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Aos o2 i dias do mês de MUlh^ do ano de 2020 (dois mil e vinte), nesta

cidade de São Caetano ao Sul, Estado de São Paulo, no Departamento de

Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

,situado no Palácio da Cerâmica, que se localiza na Rua Eduardo Prado n

201, Bairro Cerâmica, cidade de São Caetano do Sul, compareceram as partes

entre si justas e acordadas, a saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO CAETANO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no

CNPJ/MF sob o n 59.307.595/0001-75, neste ato representada por sua

Secretária Municipal de Planejamento e Gestão, SILVIA DE CAMPOS,

brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG n

11.165.961-9 e inscrita no CPF/MF sob o n 049.822.698-07, doravante

denominada simplesmente "MUNICÍPIO", e, de outro lado a empresa, EMPLACAR

MERCOSUL AMERICANA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, sediada na

AV. Paulista n 190 Bairro Jardim da Colina, no município de Americana/SP,

inscrito no CNPJ/MF sob o n 36.105.255/0001-66, neste ato representado por

JHONATAN GONÇALVES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, portador(a) da Cédula de

Identidade RG n 45.332.078-8, inscrito(a) no CPF/MF sob o n 439.075.178-
65, doravante denominado simplesmente "PERMISSIONÁRIO" celebram, de comum

acordo, o presente Termo de Permissão de Uso a Titulo Precário e Oneroso,

em conformidade com a Lei Orgânica do Município, mediante as seguintes

cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste instrumento, a Outorga de permissão de uso de

espaço público, à título precário e oneroso, para exploração dos serviços

de comercialização de placas de identificação de veículos por empresa
credenciada junto ao Departamento Estadual de Trânsito, nos termos da

Resolução do Conselho Nacional de Trânsito n 780, de^\26 de junho de 2019 e
Portaria de n 11/2020 DETRAN/SP a ser operacionalizUo x\/í Posto da Unidade

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO
PÚBLICO, À TITULO PRECÁRIO E ONEROSO, PARA
EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO
DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS POR

EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO, NOS TERMOS DA
RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO
N 780, DE 26 DE JUNHO DE 2019 E PORTARIA DE
N 11/2020 DETRAN/SP A SER OPERACIONALIZADO
NO POSTO DA UNIDADE AVANÇADA ATENDE FÁCIL,
SITO À RUA MAJOR CARLOS DEL PRETE N 651,
BAIRRO CENTRO, EM SÃO CAETANO DO SUL - SÃO

PAULO.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1.Os  custos  com  a  execução  da  atividade  serão  comportados

exclusivamente pelos permissionários, não havendo nenhuma despesa a ser

custeada pela Prefeitura do Municipio de São Caetano do Sul.

3.2.A permissionária deverá apresentar até o 5o dia de cada mês, ao

gestor do Contrato, o relatório contendo os veículos emplacados e o cálculo

do valor a ser repassado à Prefeitura, com base no percentual indicado na

Proposta Comercial, o qual será conferido e aprovado pelo gestor.

3.3.O pagamento pela permissão de uso do espaço público será mensal,

tendo por parâmetro o valor apurado no Relatório mensal apresentado pelo

permissionário e aprovado pelo gestor, e deverá ocorrer até o dia 10 de

cada mês.

3.4.Independentemente do valor auferido pelo Permissionário, o valor

correspondente ao repasse mensal para o Municipio, não poderá ser inferior

a R$ 1.035,00 (Um mil e trinta e cinco reais).

3.5.O pagamento deverá  ser efetuado mediante depósito na  conta da

Prefeitura, junto ao BANCO 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 0347 -

Conta Corrente de n 06020363-3.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DA PERMISSÃO
4.1.A presente permissão destina-se ao uso do PERMISSIONÁRIO, conforme

especificações da cláusula primeira, vedada sua cessão ou transferência a

pessoa estranha a este termo.

4.2.O prazo da Permissão de Uso Onerosa poderá ser prorrogado por iguais

e sucessivos periodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante a

constatação do interesse público e a critério da Permitente, sendo que o

prazo de prorrogação ficará condicionado ao periodo de locação do imóvel

onde se encontra instalado o Atende Fácil, à Prefeitura do Município de São

Caetano do Sul.

4.2.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses contados da

assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado a critério da

Administração, nos termos do artigo 57 da Lei Federal n 8.666/93.

4.3.A qualquer tempo, a Prefeitura poderá revogar a permissão de uso, sem

que dela possa o permissionário reivindicar quaisquer indenizações ou

pagamento, dado ao caráter de precariedade do Instituto da permissão de

uso.

