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CONTRATO DE CESSÃO DE USO, A TITULO ONEROSO Nº 090/2019

 

Que entre si celebram: O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DOESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ Nº.27.167.311/0001—04, situada a Rua Suelon Dias Mendonça, nº. 20 — Centro— Ecoporanga-ES neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. ELIASDAL'COL, brasileiro, portador do CPF Nº. 478.812.757-15 e cédula deidentidade nº. 189.546-SSP-ES, residente e domiciliado neste Município,doravante denominada CONCEDENTE e PAULO CESAR OLIVEIRA GAMA& CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/CPF sob onº 07.276,616/0001-39, sediada na Avenida Espera Feliz, nº 1670, BairroGuriri Norte, na cidade de São Mateus/ES, CEP. 29946-000, tel. (027)99806-5851, E-mail frankmota79©hotmaiLcom neste ato representadopor seu Sócio Administrador o Sr. PAULO CESAR OLIVEIRA GAMA,brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº. 139.766.988—81 eCarteira de Identidade nº 1.077.339 SSP/ES, residente e domiciliado naAvenida Espera Feliz, nº 1670, Bairro Guriri Norte, na cidade qe São Mateus!ES, CEP. 29946-000, doravante denominado CONCESSIONARIO, Eca justoe contratado, consoante as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, oseguinte:

Aos 10 (dez) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezenove (2019), 0 MUNICÍPIO DEECOPORANGA e o CONCESSIONÁRIO, ambos anteriormente qualificados, com base noProcedimento Licitatório Modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.º 037/2019 nos termos da Lei nº10.520/02 e da Lei 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de Cessão deUso de Imóvel, observadas para tanto. as cláusulas e condições seguintes:
1 - DEFINIÇÓES

1.1. Para estabelecer a identificação das partes, neste Contrato será assim definido:
1.1.1. CONCEDENTE: O Município de Ecoporanga/ES.

1.1.2. CONCESSIONÁRIO: A empresa vencedora da Licitação.
2 — OBJETO

2; 1. Constitui objeto do presente CONTRATO a CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, ATITULO ONEROSO, na realização da VIª CAVALGADA DE ECOPORANGA, III CONCURSOLEITEIRO e II PROVA DE LAÇO.

2.2. A indicada cessão é destinada para o evento que acontecerá nos dias 24 a 29 de setembro docorrente ano nas dependências do Parque de Exposições "Nílson Nardacci Figueiredo", parapossibilitar a exploração comercial das barracas, estacionamento, galpão e espaço para parque ddiversões, no local da realização do evento, no Município de Ecoporanga/ES.
3 — DAS CONDIÇÓES ESPECIAIS DA CESSÃO DE USO

(
3.1.0 contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulavençadas e as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, respondendo cada uma pelaconsequências de sua inexecução total ou parcial.    
3.2. A execução deverá ser em conformidade com o Termo de Referência, anexo I do Edital doPregão Presencial nº 037/2019.
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3.3. O CONCESSIONÁRIO estará sujeito à intensa fiscalização da CONCEDENTE, principalmenteno que se refere ao cumprimento de todos os prazos assumidos no presente Contrato.

 

4 — DO VALOR

4.1. O valor da retribuição pelo uso da área objeto da cessão ora formalizada é de R$ 30.000,00(trinta mil reais).

5 - DA VIGENCIA

5.1.0 prazo de vigência deste contrato será contado a partir do primeiro dia útil ao da suapublicação até 03/10/2019.

6 — DOS DEVERES DO CONCESSIONÁRIO

6.1. Utilizar a área cedida, exclusivamente, na ãnalidade dehnida na Cláusula Terceira desteContrato;

6.2. pagar, regularmente, os valores fixados a título de retribuição pela cessão de uso objeto desteContrato;

6.3. cumprir as obrigações legais relativas a encargos fiscais, trabalhistas, sociais, previdenciários,civis e comerciais que incidam sobre a atividade de apoio vinculada à mencionada cessão de uso,eximindo a CEDENTE de quaisquer dessas responsabilidades;
6.4. não se utilizar de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou demenor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dequatorze anos;

6.5. não usar o nome da CEDENTE para aquisição de bens, assim como para contratar serviços;
6.6. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados,dolosa ou culposamente, à CEDENTE ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados,trabalhadores, prepostos ou representantes;

