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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE
EDITAL Nº 01/2022 – CHAMADA PÚBLICA

O Município de Monte Carmelo, por meio da Secretaria Municipal da Juventude,
Cultura e Esporte, atendendo ao disposto no art. 37, caput, da Constituição da República
Federativa de 1988, no art. 92, § 3º, da Lei Orgânica de Monte Carmelo e na Lei Municipal nº
1390, de 06 de setembro de 2017, torna público o presente EDITAL DE CHAMADA
PÚBLICA, para participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, destinado à seleção de 01 (um) interessado(a) na outorga
de permissão de uso dos logradouros públicos indicados no ANEXO I deste Edital para
fins de organização da feira destinada à exposição para venda de produtos, bens ou
serviços, de qualquer natureza, durante a Festa de Nossa Senhora do Rosário e São
Benedito, no período de 30 de setembro de 2022 a 09 de outubro de 2022, para atender
as necessidades da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte, em
consonância com as disposições que se seguem.
1 PREÂMBULO
1.1 O presente Edital de Chamada Pública fundamenta-se no art. 92, § 3º, da Lei Orgânica de
Monte Carmelo, e tem por finalidade possibilitar a seleção de 01 (um) interessado(a) na
outorga de permissão de uso dos logradouros indicados no ANEXO I deste Edital para fins de
organização da feira destinada à exposição para venda de produtos, bens ou serviços, de
qualquer natureza, durante realização da Festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito,
no período de 30 de setembro de 2022 a 09 de outubro de 2022, para atender as necessidades
da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte.
1.2 Para os efeitos desta Chamada Pública, entende-se por permissão de uso o ato
administrativo unilateral, oneroso, discricionário e precário, pelo qual a Administração
Pública facultará, por tempo determinado, a utilização dos bens a que se referem o subitem
1.1, para fins de interesse público, mediante o pagamento de taxa no valor de R$ 34.803,73
(trinta e quatro mil, oitocentos e três reais e setenta e três centavos), correspondente a 100
UFM’ s (Unidade Fiscal Municipal).
1.3 Poderão participar desta Chamada Pública microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais.
1.4 Durante a vigência da permissão de uso, o(a) permissionário(a) ficará responsável pela
segurança, limpeza, manutenção, conservação e fiscalização da área definida no ANEXO I CROQUI, comprometendo-se a entregá-la, dentro do prazo, nas mesmas condições em que
inicialmente se encontrava.
2 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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2.1 A permissão de uso terá como finalidade a organização da feira destinada à exposição
para venda de produtos, bens ou serviços, de qualquer natureza, durante a Festa de Nossa
Senhora do Rosário e São Benedito, no período de 30 de setembro de 2022 a 09 de outubro de
2022, vedada a comercialização de:
a) fogos de artifício e correlatos;
b) tabaco, fumo ou cigarro de qualquer procedência;
c) bebidas alcoólicas;
d) armas de fogo e munição;
e) produtos originários de contrabando ou descaminho, bem como aqueles falsificados ou
“pirateados”.
2.2 O espaço objeto do Termo de Permissão de Uso observará o disposto no ANEXO I deste
Edital.
2.3 A permissão de uso será formalizada por meio da assinatura de Termo de Permissão de
Uso constante no ANEXO IV, em estrita observância às disposições contidas neste Edital.
2.4 Antes da assinatura do Termo de Permissão de Uso será expedido Decreto pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal conforme art. 86, I, ‘g’, da Lei Orgânica de Monte Carmelo.
2.5 A presente Chamada Pública será regida pelos princípios da publicidade, legalidade,
finalidade, moralidade administrativa, proporcionalidade, impessoalidade e eficiência.
2.6 Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos por e-mail enviado para o endereço
eletrônico: casadacultura2017@gmail.com ou por meio do telefone: (34) 3842-5682.
2.7 As informações e esclarecimentos serão prestados em até 02 (dois) dias úteis após o
recebimento da solicitação.
2.8 Os documentos exigidos no presente Edital deverão ser protocolados para a
Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte no Setor de Protocolos da
Prefeitura de Monte Carmelo, situado na Avenida Olegário Maciel, nº 129, 1º andar,
Centro, nesta cidade, até as 17:00 h do dia 12 de agosto de 2022.
