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CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO nº 069/2019 
 

Termo de contrato que entre si celebram o Município de 
Presidente Juscelino/MG, e a empresa RICARDO ROGERIO RUFINO 
04179573601,CNPJ nº: 29.387.996/0001-11 situado a Avenida 
Geraldo Magalhaes Mascarenhas, nº 598- Letra B Sobreloja- 
Centro em Inimutaba/MG- CEP: 39.243-000, a  presente 
licitação na modalidade Concorrência Pública, do tipo maior 
oferta, tem por objeto  a concessão de espaço público, 
constituída de 03 (três) espaços de 10x10, localizado na 
Praça Aquilles Diniz Couto, s/n, centro, nesta cidade, para 
as festividades do XXX Forró, nos dias 28, 29 e 30/06/19.  
 
Pelo presente instrumento contratual de que firmam o 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO, inscrito no CNPJ sob o 
no   17.695.057/0001-55 com sede na Rua Drº Paulo Salvo, 
nº150- Centro, Município de Presidente Juscelino, Estado de 
Minas Gerais, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, o Senhor RICARDO de CASTRO MACHADO, no uso da 
atribuição que lhe confere poderes, e do outro lado, a 
empresa RICARDO ROGERIO RUFINO 04179573601,CNPJ nº: 
29.387.996/0001-11 situado a Avenida Geraldo Magalhaes 
Mascarenhas, nº 598- Letra B Sobreloja- Centro em 
Inimutaba/MG- CEP: 39.243-000, doravante denominada 
simplesmente de CONTRATADA, neste ato representada pelo (a) 
Senhor (a) RICARDO ROGERIO RUFINO, inscrito no CPF sob o no 
041.795.736-01, portador da Carteira de Identidade no MG-
10.416.433, resolvem celebrar o presente contrato, 
decorrente do processo de licitação, modalidade 
Concorrência nº. 001/2019, regido pela Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante 
cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 

1 – CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E META 
 
1.1 - O presente contrato tem por objeto a concessão de 
espaço público, constituída de 03 (três) espaços de 10x10, 
localizado na Praça Aquilles Diniz Couto, s/n, centro, 
nesta cidade, para as festividades do XXX Forró, nos dias 
28, 29 e 30/06/19, Presidente Juscelino/MG 
 
2 – CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
 
2.1 – O prazo para o início das atividades é do dia 
28/06/2019 até o dia 30/06/2019. 
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2.2- O objeto da licitação tem vigência até 30/06/2019, a 
contar da assinatura do termo contratual. 
 
2.2.1 - Caso haja necessidade, poderá haver prorrogação do 
termo contratual, conforme art. 57, I, da Lei Federal nº. 
8.666/93. 
 
2.3 – Findo o prazo para a permissão, a Permissionária terá 
o prazo de 24:00 horas para desocupar a unidade concedida, 
liberando-a em definitivo para o Município de Presidente 
Juscelino. 
 
3 – CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1 - O pagamento do valor relativo à permissão de uso, no 
importe de R$ 3.000,00(três mil reais) deverá ser feito até 
o dia 28/06/2019, diretamente na sede do Município de 
Presidente Juscelino. 
 
4 – CLÁUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES 
 
4.1 - À Permissionária que não cumprir com as obrigações 
assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer as 
seguintes penalidades, isolada ou conjuntamente, a critério 
da Administração Municipal, conforme a gravidade da 
infração:  
 
a) Advertência; 
b) Multa; 
b.1) De 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de não obediência ao disposto no edital e 
anexos, com a conseqüente rescisão contratual, quando for o 
caso; 
b.2) 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado do 
contrato, no caso da adjudicatária, injustificadamente, 
desistir do mesmo ou causar a sua rescisão. 
b.3) O valor das multas aplicadas, após regular processo 
administrativo, deverá ser pago por meio de guia própria ao 
Município de Presidente Juscelino, no prazo máximo de 3 
(três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou 
poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas 
pelo Município, quando for o caso. 
c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município de 
Presidente Juscelino por até dois (02) anos; 
d) 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 
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penalidade, que será concedida sempre que a Permissionária 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. A 
declaração de inidoneidade poderá abranger além da empresa, 
seu diretor e responsáveis técnicos; 
e) Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de 
qualquer natureza à Permissionária. 
 
4.2 - Na aplicação destas penalidades serão admitidos os 
recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a 
ampla defesa. 
 