4.4.Ao término do prazo da Permissão Onerosa de Uso, pela vigência ou

finalização  do  contrato  de  locação  do  imóvel  pela  Prefeitura,  a

permissionária deverá devolver o espaço à Prefeitura, totalmente livre e
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desimpedido de pessoas e coisas, nas mesmas condições presentes no laudo de

vistoria.

4.5.É vedado o uso do espaço para realização de propaganda politico-

partidária;

4.6.É vedada a divulgação e veiculação de publicidade estranha ao uso

permitido no espaço, exceto a de caráter informativo de atividades próprias

das estabelecidas neste termo;

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO PERMISSIONÁRIO:
5.1.Comunicar ao MUNICÍPIO toda e qualquer irregularidade ocorrida ou

observada durante a prestação dos serviços.

5.2.Manter-se,  durante  toda  a  execução  em  compatibilidade  com  as

obrigações assumidas,  todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação;

5.3.Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas,  sociais,

previdenciárias,  tributárias  e  as  demais  previstas  na  legislação

especifica,   cuja  inadimplência  não   transfere   responsabilidade   à

Administração.

5.4.Arcar com a responsabilidade civil por todos equaisquer danos

materiais e/ou morais causados pela ação ou omissão deseus empregados,

trabalhadores,  prepostos ou representantes,  dolosa ouculposamente,  à

Municipalidade ou a terceiros.

5.5.Utilizar o espaço no prazo e condições estipulados neste instrumento;

5.6.Restituir o espaço ocupado desimpedido e em perfeitas condições de

uso, quando da  extinção da permissão de uso;

5.7.Manter o espaço pertimido,  em perfeito estado de funcionamento,

higiene, limpeza e segurança do trabalho, sendo de inteira responsabilidade

do PERMISSIONÁRIO, as conseqüências decorrentes do seu descumprimento;

5.8.O PERMISSIONÁRIO se obriga a adotar as medidas, precauções e cuidados

tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus empregados e/ou

terceiros, ficando inteira e totalmente responsável pelas conseqüências de

ocorrências  e/ou  acidentes  que  se  verificarem,  tanto  em relação  ao
MUNICÍPIO,  quanto a terceiros,  prepostos ou empregados,  inclusive por

eventuais omissões;

5.9.É vedada a transferência, locação, cessão, venda ou arrendamento do
objeto da presente permissão de uso, obrigando-se o PERMISSIONÁRIO, em caso

de desistência, encerramento da atividade ou de revogação desta permissão,
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restituir ao MUNICÍPIO, no prazo de 05 (cinco) dias o espaço descrito,

livre, desocupado e limpo, no estado em que o recebeu;
5.10.O MUNICÍPIO fica com a faculdade de examinar e vistoriar, quando

necessário, o imóvel objeto desta permissão, especialmente no tocante à

segurança e bem estar do público;

5.11.Ao PERMISSIONÁRIO fica vedado de realizar reformas ou modificações

nas  instalações  físicas,  sem  o  prévio  e  expresso  consentimento  do
MUNICÍPIO, com a devida aprovação dos seus respectivos órgãos competentes;

5.12.Fica proibida, no âmbito do estabelecimento, a prática ou permissão

de jogos de azar e atos contrários ao bom costume, à moral e à ordem

pública;

5.13.Será da exclusiva responsabilidade do PERMISSIONÁRIO, eventual dano

provocado  a terceiros  ou seus  funcionários,  durante  a prestação dos
serviços, não respondendo o MUNICÍPIO por quaisquer indenizações que venham

a ser exigidas.

5.14.Respeitar os horários e períodos de funcionamento do Atende Fácil,

não sendo permitido qualquer dilação de horário.

5.15.Os  funcionários  do  PERMISSIONÁRIO que  atuarão na prestação dos

serviços no Atende Fácil,  deverão atender aos cidadãos com respeito e

urbanidade;

5.16.O PERMISSIONÁRIO será notificado para apresentar justificativas ou

reparação caso o MUNICÍPIO receba reclamações acerca da prestação dos

serviços ou dos funcionários do PERMISSIONÁRIO.

5.17.O PERMISSIONÁRIO deverá se ater ao espaço permitido, conforme área

delimitada  no  "croqui"  do  Anexo  I  deste,  não  invadindo  área  do

Estacionamento do Atende Fácil, bem como, deverá regular eventual fila que

se forme na rua próxima à entrada do estacionamento e do local para o

emplacamento dos veículos.