3 DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS E DAS OBRIGAÇÕES DO PERMISSIONÁRIO
3.1 O prazo para apresentação dos documentos será a partir da data de publicação deste Edital
até as 17:00 h do dia 12 de agosto de 2022.
3.2 Será permitida apenas uma proposta por um mesmo proponente.
3.3 Em caso de mais de uma proposta para o mesmo proponente será considerada apenas a
primeira efetivada.
3.4 O Proponente a quem for outorgada a permissão de uso, após a assinatura do termo
respectivo, deverá apresentar requerimento da licença de funcionamento do evento até 31 de
agosto de 2022, devendo, obrigatoriamente, instrui-lo com os seguintes documentos, nos
termos da Lei Municipal nº 1390, de 06 de setembro de 2017:
I - 01 (uma) via do Termo de Permissão de Uso celebrado.
II - Planta com layout da distribuição dos espaços destinados aos expositores ou feirantes,
assinados por Engenheiros com Responsabilidade Técnica, destacando-se:
a) os espaços destinados aos órgãos de fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda,
Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Sanitária, de defesa do consumidor/Procon, Polícia
Militar e Conselho Tutelar, incluindo a reserva de 50% (cinquenta por cento) dos estandes às
empresas sediadas no Município de Monte Carmelo;
b) as áreas de circulação;
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c) indicação de entradas, saídas de emergência, localização e identificação de instalações
sanitárias na proporção de 02 (dois) banheiros masculinos e 02 (dois) banheiros femininos
para cada 100 (cem) quadrados de área ocupada pelo evento;
d) medidas para garantirem facilidade de acesso, acessibilidade, ventilação;
e) indicação de saídas amplas em caso de emergência;
f) sistema de segurança para garantia do bem estar e tranquilidade dos visitantes e expositores.
III - comprovação de protocolo junto ao Corpo de Bombeiros do projeto de prevenção contra
incêndio e pânico;
IV - comunicado da realização do evento à Polícia Militar;
V - comprovação do recolhimento do valor devido pela concessão da licença para o
organizador da feira e para cada estande ou unidade de comercialização que pretenda se
estabelecer no evento;
VI - parecer prévio favorável da fiscalização municipal respectiva quando houver utilização
de fonte sonora, ou declaração de não utilização de som, sob as penas da lei;
VII - parecer prévio da Secretaria Municipal de Saúde na hipótese de comercialização de
produtos de origem animal ou vegetal, ou declaração de não comercialização do organizador,
sob as penas da lei;
VIII - cópia de comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
organizador ou promotor do evento e de todas as pessoas jurídicas que dele participem, direta
ou indiretamente;
IX - cópia autenticada do contrato social e última alteração contratual do promotor ou
organizador,
X - certidão de regularidade fiscal do organizador da feira, bem como de todos os
participantes, expedida e firmada por autoridade dos municípios nos quais tenham sede;
XI - certidão negativa de débito da receita federal, referente ao organizador ou promotor do
evento;
XII - certidão negativa e débito da receita estadual do organizador do evento, expedida pela
Secretaria da Fazenda do (s) Estado (s) onde tenham sede;
XIII - certidões negativas de débitos da receita municipal do promotor ou organizador e de
todos os participantes;
XIV - apólice de responsabilidade civil para cobertura de danos pessoais, materiais e morais
que atinjam visitantes, frequentadores, clientes da feira ou evento, bem como de servidores
públicos e trabalhadores em serviços.
3.5 O Proponente a quem for outorgada a permissão de uso deverá providenciar espaços para
Posto Médico e contratar, às suas expensas, profissional médico que deverá permanecer à
disposição dos participantes e do público em geral durante todo o período de realização do
evento.
4 DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
4.1 Os Proponentes deverão protocolar para a Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e
Esporte, até as 17:00 h do dia 12 de agosto de 2022, envelope hermeticamente lacrado,
contendo em sua face externa os seguintes dizeres:
3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA E
ESPORTE
EDITAL Nº 01/2022 – CHAMADA PÚBLICA
Objeto: refere-se à Chamada Pública para participação exclusiva de microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, destinada à seleção de 01
(um) interessado(a) na outorga de permissão de uso dos logradouros públicos indicados no
ANEXO I deste Edital para fins de organização da feira destinada à exposição para venda
de produtos, bens ou serviços, de qualquer natureza, durante a Festa de Nossa Senhora do
Rosário e São Benedito, no período de 30 de setembro de 2022 a 09 de outubro de 2022,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte.

