e Controle Interno, inscrito no 

CNPJ sob o no. 11.040.888/0001-02, com endereço à Av. José Saraiva Xavier, 90 Centro Granito/PE CEP 56.160-000, por 
intermédio da Secretaria de Administração e Finanças, Gestão e Controle Interno, doravante denominada CEDENTE, ora 
representada pelo seu Secretário, Sr.Luis Carlos da Silva Oliveira, brasileiro, portador do RG.nº.6218220, inscrito no 
CPFnº. 036.673.804-61, residente e domiciliado nesta cidade, neste ato  representada pelo Sra. GENECILDA MARCELINO 
VALOES, brasileira, portador(a) da cédula deidentidade. n.5012690-SSP-PE, CPF n.018.408.054-12, residente e 
domiciliado na rua Maria Valdivina Alves, nº sn, Bairro Jardim Novo Granito- Granito - PE, doravante denominada  
CESSIONÁRIAconvencionaram firmar o presente Termo de Concessão de Uso, resultante da LICITAÇÃO Nº 010/2019 - 
CONCORRENCIA Nº. 001/2019, com sujeição às normas ditadas pela Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações,mediante 
cláusulas e condiçõesseguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
OobjetodesteTermoéaconcessãodeuso,atítulooneroso,peloCedenteemfavordaCessionária, concessãode  uso  de  espaço 
público de Lote 05 Exploração  e comercialização Gelo e Água Mineral no Parque de Exposições Agamenon Vieira de 
Araujo. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 
O presente Termo de Concessão de Uso a título oneroso terá vigência de 09, 10 e 11 de Agosto de 2019, contado a 
partir de sua assinatura. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRAPARTIDA 
ACessionária  recolherá  a  importância  de R$ 500,00 ( quinhentos reais), relativa a contrapartida da concessão de 
uso, com 02 dias de antecedência do início das atividades na importância referente ao período de 09, 10 e 11 de 
Agosto de 2019, em favor da conta vinculada ao Banco do Brasil, Agência 0899-0 - Bodocó, e ou Banco Bradesco 
agencia 5788 da Prefeitura Municipal de Granito, CNPJ 11.040.888/0001-02. 
 

a) A partir do segundo mês a Concessionária pagará ao Concedente até o 2º (segundo) dia, através de depósito 
bancário na mesma conta supracitada e apresentar o comprovante de pagamento no prazo máximo de até 24 
(vinte e quatro) horas à Coordenadoria de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração, Finanças, Gestão 
e Controle Interno. 

 
Parágrafo Primeiro – A regra do caput desta cláusula deverá ser observada em caso de prorrogação da vigência. 
Parágrafo segundo – O valor mensal referente à concessão de uso do espaço público, será atualizado a cada doze 
meses, tendo por data base a data de início do prazo da concessão, pela variação da (Unidade de Referência Fiscal). 
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CLÁUSULA QUARTA – DA INSTALAÇÃO 
A Cessionária deverá instalar o mobiliário, bem como adotar as demais medidas necessárias, com vistas a iniciar a 
exploração dos serviços de Lote 05 Exploração  e comercialização Gelo e Água Mineral no prazo de 03 (três) dias 
corridos, contado a partir da assinatura deste Termo de Concessão de Uso, providenciando, inclusive, toda a 
documentação necessária à ocupação. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA 
A Cessionária, durante a vigência deste Termo, compromete-se a: 

a) Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente. 
 

b) Manter durante a exploração da área que lhe foi licenciada, compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas. 

 

c) Zelar pela área objeto do licenciamento e comunicar de imediato à Administração a sua utilização indevida por 
terceiros. 

 

d) Exercer unicamente a venda ou a prestação de serviços do que lhe foi autorizado através da Cessão, conforme 
descrito e caracterizado no Termo de Referência, observando as exigências legais higiênico-sanitárias e de 
segurança pertinentes. 

 

e) Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados, bem como por danos ou prejuízos 
causados a terceiros e à Administração Pública. 

 

f) Não suspender suas atividades durante o horário de funcionamento sem prévia e expressa autorização da 
Administração Pública. 

