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EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO

ESPÉCIE
TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO n? 09-005/2022, conforme constante no
Processo Administrativo n^ 007/000637/2022.

PARTES
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS e, do outro lado, EDMILSON FRANCISCO DO CARMO, inscrito no
CPF sob 0 2 441.724.947-49.

OBJETO
O objeto do presente Termo é a permissão de uso de Bem Público a título precatório e gratuito,
do quiosque situado a Praça da Cancela, localizada na antiga Rua 1, Jardim Primavera, 2- Distrito
deste Município, conforme constante no processo administrativo n^ 007/000637/2022.
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Número do Processo Administrativo

007/000637/2022

Modalidade da Licitação

-

Tipo de Licitação

-

Espécie do Contrato

Termo de Permissão de Uso de Bem Público

Data de assinatura

24/06/2022

Prazo

25 (vinte e cinco) anos

Valor global

-

Número, data e valor do Empenho

O objeto do presente Termo é a permissão de
uso de Bem Público a título precatório e
gratuito, do quiosque situado a Praça da
Cancela, localizada na antiga Rua 1, Jardim

Dados secundários

Primavera, 2^ Distrito deste Município, onde
funcionará um sacolão, conforme constante
no

processo

007/000637/2022.
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Espécie: TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO
Livro: 09/2022
Termo: 09-005/2022
TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM
PÚBLICO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS ATRAVÉS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
E, DE OUTRO LADO, EDMILSON FRANCISCO DO
CARMO, NA FORMA ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, doravante designado simplesmente MUNICÍPIO, localizado à
Alameda Dona Esmeralda, n2. 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias/RJ, CEP 25215-260, inscrito no
CNPJ n2. 29.138.328/0001-50, neste ato representado, por seu Prefeito, Sr. WILSON MIGUEL DOS
REIS, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n2 910.645.077, expedida pelo IFP/RJ e
inscrito no CPF/MF sob o n2 311.163.537-68, que delega competência através da Lei Municipal n2
2825, de 06 de janeiro de 2017, ao limo. Secretário Municipal de Urbanismo Sr. LEANDRO TEIXEIRA
GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, engenheiro e arquiteto, portador da Carteira de Identidade n2
11.226.623-4, expedida pelo DETRAN/RJ, e inscrito no CPF sob o n2 075.831.107-93, doravante
designado como PERMITENTE, e de outro lado, EDMILSON FRANCISCO DO CARMO, portador da
carteira de identidade n2 103804639-1, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF sob o n2 441.724.94749, doravante designado como PERMISSIONÁRIO, acordam celebrar o presente termo, tendo em
vista o constante e decido no processo administrativo n2 007/000637/2022, mediante as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto do presente Termo é a permissão de uso de Bem Público a título precatório e gratuito, do
quiosque situado a Praça da Cancela, localizada na antiga Rua 1, Jardim Primavera, 22 Distrito deste
Município.
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO
O prazo de validade da presente permissão é de 25 (vinte e cinco) anos prorrogáveis por igual
período.
CLÁUSULA TERCEIRA - BENFEITORIAS
Qualquer tipo de edificação realizada no imóvel, objeto da permissão de uso, correrá a expensas da
PERMISSIONÁRIA, que deverá, ainda, obedecer à legislação aplicável cabível.
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CLÁUSULA QUARTA - PROIBIÇÕES A PERMISSIONÁRIA
É expressamente proibido ceder no todo ou em parte o imóvel, objeto da presente permissão de
uso, bem como transferir a terceiros os direitos decorrentes do presente instrumento, sem expressa
autorização do PERMITENTE.
CLÁUSULA QUINTA - VALOR
A presente permissão de uso é de caráter gratuito, sem qualquer ônus recíproco.
CLÁUSULA SEXTA - MULTA A PERMISSIONÁRIA
Ao descumprir qualquer determinação do presente termo, além das sanções previstas na legislação
sobre a espécie, o imóvel e edificação existente reverterá imediatamente ao Município.
CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADE
A PERMISSIONÁRIA será responsabilizada pelos danos materiais causados ao bem municipal objeto
desta permissão de uso.
A PERMISSIONÁRIA responsabiliza-se por:
I. Todo e qualquer gasto oriundo da utilização do imóvel;
II. pela obediência aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua determinação;
III. preservar a fauna e a flora local;
IV. manter o imóvel em perfeitas condições de higiene e conservação;
V. danos causados a terceiros ou ao Município;
VI. proporcionar à comunidade, serviços de utilidade pública;
VII. pessoal permanente no local.
CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
O PERMITENTE exercerá, por meio de fiscais, amplo controle sobre a utilização do imóvel. A
fiscalização ocorrerá, a qualquer momento, conforme convier ao Permitente.
CLÁUSULA NONA - DO IMÓVEL
Ocorrendo a resilição do presente pacto, qualquer tipo de edificação que houver sido realizada sobre
o imóvel, objeto desta Permissão, permanecerá no local, sem que venha a conferir a permissionária
direito a indenização ou retenção, incorporando-se a edificação, ao patrimônio público.
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO
O presente termo poderá ser rescindido:
I. Mediante acordo expresso e firmado pelas partes, após aviso premonitório, também expresso,
feito com antecedência mínima de 15 (quinze) dias pelo interessado;
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II. A presente Permissão de Uso poderá ser revogada por iniciativa do Executivo a qualquer
momento caso a PERMISSIONÁRIA:
a) 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;
b) Venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução da permissão contratada;
c) Quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou na ocorrência de qualquer das
disposições elencadas na legislação sobre o assunto.
d) Eventualmente, se a Permissionária deixar de existir.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CASOS OMISSOS
Eventuais pendências decorrentes da permissão de uso, ora firmada, serão dirimidas em consonância
com a legislação atinente à espécie e Lei Orgânica Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO obriga-se a promover a publicação em extrato, conforme art. 61, parágrafo único da
Lei 8666 de 1993, no Boletim Oficial.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO
O PERMISSIONÁRIO obriga-se por si e por seus sucessores ao fiel cumprimento de todas as cláusulas
e condições do presente Contrato, e elege para foro deste Termo o do Município de Duque de
Caxias, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ASSINATURAS
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento por seus
representantes em 03 (três) vias de igual teor e forma:
Duque dpQsXías, 24'd'esjunho de 2022.

Permissionário
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