Envelope Único: DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE E CNPJ:

4.2 A abertura dos envelopes se dará em 16 de agosto de 2022 no prédio da Casa da
Cultura, a partir das 09:00 h.
4.3 No envelope deverá conter os seguintes documentos:
a) para fins de comprovação da condição de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno
Porte (EPP) e Microempreendedor Equiparadas (MEI) assim definidas, aquelas que se
enquadram na Classificação descrita no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, os (as)
proponentes deverão apresentar:
1) Certidão Simplificada ou Simplificada Digital da Junta Comercial, com data de emissão
máxima de 90 (noventa) dias;
2) em se tratando de MEI – Microempreendedor Equiparadas, a comprovação desta condição
será efetuada mediante certificado da condição de Microempreendedor Equiparadas –
CCMEI, com data de emissão máxima de 90 (noventa) dias;
b) Declaração para participação da Chamada Pública conforme modelo contido no ANEXO
II;
c) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor;
d) Cédula de Identidade dos sócios ou do sócio administrador da empresa;
e) Cadastro de pessoas físicas dos sócios ou do sócio administrador da empresa;
f) Comprovante de Inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
g) Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa;
h) Certificado de Regularidade do FGTS;
i) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
incluindo os Débitos Previdenciários;
j) Certidão Negativa de Débitos junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual;
k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

CNPJ 18.593.103/0001-78 | Praça Getúlio Vargas, n.º 272, Centro, CEP 38.500-000. (34)3842-5880

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO – MG
Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte

l) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, com data de emissão atualizada, que deverá ser de no máximo 90 (noventa) dias
corridos anteriores à data da abertura dos envelopes;
m) Cópias de contratos, termos de permissão, folders de divulgação ou de quaisquer outros
documentos hábeis para comprovar expressamente a realização de eventos pelo proponente.
4.4 A não apresentação de quaisquer dos documentos necessários para habilitação ensejará a
inabilitação do(a) proponente.
4.5 Quando o interessado se fizer representar por procurador, deverá juntar procuração
particular, acompanhada da cópia do documento de identidade ou procuração pública,
outorgando para o mandatário amplos poderes para a prática dos atos necessários e inerentes
ao procedimento, devidamente assinado por representante legal do proponente interessado.
4.6 Não poderá um representante legal ou um procurador representar mais de um proponente.
4.7 Os documentos exigidos no presente Edital deverão ser protocolados para a
Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte no Setor de Protocolos da
Prefeitura de Monte Carmelo, situado na Avenida Olegário Maciel, nº 129, 1º andar,
Centro, nesta cidade, até as 17:00 h do dia 12 de agosto de 2022.
5 DOS REQUISITOS DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E CRITÉRIO DE
CLASSIFICAÇÃO
5.1 A análise será realizada pela Comissão de Avaliação designada pela Portaria nº 12.174, de
22 de julho de 2022, e consistirá na conferência da documentação apresentada.
5.2 A classificação dos proponentes que apresentarem todos os documentos exigidos
observará, como critério, o maior número de eventos realizados, de acordo com os
documentos exigidos no subitem 4.3, ‘m’.
5.3 Como critério de desempate, em caso de eventual ocorrência, será considerado vencedor
aquele que houver realizado o evento de maior porte.
5.4 Persistindo o empate, será realizado sorteio mediante convocação prévia dos interessados.
5.5 Caso subsista qualquer dúvida em relação à veracidade dos documentos apresentados ou,
ainda, quanto ao seu teor, a comissão poderá suspender a análise e promover as diligências
necessárias ao esclarecimento.
5.6 O proponente classificado em 1º (primeiro) lugar será convocado para assinatura do termo
de permissão de uso no prazo máximo de 02 (dois) dias após a expedição de Decreto pelo
Chefe do Poder Executivo Municipal.
5.7 Caso o proponente vencedor permaneça inerte, será convocado aquele que foi classificado
em 2º (segundo) lugar e assim sucessivamente.
5.8 Será publicada no Diário Oficial do Município a relação dos proponentes habilitados,
inabilitados e a ordem de classificação.