5 – CLÁUSULA QUINTA - INADIMPLÊNCIA E RESCISÃO  
 
A inadimplência da Permissionária, no que diz respeito ao 
pagamento do valor relativo à permissão, ensejará: 
I – inscrição do débito em dívida ativa para cobrança 
judicial; 
II – rescisão do contrato quando do atraso por mais de 
trinta dias. 
 
6 – CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA OU CESSÃO 
 
A permissão (área/barracas) NÃO poderá ser transferida ou 
cedida, ou seja, os espaços NÃO poderão ser vendidos à 
terceiros. 
 
7 – CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO 
PERMITENTE 
 
7.1 - Organizar o local concedido e fiscalizar 
permanentemente a sua utilização. 
7.2 – Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais. 
7.3 – Intervir na utilização do espaço, nos casos e 
condições previstas em Lei. 
7.4 – Extinguir a permissão na forma a ser prevista no 
contrato. 
7.5 – Zelar pela boa qualidade do local da permissão, 
receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos 
usuários, cientificando a permissionária para as devidas 
regularizações. 
 
8 – CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DA 
PERMISSIONÁRIA 
 
8.1 - Cumprir e fazer cumprir as normas da utilização e as 
cláusulas contratuais da permissão. 
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8.2 – Zelar pela integridade dos bens vinculados à 
utilização, bem como segurá-los adequadamente e cumprir a 
legislação pertinente à atividade. 
8.3 – Atender as recomendações da Prefeitura Municipal para 
a melhoria dos espaços utilizados. 
8.4 – Respeitar e, no que couber, fazer respeitar as normas 
e procedimentos de segurança a qualquer tempo oriundas ou 
exigidas pelo Poder Permitente.  
8.5 – NÃO transferir os espaços ou ceder suas obrigações no 
todo ou em parte a terceiros; 
8.6 – Efetuar o pagamento do valor relativo à permissão no 
prazo e condições estabelecidas no contrato; 
8.7 - Zelar pelo patrimônio em uso. 
8.8 - Instalar e montar os equipamentos em perfeito estado 
de funcionamento e conservação nos locais indicados pela 
Administração, no prazo máximo de 24 horas antes da data 
prevista para o início do evento. 
8.9 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo, quando da execução dos serviços, objeto deste 
contrato, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão 
de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder 
à fiscalização ou acompanhamento dos referidos serviços. 
8.10 - Arcar com as despesas de transporte de seus 
contratados e dos equipamentos necessários a realização do 
evento, assim como impostos, contribuições previdenciárias, 
encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes da 
prestação dos serviços. 
8.11 - Arcar com as despesas de hospedagem, alimentação em 
relação aos seus contratados. 
8.12 - Manter durante o período da prestação dos serviços, 
as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS e à 
Fazenda Municipal da sede do Contratado, bem como as 
condições de habilitação exigidas na licitação. 
8.13 - Aceitar nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos ou supressões até o limite fixado no § 1º do 
artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
8.14 - Adotar medidas de segurança e proteção que se 
fizerem necessárias para completa execução do objeto desta 
licitação, inclusive quanto aos materiais e equipamentos 
fornecidos para o evento. 
8.15 - Devolver ao final do contrato, o espaço recebido em 
permissão de uso, nas mesmas condições e no mesmo estado de 
conservação. 

9 - CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS DA PERMITENTE 
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9.1 – Receber, os valores a título da permissão, conforme 
estabelecido neste Edital;  
9.2 – Receber, ao final da permissão, os bens permitidos, 
em condições ideais de uso; 

 
10 - CLÁUSULA DÉCIMA -  DA VINCULAÇÃO E DA HABILITAÇÃO 
 
10.1 - O presente contrato vincula-se ao Edital de 
Concorrência Nº. 001/2019, Processo Nº.0025/2019, que fica 
fazendo parte integrante deste para todos os fins e 
efeitos. 
 
10.2 - A Permissionária deverá manter durante toda a 
vigência do contrato as condições de habilitação exigidas 
no edital. 
 
11 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – MODO, FORMA E CONDIÇÕES DE 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
11.1 – A utilização do espaço deverá ser realizada em 
conformidade com as normas, padrões e especificações do 
Edital e deste Contrato. 
 
11.2 – A utilização do espaço deverá ser ininterruptamente 
pela Permissionária durante todo o período da permissão.  
 
11.3 – A utilização do espaço, objetos da presente 
permissão, fica sujeito à fiscalização da Administração 
Municipal de Presidente Juscelino, podendo haver a sua 
retomada, se utilizado em desconformidade com este contrato 
e legislação vigente, e ainda, quando se revelarem 
insuficientes para o atendimento aos usuários. 
11.4 – Caberá a intervenção da Permitente nos casos 
previstos em Lei, normas regulamentares e contratuais, 
especialmente se a Permissionária exorbitar das atribuições 
previstas nesta permissão, agir contra o interesse público 
ou colocar em risco a continuidade da utilização do espaço. 
 