6.7. manter as instalações da área cedida em perfeito estado de conservação;
6.8. permitir que a CEDENTE realize as ações de fiscalização da execução do Contrato, acolhendoas observações e exigências que por ela venham a ser feitas;
6.9. não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigaçõesassumidas;

6.10. cumprir as obrigações contidas no Termo de Referência do Edital 037/2019.
7 —- DOS DEVERES DO CONCEDENTE

7.1. Ceder a mencionada área do imóvel à CESSIONÁRIA, para a finalidade indicada no Terrão deReferência;
)

 

  

 

7.2. Permitir o acesso dos empregados da CESSIONÁRIA às suas dependências, para o exercn iode suas atividades laborais;

7.3. facilitar a atuação das autoridades fa;endárias, sanitárias ou trabalhistas que venham afiscalizar as obrigações legais da CESSIONARIA;
7.4. disponibilizar os documentos e alvarás do corpo de bombeiros. para liberação da área defesta, bem como do alvará de funcionamento e demais documentações necessárias para arealização do evento;

%
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7.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada, na forma convencionada no instrumentocontratual, dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias;

 

7.6. Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelaConcessionária.

7.7. Adotar, sempre que necessárias medidas que visem sanar qualquer dinculdade encontradapara a perfeita realização dos trabalhos.

7.8. Aplicar as sanções administrativas, quando se flzerem necessárias.
8 — DA RESCISÃO DO CONTRATO

8.1. A Contratante poderá rescindir o contrato, de pleno direito, independente de interpelaçãojudicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações,respondendo a parte infratora pelos prejuízos que causar à outra.
9 — DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização do contrato será feita por servidor indicado pelo Gabinete do Prefeito, designadopor meio de portaria específica, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização, gerenciamentodo contrato e a certificação da nota fuscal/fatura correspondente aos serviços fornecidos.
9.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência flscal deverão ser solicitadas aAdministração Municipal, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
9.3. A Fiscalização terá direito de exigir a substituição de qualquer funcionário da Contratada queapresentar comportamento desrespeitoso para com a população em geral, ou que estiversolicitando vantagens indevidas.

9.4. O Fiscal deverá comunicar, por escrito qualquer descumprimento das cláusulas contratuais.
10 — DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções administrativas obedecerão ao disposto nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, "intotum”

11 — Pelo descumprimento contratual, além da advertência, à Concessionária poderá ser aplicadamulta e demais penalidades contidas no Edital 037/2019, conforme o caso.
12 - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1. O Contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 65da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido artigo.

13 — DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. O contratante poderá rescindir o contrato, de pleno direito, independente de interpelaçãojudicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações,respondendo a parte infratora pelos prejuízos que causar à outra.

14 — DA VINCULAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
14.1. Este Contrato é parte integrante do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019/PM /ESe aos termos da proposta vencedora.

114.2. O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 eDecreto Municipal nº 5235/2014 e demais legislações aplicáveis ao assunto. ._ «(
  
  

  

15 — DISPOSIÇÓES GERAIS

15.1. Os termos deste contrato, na sua execução, serão dados em consonância com as normas“editalícias do qual os deu origem.

1 6 — FORO

Rua Suelon Dias Mendonça, nº. 20 — Centro — Ecoporanga — ES Tele/fax: 27-3755-2905 — E-maíl: l_iciggcznoecogorangaêggmail.com Página 3
 



%%%&/19% “;
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITACOES
16.1. Quaisquer questões deste CONTRATO serão dirimidas no foro da Comarca de Ecoporanga,
ES.

16.2. E, por estarem acordes, é o presente CONTRATO, depois de lido e achado conforme,
assinado pelas partes em presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam 03 (três) vias
de igual teor.

©

 

  

 

MUNICÍPIO D COPORANGAIES pAULo CESA AMA & CIA LTDA
ELIAS DAL'COL PAULO CESAR OLIVEIRA GAMA
CONCEDENTE CONCESSIONÁRIO

TESTEMUNHA: (&&-mw ç. ºu 0.530» CPF: 356 555 - ºº“ ' ªº

TESTEMUNHQÍWZUBOR'EÓL— ou /Á/Q.rmnK/ôx. CPF na) G ªrq ºtoºr 0.52,
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