5.9 O proponente poderá recorrer da inabilitação e do resultado da classificação no prazo de
02 (dois) dias úteis após a publicação do resultado no Diário Oficial do Município.
5.10 O recurso será dirigido ao Secretário Municipal da Juventude, Cultura e Esporte e deverá
ser protocolado para a Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte no Setor de
Protocolos da Prefeitura de Monte Carmelo, situado na Avenida Olegário Maciel, nº 129, 1º
andar, Centro.
5.10 Admitido o recurso, os demais proponentes serão intimados mediante publicação no
Diário Oficial do Município para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo de 02 (dois)
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dias úteis, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.
5.12 A decisão pelo provimento ou improvimento do recurso será proferida no dia útil
seguinte à apresentação das contrarrazões e será publicada no Diário Oficial do Município.
6 DAS VEDAÇÕES
6.1 É vedada a participação neste Edital de servidores públicos efetivos, contratados,
comissionados, empregados públicos ou aqueles que exerçam, mesmo que transitoriamente,
função pública, com ou sem remuneração, vinculados à administração pública direta e
indireta.
6.2 É vedada a participação neste Edital de membro da Comissão de Avaliação designada pela
Portaria nº 12.174, de 22 de julho de 2022, relacionada ao presente Edital ou de qualquer
pessoa diretamente vinculada.
6.3 Entende-se por diretamente vinculado à Comissão de Avaliação designada pela Portaria nº
12.174, de 22 de julho de 2022, as pessoas que mantiverem vínculos empregatícios,
contratuais e/ou societários, bem como os parentes consanguíneos ou afins, em linha reta e/ou
colateral, até o 3º (terceiro) grau, inclusive.
6.4 É vedado agir ou omitir-se, em qualquer fase das tramitações processuais, com má-fé,
dolo, culpa, simulação ou conluio.
6.5 É vedada a participação de pessoa jurídica que esteja impedida de contratar com a
Administração Pública, seja por motivo de suspensão temporária de participar e de licitar com
a Administração Pública ou por terem sido declaradas inidôneas, na forma dos incisos III e IV
do art. 87 da Lei nº. 8.666/93, ou outro motivo previsto em Lei.
7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 A participação nesta Chamada Pública implica na prévia e integral ciência e concordância
com as condições expressas neste Edital e no art. 37, caput, da Constituição da República
Federativa de 1988, no art. 92, § 3º, da Lei Orgânica de Monte Carmelo e na Lei Municipal nº
1390, de 06 de setembro de 2017.
7.2 O extrato do presente Edital e os demais atos decorrentes serão publicados no Diário
Oficial do Município.
7.3 A inexatidão ou falsidade documental, ainda que constatada posteriormente à realização
deste processo, implicará na eliminação do proponente.
7.4 O presente Edital poderá, a qualquer tempo, ser revogado ou anulado, bem como
modificado, no todo ou em parte, por motivo de interesse público ou exigência legal, em
decisão fundamentada, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de
qualquer natureza.
7.5 Eventual modificação no Edital ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto
original, alterando-se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a
formulação das propostas ou o princípio da isonomia.
7.6 Os casos omissos bem como as divergências decorrentes da interpretação deste Edital
serão objeto de análise e decisão da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte.
7.7 São Anexos deste Edital, dele constituindo parte integrante e indissociável:
a) ANEXO I – CROQUI;
b) ANEXO II – DECLARAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA;
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d) ANEXO III – MODELO DE ANUÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DE TAXA
REFERENTE À OUTORGA ONEROSA DE PERMISSÃO DE USO;
e) ANEXO IV – MINUTA DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO.
8 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
8.1 Este Edital poderá ser impugnado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes contendo a documentação, sob pena de anuência às
disposições nele contidas;
8.2 A impugnação deverá ser dirigida ao Secretário Municipal da Juventude, Cultura e
Esporte e enviada ao endereço eletrônico: casadacultura2017@gmail.com.
8.3 A impugnação será analisada no mesmo prazo.
Monte Carmelo, 26 de julho de 2022.