12 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO DA PERMISSÃO 
 
12.1 - Extingue-se a Permissão por: 
I - advento do termo contratual; 
II - encampação; 
III - caducidade; 
IV - rescisão; 
V - anulação; e 
VI - falência ou extinção da empresa permissionária. 
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§ 1º - Extinta a permissão, retornam ao poder permitente 
todos os bens reversíveis, direitos e privilégios 
transferidos ao permissionário, conforme previsto no edital 
e estabelecido neste contrato. 
 
§ 2º - Extinta a permissão, haverá a imediata utilização do 
espaço pelo poder permitente, procedendo-se aos 
levantamentos, avaliações e liquidações necessários. 
 
§ 3º - A assunção do espaço autoriza a utilização, pelo 
poder permitente. 

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
13.1 - O presente instrumento contratual, inclusive 
omissões por ventura existentes, rege-se pelas disposições 
expressas na a Lei Federal nº. 8.987/95; bem como pela Lei 
Federal n. 8.666/93, no que couber.  

14 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA QUARTA-  DO FORO 
 
14.1 - Fica eleito o foro da comarca de Curvelo/MG, 
excluído qualquer outro, para dirimir dúvidas que por 
ventura venham a ocorrer. As partes poderão compor 
consensualmente, sempre que  o interesse público o exigir 
ou diante de norma superveniente que torne impraticável o 
presente contrato. 
 
 E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, 
formulou-se o presente termo em duas (02) vias de igual 
teor, que depois de lido e achado conforme, é assinado 
pelas partes contratantes que a tudo assistiram e mais duas 
(02) testemunhas abaixo mencionadas. 
 
Presidente Juscelino/MG, 25 de junho de 2019 
 
 

_______________________________________ 
Ricardo de Castro Machado 

Prefeito Municipal 
 

____________________________________ 
Ricardo Rogerio Rufino 04179573601 

Contratado 
 
TESTEMUNHAS:______________________________CPF nº: 
 
            ______________________________CPF nº: 
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ANEXO AO CONTRATO 
 
 
 
 
 

Ricardo Rogério Rufino (RK EVENTOS) 

Área/coberta/descrição Finalidade/uso/horário Cardápio Valor ofertado 

10x10 m (sentido 

centro à igreja) 

Colocação de mesas, cadeiras 
para fornecimento de 
alimentação e bebidas durante 
as festividades do forró. 
Horário de funcionamento:  
Sexta-feira: 19:00 hs às 05:00. 
 Sábado: 09:00 hs âs 05:00. 
 Domingo: 09:00 hs às 00:00. 
 

Almoço (domingo): Arroz, 
Feijão tropeiro, salada, 
frango caipira e carne 
cozida de porco. 
Cardápio da barraca: 
Batata Frita, feijão 
tropeiro, pastel, caldo 
costela e farofa. 
 

R$ 1.000,00 

10x10 m (sentido 

centro à igreja) 

Colocação de mesas, cadeiras 
para fornecimento de 
alimentação e bebidas durante 
as festividades do forró. 
Horário de funcionamento:  
Sexta-feira: 19:00 hs às 05:00. 
 Sábado: 09:00 hs âs 05:00. 
 Domingo: 09:00 hs às 00:00. 
 

Almoço (domingo): Arroz, 
Feijão tropeiro, salada, 
frango caipira e carne 
cozida de porco. 
Cardápio da barraca: 
Batata Frita, feijão 
tropeiro, pastel, caldo 
costela e farofa 

R$ 1.000,00 

10x10 m (sentido 

centro à igreja) 

Colocação de mesas, cadeiras 
para fornecimento de 
alimentação e bebidas durante 
as festividades do forró. 
Horário de funcionamento:  
Sexta-feira: 19:00 hs às 05:00. 
 Sábado: 09:00 hs âs 05:00. 
 Domingo: 09:00 hs às 00:00. 
 

Almoço (domingo): Arroz, 
Feijão tropeiro, salada, 
frango caipira e carne 
cozida de porco. 
Cardápio da barraca: 
Batata Frita, feijão 
tropeiro, pastel, caldo 
costela e farofa 

R$ 1.000,00 

VALOR TOTAL: TRES MIL REAIS R$ 3.000,00 

 


