
ANEXO I

TERMO DE OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO

REGULAMENTO Nº 001/2023

Termo de Outorga de Permissão de
Uso de Espaço Público para
exposição e comercialização de
produtos na Vitrine Criativa - Edição
Folia do Papangu, no Município de
Bezerros, Estado de Pernambuco.

O MUNICÍPIO DE BEZERROS, por intermédio da Secretaria de Administração e
Inovação, representado por sua Secretária BIANCA SABRINA DE LIMA SILVA,
na qualidade de PERMITENTE, outorga o [nome do
artesão]________________________________________________________,
[nacionalidade]____________________, [estado civil]____________________,
[profissão]_____________________________,[identidade nº]____________,
[CPF] _______________, residente e domiciliado(a) à [endereço]
______________________________________________________, doravante
denominado(a) PERMISSIONÁRIO(a), a presente PERMISSÃO DE USO, em
caráter pessoal e a título precário, de espaço público para exposição e
comercialização de produtos, observadas as normas e condições a seguir
estipuladas.

DO PROCEDIMENTO

Cláusula 1ª. O presente Termo obedece às normas e condições do
Regulamento Nº 001/2023, devidamente publicado em 17 de Janeiro de 2023,
conforme publicação no site oficial do Município de Bezerros.

DO OBJETO E DESTINAÇÃO

Cláusula 2ª. O presente Termo tem por objeto a permissão de uso de espaço
público correspondente à estandes, situado na Vitrine Criativa - Edição Folia do
Papangu, para a comercialização de produtos artesanais, conforme o
Regulamento para Participação e documentos apresentados pelo
permissionário, que passam a integrar o presente Termo.

Cláusula 3ª. O Permissionário deverá zelar pelo estande, adotando os cuidados
necessários ao bom funcionamento das atividades ali exercidas.
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DO VALOR

Cláusula 4ª. O Artesão, ora Permissionário, pagará ao Município de Bezerros o
valor de R$ 213,54 (Duzentos e Treze Reais e Cinquenta e Quatro Centavos),
correspondente à Taxa de utilização das barracas e do espaço público, que
vigorará  em 27 de Janeiro de 2023.

Parágrafo 1º. O pagamento da taxa acima referida deverá ser efetuado até o dia
31 de Janeiro de 2023, sendo esta obrigatória para autorização de uso do
espaço.

Parágrafo 2º. O não pagamento da Taxa de utilização das barracas e do espaço
público, até a data estabelecida no Parágrafo 1º desta Cláusula, acarretará a
exclusão do Artesão do rol de beneficiados a compor a Vitrine, sendo convidado
o candidato seguinte.

DA VIGÊNCIA

Cláusula 5ª. A vigência da presente permissão de uso se dará do dia 18 ao dia
21 de Fevereiro de 2023, período este que ocorrerá o evento do Carnaval, não
havendo possibilidade de prorrogação, tampouco de renovação para os anos
seguintes.

DA RESCISÃO DA PERMISSÃO

Cláusula 6ª. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas do presente Termo,
bem como nas hipóteses previstas no Edital e na legislação aplicável, a presente
Permissão poderá ser rescindida por ato unilateral da Administração, reduzido a
termo no respectivo processo, sem prejuízo das demais sanções cabíveis,
assegurado ao PERMISSIONÁRIO o direito ao contraditório e ampla defesa.

DA GESTÃO DA PERMISSÃO E LICENCIAMENTO

Cláusula 7ª. O Município de Bezerros, independentemente de outras atribuições
relativas à Vigilância Sanitária, Limpeza Urbana e Meio Ambiente, exercerá a
fiscalização e gestão da permissão de uso do espaço público, zelando pelo
cumprimento das normas do Edital do processo público.

DA PUBLICAÇÃO E REGISTRO

Cláusula 8ª. O extrato do presente termo de outorga será publicado no site
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oficial do Município, como condição de validade e eficácia desta permissão e
correrá por conta e ônus do Município de Bezerros.

Bezerros, 17 de Janeiro de 2023.

_________________________________________
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO

PERMITENTE

_________________________________________
ARTESÃO

PERMISSIONÁRIO
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