MURILO NAVES OLIVEIRA
Secretário Municipal da Juventude, Cultura e Esporte
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ANEXO I – CROQUI
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ANEXO II – DECLARAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO
DA CHAMADA PÚBLICA
Chamada Pública nº 01/2022
Objeto: refere-se à Chamada Pública para participação exclusiva de microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, destinada à seleção de 01
(um) interessado(a) na outorga de permissão de uso dos logradouros públicos indicados no
ANEXO I deste Edital para fins de organização da feira destinada à exposição para venda de
produtos, bens ou serviços, de qualquer natureza, durante a Festa de Nossa Senhora do
Rosário e São Benedito, no período de 30 de setembro de 2022 a 09 de outubro de 2022, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte.

Pela presente, a empresa__________________________________, inscrita no
CNPJ sob o nº _____________________, com sede na Rua/Avenida ___________________,
nº _______, bairro _____________, nesta cidade de Monte Carmelo, CEP nº: 38.500-000,
neste ato representada por ____________________________________________, inscrito no
CPF
sob
o
nº
__________________,
residente
e
domiciliado
na
Rua/Avenida___________________, nº _____, Bairro _________, na cidade de
_____________________ CEP nº _____________, DECLARA, para fins de participação da
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022:
a) que cumpre o disposto no inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal e não emprega
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
b) que não incorre nas vedações constantes no Item 6 do Edital;
c) que está ciente da obrigação de declarar a superveniência de fato impeditivo para
habilitação, posterior à emissão dos documentos apresentados para habilitação neste
procedimento;
d) que está enquadrada como________________________________ (Microempresa/EPP), e
cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006;
e) que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da
Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.
f) a veracidade da documentação e das informações apresentadas.
______________, ________, de __________ de 2022.
9
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Assinatura do Representante
CPF:
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ANEXO III – MODELO DE ANUÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DE TAXA
REFERENTE À OUTORGA ONEROSA DE PERMISSÃO DE USO
Chamada Pública nº 01/2022
Objeto: refere-se à Chamada Pública para participação exclusiva de microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, destinada à seleção de 01
(um) interessado(a) na outorga de permissão de uso dos logradouros públicos indicados no
ANEXO I deste Edital para fins de organização da feira destinada à exposição para venda de
produtos, bens ou serviços, de qualquer natureza, durante a Festa de Nossa Senhora do
Rosário e São Benedito, no período de 30 de setembro de 2022 a 09 de outubro de 2022, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte.

A empresa_________________________________, devidamente inscrita no
CNPJ sob o nº_____________________________, neste ato representada pelo(a)
Sr(a).____________________________,
residente
e
domiciliado
na
Rua/Avenida___________________, nº _____, Bairro _________, na cidade de
_____________________ CEP nº _____________, DECLARA, para fins de participação na
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, a completa e irrevogável anuência quanto à necessidade
de pagamento da taxa no valor de R$ 34.803,73 (trinta e quatro mil, oitocentos e três reais e
setenta e três centavos), correspondente a 100 UFM’s (Unidade Fiscal Municipal), caso lhe
seja outorgada a permissão de uso dos logradouros públicos indicados no Anexo I, dada a sua
natureza onerosa.
______________, ________, de __________ de 2022.

________________________________________
Assinatura do Representante
CPF:
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ANEXO IV – MINUTA DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO

TERMO DE PERMISSÃO DE USO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MONTE
CARMELO/MG
E
__________________________________,
COM
FUNDAMENTO NO DECRETO Nº _____, DE
____DE __________________________ DE 2022,
CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DA
JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE.

O MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO/MG, pessoa jurídica de direito
público interno, integrante da Administração Pública Direta, com sede na cidade de Monte
Carmelo/MG, na Praça Getúlio Vargas, nº 272, Centro, CEP 38.500-000, inscrito no CNPJ
sob o n.º 18.593.103/0001-78, neste ato denominado PERMITENTE, devidamente
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Paulo Rodrigues Rocha, com a interveniência
da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte, neste ato denominada
INTERVENIENTE, neste ato representada pelo Secretário Municipal, Sr. Murilo Naves
Oliveira, e o (a) _________________________________________, doravante
denominado(a)
PERMISSIONÁRIO(A),
inscrito(a)
no
CNPJ
sob
o
nº
_____________________________, com sede na cidade de ___________________, na Rua
_____________________ , nº ____, Bairro ____________, CEP: __________, neste ato
representada por _____________________________________, inscrito no CPF sob o nº
_________________ e RG nº ________ SSP/MG, celebram o presente TERMO DE
PERMISSÃO DE USO, com fundamento no Decreto Municipal nº ________, de ______ de
__________ de 2022, obedecidas as seguintes cláusulas e condições:
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1 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA FINALIDADE
1.1. O presente termo tem por objeto a permissão de uso, a título oneroso e precário, dos
logradouros públicos indicados no ANEXO I – CROQUI para fins de organização da feira
destinada à exposição para venda de produtos, bens ou serviços, de qualquer natureza, durante
a Festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, no período de 30 de setembro de 2022 a
09 de outubro de 2022;
1.2. Os logradouros objeto do presente instrumento deverão ser utilizados pelo(a)
PERMISSIONÁRIO(A), exclusivamente, para organização da feira, considerando o
relevante interesse público da promoção do evento cultural.
