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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 008/2022 

 

O MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ, ESTADO DO MATO GROSSO, pessoa jurídica 

de direito público, regulamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 01.614.521/0001-00, 

com sede administrativa estabelecida na Rua Pará, n° 1850, Jardim Santa Helena, 

CEP 78.888-000, através de seu Prefeito Municipal, Senhor EDEGAR JOSÉ 

BERNARDI, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 

CHAMAMENTO PÚBLICO, visando fomentar o desenvolvimento econômico, geração 

de renda e emprego, mediante permissão de exploração comercial do serviço de bar 

e lanchonete de comidas e bebidas para o evento do dia 17 de Dezembro de 2022 em 

comemoração ao aniversário do Município, de acordo com as normas, condições e 

especificações estabelecidas nesta convocação, em consonância com os permissivos 

legais, bem como ao que dispõe a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações 

posteriores.  

 

Este edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã (MT), 

durante o horário normal de expediente, bem como, no site do Município 

www.novaubirata.mt.gov.br. 

 

1. DO OBJETO:  

1.1. Esta seleção objetiva credenciar organizações e empresas privadas, com ou sem 

fins lucrativos, que se interessem em celebrar permissão de exploração comercial do 

serviço de bar e lanchonete de comidas em geral, para as festividades em 

comemoração aos 27 anos do município de Nova Ubiratã. 

 

Lote 01 – Lanchonete 

Item Especialidade 
Quantidade 

de Barracas 
Observações 

01 

Comida em geral 

salgados, pastel, 

lanches etc. podendo a 

mesma realizar vendas 

de bebidas somente em 

lata. 

03 (três) 

barracas 

Tendas 

- Não será permitida a venda de 

produtos em garrafas, copos e/ou 

vasilhames de qualquer natureza 

de vidro; 

- É obrigatória a utilização de 

acessórios de higiene, tais como: 

luva, máscara e touca para os 

manipuladores de alimentos; 

-As tendas serão fornecidas pela 

Prefeitura Municipal de Nova 

Ubiratã, cada barraca com as 

seguintes dimensões 5m x 5m; 

 

 

 

http://www.novaubirata.mt.gov.br/
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Lote 02 – Bar 

Item Especialidade 
Quantidade 

de Barracas 
Observações 

02 

Bebidas quentes e frias: 

Cerveja, Refrigerante, 

Água, Vodka, Whisky, 

Tequila, Rum, 

Energético, Gelo, Vinho. 

02 (duas) 

barracas 

Tendas 

- Não será permitida a venda de 

produtos em garrafas, copos e/ou 

vasilhames de qualquer natureza 

de vidro; 

- É obrigatória a utilização de 

acessórios de higiene, tais como: 

luva, máscara e touca para os 

manipuladores de alimentos; 

-As tendas serão fornecidas pela 

Prefeitura Municipal de Nova 

Ubiratã, cada barraca com as 

seguintes dimensões 5m x 5m; 

 

1.2. A exploração das atividades de bar e lanchonete não gera para a Prefeitura 

Municipal de Novas Ubiratã qualquer compromisso relacionado com a contratação dos 

serviços típicos decorrentes desta exploração, reservando-se tão somente o direito de 

supervisionar a qualidade dos serviços prestados. 

1.3. O presente evento realizar-se-á no dia 17/12/2022 no Ginásio de Esportes Jonas 

Pinheiro localizado na Avenida Getúlio Vargas. 

 

2. DO PRAZO: 

2.1. As empresas interessadas na permissão de exploração comercial de que trata 

este Edital, deverão providenciar o seu credenciamento, nesta cidade no período de 

05 de Dezembro de 2022 até 09 de Dezembro de 2022, das 7h00min às 13h00min, 

de segunda a sexta-feira, mediante o encaminhamento dos respectivos documentos 

e informações constantes no item 2.2 deste Edital e seus Anexos, num envelope 

lacrado, contendo os seguintes dizeres em sua parte externa: 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ-MT 
EDITAL Nº 008/2022 
CHAMAMENTO PÚBLICO – CREDENCIAMENTO DE PERMISSÃO DE 
EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE ESPAÇO PÚBLICO PROPONENTE:  
NOME COMPLETO DA EMPRESA  
 

2.2. No envelope de que trata o item 2.1 deste Edital, deverão constar os seguintes 
documentos: 

 
I - Registro comercial, no caso de empresa individual;  
II – Cópia do ato ou contrato de constituição da empresa e suas alterações, 
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado. 
III – Prova dos registros ou inscrições no cadastro fiscal do Ministério da Fazenda, 
Secretaria da Fazenda Estadual e do Município de sua sede; 
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IV – Prova de regularidade, em se tratando de empresa já em atividade, quanto a:  
1. Tributos e contribuições federais;  
2. Tributos estaduais;  
3. Tributos do Município de sua sede;  
4. FGTS; 
5. Débitos trabalhistas; 

V – Declarações preenchidas e assinadas (doc. anexos) 
 

3. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO: 

3.1. Os documentos e informações apresentadas pelas proponentes em conformidade 

com os itens 2.1.e 2.2., deste Edital, serão analisadas no dia 13 de Dezembro de 2022 

Segunda-Feira, na Secretaria de Indústria Comércio Turismo e Cultura anexo ao 

Poupa Tempo 

3.2. Para efeito de classificação das propostas das empresas serão considerados os 

seguintes elementos, por ordem de prioridade:  

 

I – Primeiro critério: Permanecer no local até que o evento esteja acontecendo; 

II – Segundo critério: Empresas que enquadramento de Microempreendedor 

Individual ou Microempresa;  

III – Terceiro critério: Empresas com outros enquadramentos; 

 

3.3. Em casos de persistência no empate, será efetuado sorteio público no mesmo dia 

e local em que forem analisados os documentos informações prestadas pelas pessoas 

jurídicas interessadas na permissão de uso dos espaços de que trata este Edital. 