CLÁUSULA SEXTA - DA REVOGAÇÃO:
6.1.  A  permissão  de  uso  será  revogada  independentemente  de  prévia
notificação ou interpelação do PERMISSIONÁRIO, em caso de:

6.1.1.Ser dada ao espaço destinação diversa da prevista neste termo;

6.1.2.O não cumprimento ou o cumprimento irregular das condições

previstas no presente Termo, bem como o não cumprimento de legislação

federal, estadual ou municipal aplicável à espécie;

6.1.3.O atraso injustificado no cumprimento das condições previstas
neste termo ou de quaisquer outras expedidas pelo MUNICÍPIO;
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6.1.4.O cometimento  reiterado  de  falta  punida  em  virtude  de

descumprimento deste termo;

6.1.5.A dissolução do PERMISSIONÁRIO;

6.1.6.O descredenciamento do PERMISSIONÁRIO junto ao DETRAN SP;

6.1.7.A alteração das finalidades institucionais do PERMISSIONÁRIO

sem prévia e expressa concordância do MUNICÍPIO;

6.1.8.Razões de interesse, necessidade ou utilidade públicas.

6.1.9.A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente

comprovada, absolutamente impedida do prosseguimento da permissão de uso;

6.2.Os casos de revogação acima descritos serão formalmente notificados

em  processo  administrativo  relativo  a  este  termo,  assegurado  o

contraditório e a ampla defesa;

6.3.Revogada a permissão de uso por qualquer dos motivos previstos neste
termo, ou por outro determinante para o MUNICÍPIO, será expedido aviso para

desocupação do espaço permitido, onde será consignado um prazo máximo de 30

(trinta) dias para a desocupação completa e entrega do espaço;

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1.Caso o permissionário descumpra a data indicada de depósito do valor

de repasse à Prefeitura na data prevista no item 3.3. deste instrumento,

será acrescido ao valor a multa de 10% sobre o valor devido, mais juros de

1% (um por cento ) ao mês.

7.2.Além da multa  acima,  a Administração  poderá,  ainda,  impor  as

seguintes penalidades:

7.2.1.Advertência;

7.2.2.Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de

contratar com o Município de São Caetano do Sul, pelo prazo de até dois

anos;

7.2.3.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.

7.3.Se o PERMISSIONÁRIO deixar de entregar a documentação ou apresentá-la

falsamente, enseja o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará pelo prazo de até 05 (cinco)

anos, impedida de contratar com a Administração Pública, sem pjrejuizo das
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multas previstas no Edital e demais cominações legais.

7.4.As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a

das outras, quando cabíveis.

7.5.Constatada a inexecução contratual será a permissionária intimada da

intenção da PMSCS quanto à aplicação da penalidade, concedendo-se prazo

para interposição de defesa prévia, nos termos do art. 87, 2o e 3o da Lei

Federal no 8.666/93.

7.6.Não sendo apresentada a defesa prévia pelo PERMISSIONÁRIO ou havendo

o indeferimento da mesma quando interposta, a Prefeitura providenciará a

notificação do PERMISSIONÁRIO quanto à aplicação da penalidade, abrindo-se

prazo para interposição de recurso administrativo, nos termos do artigo

109, I, nf" da Lei Federal no 8.666/93.

7.7.Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento das multas

será de 3 (três) dias úteis a contar da intimação do PERMISSIONÁRIO. A

critério da Administração, e sendo possível, o valor devido será descontado

da garantia prestada ou,  sendo esta insuficiente,  será descontado dos

pagamentos eventualmente devidos a Administração. Não havendo prestação de

garantia, o valor das multas será diretamente descontado do crédito que

porventura haja.

7.8.Se o MUNICÍPIO decidir pela não aplicação da multa, o valor retido

será devolvido ao PERMISSIONÁRIO.

7.9.É assegurado nos termos legais os prazos para o exercício do direito

da ampla defesa e do contraditório, na aplicação das sanções.

7.10.A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da

LC 123/06, devidamente atualizada, caracterizará o crime de que trata o

art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras

penais e da sanção prevista de impedimento de licitar e contratar com a

Administração do Município de São Caetano do Sul.

7.11.O prazo para pagamento das multas será de 03 (três) dias úteis a

contar da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo

possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha

a receber da PMSCS. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como

dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

CLÁUSULA OITAVA:
8.1. O MUNICÍPIO não se responsabilizará por qualquer perda ou extravio de

equipamentos, materiais, e bens instalados ou existentes na unidade do
PERMISSIONÁRIO.
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CLÁUSULA NONA: DO FORO:
9.1. O foro competente para dirimir quaisquer pendências oriundas do

presente termo é o da Comarca de São Caetano do Sul;

E, por estarem de acordo com as condições acima, assinam o presente termo
de permissão de uso em 03 (três) vias^ de igual teor, na presença de 02

(duas) testemunhas, para que produza s^is legais efeitos.
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