2 CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA
A permissão de uso é o ato administrativo unilateral, discricionário e precário,
gratuito ou oneroso, pelo qual a Administração Pública faculta a utilização privativa de bem
público, para fins de interesse público. Para Maria Sylvia Zanella di Pietro:
[...] o fato de tratar-se de bem destinado, por sua natureza ou
destinação legal, ao uso coletivo, impede que o uso privativo seja
permitido ou autorizado para fins de interesse exclusivo do particular;
embora seja assegurada, com a permissão, determinada vantagem ao
usuário, não auferida pela generalidade dos indivíduos, o uso por ele
exercido deve proporcionar algum benefício de caráter geral. Por essa
razão, também, embora o vocábulo permissão dê a ideia de faculdade
que pode ou não ser exercida, na realidade o permissionário se obriga
a utilizar o bem para o fim predeterminado, sob pena de, não o
fazendo, ser-lhe retirada a permissão. (2018, p. 868.)
O art. 92 da Lei Orgânica Municipal prevê que “o uso de bens municipais por
terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, quando houver
interesse público devidamente justificado”. O princípio da supremacia do interesse público
está expressamente previsto no art. 2º, caput, da Lei Federal nº 9.784/99, e especificado no
parágrafo único, como a exigência de “atendimento a fins de interesse geral, vedada a
renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei” (inciso II).
Ademais, nos termos do parágrafo 3º do art. 92 da Lei Orgânica Municipal, “a
permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita a título precário, por
decreto”, e foi devidamente expedido o Decreto Municipal nº _____, de _____ de
__________ de 2022, o qual foi publicado no Diário Oficial do Município nº ______, de
_____ de ________ de _______, e previu expressamente que:
Art. 1º
[....]
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Não obstante, há que se considerar o interesse público na outorga da permissão de
uso dos logradouros públicos indicados no Anexo para fins de realização da tradicional Festa
de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, pois conforme consta no conjunto documental
do Processo de Registro de Bem Imaterial na esfera municipal:
As “Irmandades do Rosário” são organizações muito antigas e
populares principalmente em Minas Gerais. Elas se mantem atuantes
até os dias de hoje principalmente em cidades de tradições antigas
como Ouro Preto, Sabará, Mariana, Oliveira, Itapecerica, entre outras.
Em Monte Carmelo existe a Associação dos Congadeiros que
congrega aí os grupos festeiros e de devotos de Nossa Senhora do
Rosário e São Benedito. São atualizadas todo ano, por dançadores,
cantores, devotos e descendentes de escravos na sua maioria,
trabalhadores das lavouras, que se distribuem entre três ou quatro
importantes grupos atuantes no município.
A Festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito em Monte
Carmelo é identificada como referência significativa num conjunto de
expressões artísticas e culturais, contribuindo para a formação do
patrimônio e da identidade cultural do município.
É manifesta, portanto, a existência de interesse público na outorga da permissão
de uso a que se refere o presente termo, o que se evidencia pelo atendimento aos fins de
interesse geral da coletividade.