 
Deverá ser observado ainda: 

 

a. Cumprir todas as exigências e obrigações constantes no Termo de Referência. 
 

b. Arcar com os ônus decorrentes da incidência de todos os tributos federais, estaduais e municipais que 
possam advir dos serviços contratados, responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigências 
das repartições competentes, com total isenção do Município. 

 

c. Fazer cumprir as normas disciplinares e de segurança, exigências das leis trabalhistas, previdenciárias e 
securitárias, relativamente aos empregados envolvidos na execução dos serviços, inclusive as 
determinações emanadas da fiscalização do Município, fazendo prova de recolhimentos devidos. 

 

d. Justificar ao Município, por escrito, as razões alegadas quando da decisão de não realização de 
qualquer item constante da Cessão. 

 

e. Se pessoa jurídica, informar ao Município a eventual alteração de sua razão social, controle acionário, 
diretoria, contrato ou estatuto, enviando, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de 
registro da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do Cartório de Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas. 

 

f. Responsabilizar-se pela indenização de dano causado à Secretaria de Administração, Finanças, Gestão e 
Controle Interno e a terceiros a ela vinculados, decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de 
negligência, imperícia ou imprudência praticadas pelo licitante e/ou seus empregados, profissionais ou 
prepostos, ficando assegurado à Contratada o direito de regresso. 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE 
A fiscalização dos serviços de que trata esta concessão será exercida pela Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças, Gestão e Controle Interno, que terá, entre outras, as seguintes incumbências: 

a) Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada no cumprimento do objeto, fixando-lhe, 
quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 

 

b) Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo 
perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou 
por irregularidades constatadas. 

 

c) Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações do Termo de 
Referência. 

 

d) Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre 
rendimentos pagos a qualquer título (CRFB/1988, artigo 158, I). 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO 

Qualquer alteração de espaço físico do bem objeto do presente Termo, só poderá ser realizada pela Cessionária 
mediante prévio e expresso consentimento do Cedente. 
Parágrafo segundo – As benfeitorias realizadas no espaço pela Cessionária passam a integrá-lo e nele deverão 
permanecer após o término da ocupação, não ficando obrigado o Cedente a pagar qualquer tipo de indenização pelas 
obras e serviços realizados. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

É competente para pleno e total recebimento do objeto deste termo, bem como a fiscalização do seu cumprimento, a 
Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Gestão e Controle Interno, através do seu servidor Sr. Luis Carlos da silva 
Oliveira, RG. nº. 6218220,  CPF nº. 036.673.804-61, deverá observar as disposições do Art. 67 da Lei 8.666/93. 
 

Parágrafo Primeiro – O tem como incumbência principal verificar se o valor da contrapartida da concessão de uso foi 
recolhido no prazo estipulado. 
Parágrafo Segundo – O gestor do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas aos encargos 
da Cessionária, determinando o que for necessário à sua regularidade. 
Parágrafo Terceiro – A fiscalização dos serviços atuará no interesse exclusivo do Cedente, não excluindo nem reduzindo 
a responsabilidade da Cessionária, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES DO TERMO 
Compete às partes, de comum acordo, salvo nas situações previstas neste instrumento, na Lei nº 8.666/93 e noutras 
disposições legais, realizar, via Termo Aditivo, as alterações nos termos deste Termo de Concessão que julgarem 
convenientes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO 
O Cedente encaminhará até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, extrato deste termo para publicação no 
Diário Oficial Eletrônico do Município de GRANITO/PE, consoante disposição contida no parágrafo único do art. 61 da Lei 
n. 8.666/1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSOS 
O Cedente e a Cessionária não serão responsabilizadas por fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de 
força maior, tal como prescrito em Lei, e deverão resolvê-los mediante acordo mútuo. 
Parágrafo Primeiro – Cabe às partes solucionar também os casos omissos por intermédio de acordo. 
Parágrafo Segundo – A Administração do Cedente analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas e 
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incidentes, que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força maior. 
Parágrafo Terceiro – Os agentes públicos responderão, na forma da Lei, por prejuízos que, em decorrência de ato 
comissivo ou omissivo, causarem às partes, no exercício de atividades específicas do cumprimento deste Termo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
A Concessão de Uso poderá ser rescindida por qualquer uma das partes em razão do descumprimento de qualquer das 
obrigações ou condições nele pactuadas, bem como pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que 
torne formal ou materialmente inexequível ou, ainda, amigavelmente ou por ato unilateral, devidamente motivado, 
mediante comunicação prévia da parte que dele desinteressar, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias. 
Parágrafo Primeiro – Considerar-se-á rescindido o presente Termo, independentemente de ato especial, retornando o 
espaço à posse do Cedente, sem direito da Cessionária a qualquer indenização, inclusive por benfeitorias realizadas, nos 
seguintes casos: 

