ANEXO II
Termo de Autorização de Uso nº _____/2018
Processo nº _____________.

Cláusula Primeira – Das Partes

1 –O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.165.588/0001-90, com sede na Praça Jerônimo Monteiro, 28/38, Palácio Bernardino Monteiro – Centro – Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP: 29.300-170, neste ato representada por FERNANDA MARIA MERCHID MARTINS MOREIRA RG: 798.393 SPTC, CPF: 003.544.187-93, Secretária Municipal de Cultura doravante denominada Autorizatária, de outro lado, ____________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, com sede ______________________, Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP ________________, representada neste ato Srº (a)________________, brasileiro (a), ______________, Portador da Carteira de Identidade nº_________ e inscrito no CPF Nº _______ doravante denominada AUTORIZADO, tendo em vista o que consta do processo administrativo sob o Protocolo nº _______/2018, resolvem celebrar o presente termo de autorização de uso mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Segunda – Do Objeto

2 – O Termo tem por objeto a autorização de uso da área pública situada na Praça de Fátima, com ___m², para comercialização de livros e produtos afins à área de literatura.

Cláusula Terceira – Do prazo de vigência

3 – O Termo entra em vigor a contar da data de sua assinatura e tem como prazo final 21 de maio de 2018.

Cláusula Quarta – do Valor

4.1 – Fica estipulado o preço de R$ 36,10 (trinta e seis reais e dez centavos), por dia, pela ocupação da área.

Cláusula Quinta – Do pagamento

5.1 – O pagamento será feito em parcela única, por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, sendo recolhida no ato da assinatura do presente Termo.

5.2 – O comprovante de pagamento deverá ser entregue à respectiva Administração , logo após a sua efetivação.

Cláusula Sexta – Das obrigações e Responsabilidades da Autorizatária

6.1 – A Autorizatária se obriga:

I – a cobrir toda e qualquer despesa relativa à manutenção e à conservação do objeto desta Cessão, bem como os danos porventura causados por seus agentes;

II – cumprir as normas de posturas, saúde, segurança pública, trânsito, metrologia, edificações, meio ambiente e todas aquelas inerentes à atividade que será desenvolvida;

IV – entregar ao Município o objeto da Autorização imediatamente após o final de sua vigência. 

Cláusula Sétima – Da Alteração

7.2 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a alteração do objeto. 

Cláusula Oitava – Da Dissolução


8.1 – A Autorização poderá ser dissolvida de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, observadas as disposições deste Termo.


Cláusula Nona – Da Rescisão Unilateral

9.1 – O Município poderá rescindir, unilateralmente, a Autorização, verificado o descumprimento de quaisquer das cláusulas constantes deste Termo, sem prejuízo das penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 17.709/95 e nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Município.

9.2 – A rescisão unilateral poderá ocorrer a qualquer tempo, a juízo do Município de Cachoeiro de Itapemirim, mediante revogação deste Termo, sem que assista à Autorizatária o direito à indenização de qualquer espécie, inclusive por benfeitorias ou acessões.

 Cláusula Décima – Da Publicação
10.1 – A publicação do presente Termo será providenciada pela Gerência de Contratos e Convênios da Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos – SEMASI, de forma resumida, no Diário Oficial deste Município, conforme dispõe o Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei 8.666/93.

Cláusula Décima Primeira – Do Foro

11.1 – Para dirimir as questões oriundas deste Termo, fica eleito o Foro da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, acompanhado de duas testemunhas, que também subscrevem. 


Cachoeiro de Itapemirim (ES), _____ de _________________ de 2018.




FERNANDA MARIA MERCHID MARTINS MOREIRA
Secretária Municipal de Cultura e Turismo



_______________________________________
Autorizatário

Testemunhas:

01. ______________________________ 02. ______________________________