3 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1 Constituem obrigações do(a) PERMISSIONÁRIO(A):
3.1.1 observar, integralmente, o objeto e a finalidade estabelecida neste Termo de Permissão
de Uso;
3.1.2 apresentar requerimento da licença de funcionamento do evento até 31 de agosto de
2022, devendo, obrigatoriamente, instrui-lo com os seguintes documentos:
I - 01 (uma) via do Termo de Permissão de Uso celebrado;
II - Planta com layout da distribuição dos espaços destinados aos expositores ou feirantes,
assinados por Engenheiros com Responsabilidade Técnica, destacando-se:
a) os espaços destinados aos órgãos de fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda,
Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Sanitária, de defesa do consumidor/Procon, Polícia
Militar e Conselho Tutelar, incluindo a reserva de 50 % (cinquenta por cento) dos estandes às
empresas sediadas no Município de Monte Carmelo;
b) as áreas de circulação;
c) indicação de entradas, saídas de emergência, localização e identificação de instalações
sanitárias na proporção de 02 (dois) banheiros masculinos e 02 (dois) banheiros femininos
para cada 100 (cem) quadrados de área ocupada pelo evento;
d) medidas para garantirem facilidade de acesso, acessibilidade, ventilação;
e) indicação de saídas amplas em caso de emergência;
f) sistema de segurança para garantia do bem estar e tranquilidade dos visitantes e expositores.
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III - comprovação de protocolo junto ao Corpo de Bombeiros do projeto de prevenção contra
incêndio e pânico;
IV - comunicado da realização do evento à Polícia Militar;
V - comprovação do recolhimento do valor devido pela concessão da licença para o
organizador da feira e para cada estande ou unidade de comercialização que pretenda se
estabelecer no evento;
VI - parecer prévio favorável da fiscalização municipal respectiva quando houver utilização
de fonte sonora, ou declaração de não utilização de som, sob as penas da lei;
VII - parecer prévio da Secretaria Municipal de Saúde na hipótese de comercialização de
produtos de origem animal ou vegetal, ou declaração de não comercialização do organizador,
sob as penas da lei;
VIII - cópia de comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
organizador ou promotor do evento e de todas as pessoas jurídicas que dele participem, direta
ou indiretamente;
IX - cópia autenticada do contrato social e última alteração contratual do promotor ou
organizador;
X - certidão de regularidade fiscal do organizador da feira, bem como de todos os
participantes, expedida e firmada por autoridade dos municípios nos quais tenham sede;
XI - certidão negativa de débito da receita federal, referente ao organizador ou promotor do
evento;
XII - certidão negativa e débito da receita estadual do organizador do evento, expedida pela
Secretaria da Fazenda do (s) Estado (s) onde tenham sede;
XIII - certidões negativas de débitos da receita municipal do promotor ou organizador e de
todos os participantes;
XIV - apólice de responsabilidade civil para cobertura de danos pessoais, materiais e morais
que atinjam visitantes, frequentadores, clientes da feira ou evento, bem como de servidores
públicos e trabalhadores em serviços.
3.1.3 providenciar espaços para Posto Médico e contratar, às suas expensas, profissional
médico que deverá permanecer à disposição dos participantes e do público em geral durante
todo o período de realização do evento;
3.1.4 concluir a montagem das estruturas e equipamentos, conforme projetos apresentados,
com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, vedada a ocupação do local antes
da emissão do documento de liberação das fiscalizações competentes após vistoria final;
3.1.5 garantir que a circulação de ambulantes se limite à venda de produtos destinados à
alimentação rápida, desde que estejam devidamente identificados e previamente autorizados;
3.1.6 zelar pela conservação dos logradouros;
3.1.7 zelar pelo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente;
3.1.8 prestar todas as informações solicitadas pelo Permitente;
3.1.9 abster-se de modificar o uso a que se destina, sem expressa e estrita concordância do
Permitente;
3.1.10 responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados no patrimônio público,
ou por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência da outorga da permissão;
3.1.11 efetuar o pagamento do valor devido no ato da outorga da permissão, dada a sua
natureza onerosa;
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3.1.12 manter, durante toda a vigência da permissão, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Chamada Pública;
3.1.11 desmontar as estruturas e equipamentos no prazo máximo de 01 (um) dia após a
finalização do evento;
3.1.12 restituir os logradouros nas mesmas condições em que os tiver recebido;
3.1.13 responsabilizar-se pelo pagamento de quaisquer multas decorrentes do
descumprimento de obrigações durante a vigência da permissão de uso.