a) Se vier a ser dada utilização diversa da que lhe foi destinada, no todo ou em parte do espaço cedido; 

b) Se houver inadimplemento de cláusulas deste Termo; 

c) Se a Cessionária renunciar à concessão, deixar de exercer suas atividades específicas, ou ainda na hipótese de sua 
extinção, liquidação ou falência; 

d) Se em qualquer época o Cedente necessitar do espaço para seu uso próprio. 
Parágrafo Segundo – O presente termo poderá ser rescindido por razões de interesse público, de alta relevância e 
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato. 
Parágrafo Terceiro – Na hipótese de rescisão do ato de concessão, a Cessionária terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis 
para entrega do local, a contar da comunicação oficial. 
Parágrafo Quarto – Em qualquer caso, a devolução da área ao Cedente deverá ser formalizada mediante termo 
acompanhado de laudo de vistoria, no qual deverá ser informada a data do ato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO 
A Cessionária reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei n. 
8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES 
Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas neste Termo de Concessão de Uso, a Cessionária sujeitar-
se-á às seguintes sanções, garantido o direito de defesa: 

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o preço integral da proposta, pelo não 
comparecimento para assinatura do contrato. 

b) O não comparecimento referido no item acima, ensejará a convocação dos demais participantes pela 
sua ordem de classificação, ressalta-se que a convocação do segundo classificado não isentará ao primeiro 
de receber a aplicação da multa acima referida. 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o preço integral da proposta, se a licitante após assinar contrato 
vier a apresentar desistência no curso da vigência do contrato, salvo se o Município aquiescer. 

d) As multas previstas neste edital poderão ser cobradas extra judicialmente por lançamento em dívida ativa, 
bem como judicialmente, por execução ou processo aplicável à espécie. 

e) A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser paga espontaneamente no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis contado do recebimento da intimação da decisão condenatória, ou cobrada judicialmente. 

f) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de 
Granito, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

Parágrafo Primeiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceitos pela 
Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Gestão e Controle Interno, o licitante vencedor ficará isenta das 
penalidades mencionadas. 
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Parágrafo Segundo – Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita ao cancelamento de sua inscrição 
no Cadastro de Fornecedores da Procuradoria-Geral de Justiça e, no que couber, às demais penalidades referidas no 
Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO ATRASO NO PAGAMENTO 
No caso de o CESSIONÁRIO incorrer em mora, ou seja, atrasar o pagamento dos valores a título de concessão incidirá 
sobre o valor vencido, multa contratual de 2%, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, bem como é facultado à 
CEDENTE, sem prejuízo das penalidades acima impostas, rescindir o presente instrumento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
Fica eleito o foro da cidade de Granito, Estado de Minas Gerais, para dirimir as questões decorrentes da execução deste 
Termo de Concessão de Uso, não obstante qualquer mudança de domicílio que a Cessionária venha a adotar, o qual 
expressamente aqui renúncia. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo de Concessão de Uso em 03 
(três) vias de igual teor, acompanhado de duas testemunhas. 

 
 

GRANITO/PE,26 de Julho de 2019. 
 
 
 

Pela CESSIONÁRIA: 
 

GENECILDA MARCELINO VALOES 
Cessionária 

 
 

Pela CEDENTE: 
 
 
 

Luis Carlos da Silva de Oliveira  
Secretário de Administração, Finanças, Gestão e Controle Interno 

 
Testemunhas: 

 
 

Nome: 
CPF: 

 

 
Nome: 
CPF: 