3.2 Constituem obrigações do PERMITENTE e da INTERVENIENTE:
3.2.1 disponibilizar ao(à) PERMISSIONÁRIO(A), sem qualquer embaraço, os logradouros
objeto do presente Termo;
3.2.2 fiscalizar o cumprimento das obrigações do(a) PERMISSIONÁRIO(A) estabelecidas no
presente Termo de Permissão de Uso e constantes no Decreto nº _____, de _____ de
_________ de _____;
3.2.3 disponibilizar ao (à) PERMISSIONÁRIO (A) 04 (quatro) banheiros químicos;
3.2.4 subsidiar a fiscalização das barracas de comércio;
3.2.5 assegurar a publicidade do presente termo mediante a publicação do extrato no Diário
Oficial do Município.
4 CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
O presente termo de permissão vigorará a partir da data de sua assinatura até 11 de outubro de
2022.
5 CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES
5.1 Pelo descumprimento das obrigações estabelecidas na Subcláusula 3.1, o PERMITENTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao (à) PERMISSIONÁRIO (A) as seguintes
sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) 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 penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea anterior;
5.2 Eventuais multas aplicadas ao (à) PERMISSIONÁRIO(A) terão como critério os
seguintes valores:
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor da outorga da permissão, calculado por dia de
atraso em caso de omissão de até 05 (cinco) dias na apresentação de requerimento da licença
de funcionamento do evento;
b) 5% (cinco por cento) sobre o do valor da outorga da permissão, no caso de atraso superior
a 05 (cinco) dias na apresentação de requerimento da licença de funcionamento do evento;
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c) 10% (dez por cento) sobre o valor da outorga da permissão, na hipótese de o(a)
PERMISSIONÁRIO(A), injustificadamente, desistir da permissão ou der causa à sua
extinção.
5.3 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será recolhido pelo(a)
PERMISSIONÁRIO(A) no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da
sanção.
5.4 As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
5.5 A aplicação das penalidades somente poderá ser afastada na hipótese de caso fortuito ou
força maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.
6 CLÁSULA SEXTA – DOS DIREITOS DAS PARTES
6.1 São direitos do PERMITENTE:
6.1.1 o cumprimento das disposições do presente termo pelo(a) PERMISSIONÁRIO(A), na
forma e nas condições ajustadas;
6.1.2 ser comunicado formalmente e por escrito sobre qualquer descumprimento das
obrigações e condições assumidas;
6.2 São direitos do(a) PERMISSIONÁRIO(A):
6.2.1 o cumprimento das disposições do presente termo pelo PERMITENTE, na forma e nas
condições ajustadas;
6.2.2 ser comunicado formalmente e por escrito sobre qualquer descumprimento das
obrigações e condições assumidas.
7 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES E EXTINÇÃO
7.1 O presente instrumento poderá ser alterado a qualquer tempo por acordo entre as partes;
7.2 O presente instrumento poderá, ainda, ser extinto por razões de interesse público,
devidamente justificadas, ou, ainda, ser rescindido nas seguintes hipóteses, ficando as partes
responsáveis pelas respectivas obrigações até o momento em que tenha vigorado,
assegurados, em qualquer caso, os direitos das partes:
a) pelo descumprimento das cláusulas e condições estabelecidas;
b) pela superveniência de norma legal ou evento que o torne formal ou materialmente
inexequível;
c) nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior que venham a impedir, total ou
parcialmente, a finalidade a que se destina.
8 CLÁUSULA OITAVA – DA TRANSFERÊNCIA DA PERMISSÃO
É vedada, em qualquer caso, a transferência da permissão a terceiros.
9 CLÁUSULA NONA – DO FORO
9.1 Fica eleito o foro da Comarca de Monte Carmelo para solucionar quaisquer dúvidas ou
para dirimir os litígios oriundos do presente Termo de Permissão.
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9.2 E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 03
(três) vias de idêntico teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:
Monte Carmelo/MG, ___ de __________________ de 2022.

PAULO RODRIGUES ROCHA
Município de Monte Carmelo
PERMITENTE

MURILO NAVES OLIVEIRA
Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte
INTERVENIENTE
_______________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PERMISSIONÁRIO(A)
Testemunhas:
1) Nome: __________________________________CPF: ____________________________
2) Nome: __________________________________CPF: ____________________________
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ANEXO I – CROQUI
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