 

4. DOS TERMOS DE INTENÇÕES: 

4.1. Os proponentes cujas propostas forem selecionadas terão o prazo de 02 (dois) 

dias para assinarem o respectivo Termo de Intenções, a contar da convocação do 

Município, sob pena de perda da Permissão de Uso. 

4.2. Os proponentes que forem contemplados com a permissão de exploração 

comercial de espaço público firmarão contrato de Permissão de Uso com o Município 

de Nova Ubiratã-MT, podendo ser revogado, unilateralmente a qualquer tempo pela 

Administração, quando houver o descumprimento injustificado, de qualquer cláusula 

do referido termo ou em razão do interesse público. 

4.3. No caso da nova atividade proposta não se coadunar com os objetivos da 

permissão de uso, a empresa perderá imediatamente o direito de uso. 

 

5. DO PRAZO DA PERMISSÃO E DA ASSINATURA DO TERMO DE PERMISSÃO: 

5.1. A PERMISSÃO de exploração comercial de que trata este Edital finda-se com o 

termino da festividade, será de uso precário, podendo o Município de Nova Ubiratã 

revoga-la a qualquer tempo conforme o interesse público e o poder discricionário da 

municipalidade, não ensejando indenização ao particular ou em decorrência das 

obrigações assumidas com sua outorga.  
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5.2. As empresas terão o prazo de 02 (dois) dias para assinarem o respectivo Termo 

de Permissão de Uso, a contar da convocação do Município, sob pena de perda da 

Permissão de Uso.  

5.3. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, pelo 

mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do 

prazo.  

5.4. Se, dentro do prazo, a empresa convocada não assinar o respectivo Termo de 

Permissão, a Administração poderá, obedecida a ordem de classificação, convocar as 

remanescentes para, em igualdade de condições com as propostas anteriores, 

assinarem o Termo de Permissão, ou então, revogar o chamamento, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades previstas nos arts. 81 e 87, da Lei 8.666/93. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA: 

6.1. A não utilizar os bens públicos para outro fim que não fora ora pactuado, não 

podendo, ainda, transferir este instrumento, sublocar ou emprestar, no todo ou em 

parte, a presente Permissão. 

6.2. A permissionária fica obrigada a observar, durante o período de permissão as 

normas sanitárias, ambientais e de higiene. 

6.3. Zelar pelo espaço público. 

6.4. Cobrar valores sob a venda dos produtos disponibilizados pertinentes aos 

praticados no mercado. 

6.5. Cumprir fielmente o horário estabelecido para funcionamento da atividade. 

6.6. Em assumir integral e irrestrita responsabilidade pela reparação de danos 

materiais, causados aos bens públicos ou particulares, bem como a pessoas, em 

consequência de acidentes ou sinistros de qualquer natureza e origem, ocorridos 

durante o prazo de utilização dos espaços públicos, em decorrência da utilização dos 

bens já mencionados, eximindo o município de qualquer responsabilidade civil ou 

criminal, até a formal restituição dos bens públicos.  

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

7.1. A fiscalização das atividades desenvolvidas pelas permissionária será exercida 

pela Administração, através da Secretaria de Municipal de Industria, Comércio, 

Turismo e Cultura.  

7.2. A inabilitação da permissionária proponente em qualquer das fases do presente 

credenciamento importa preclusão do seu direito em participar das fases 

subsequentes.  

7.3. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos 

ou prestação de informações exigidas neste Edital se não apresentadas até o término 

do prazo de que trata o item 2.1 deste Edital.  

7.4. Os documentos retirados dos envelopes, para julgamento da habilitação, serão 

rubricados pela Comissão julgadora e pelos representantes das proponentes 

presentes ao ato de julgamento das propostas.  
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7.5. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações 

ou recursos e assinar atas, os representantes das empresas, legalmente constituídos 

por meio de procuração com poderes específicos para tal ato, e os membros da 

Comissão Julgadora.  

7.6. Uma vez encerrado o prazo de Chamamento, não serão admitidos concorrentes 

retardatários.  

7.7. Ao Prefeito Municipal fica assegurado o direito de revogar ou anular o presente 

chamamento, ou rejeitar proposta classificada que não atender à finalidade pública 

perquirida.  

7.8. Em caso de desistência de qualquer proponente classificada, o Município, a 

critério do Prefeito, poderá aplicar qualquer das sanções previstas no Art. 87, da Lei 

nº 8.666/93.  

7.9. Das decisões da Comissão, decorrentes do presente procedimento, caberão 

recursos previstos no artigo 119 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.  

7.10. Do contrato a ser assinado com as permissionárias deverá constar, 

obrigatoriamente, as hipóteses de rescisão prevista no Art. 78, da Lei nº 8.666/93.  

7.11. A seleção do interessado não lhe assegura a celebração do acordo de 

cooperação/permissão, ficando a critério do município decidir pela conveniência e 

oportunidade deste ato.  

7.12. Os casos omissos serão resolvidos a luz da Lei Federal nº 8.666/93 dos 

princípios gerais de direito e demais legislações aplicadas, conforme art. 55, inciso 

XII, da Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014. 

 

8. INTEGRAM ESTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS: 

ANEXO I – DESCRIÇÃO DO IMÓVEL OBJETO; 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA; 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO 

EDITAL; 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO, SOB AS PENAS DO ART. 299 DO 

CÓDIGO PENAL; 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS; 

ANEXO VII – MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO; 

ANEXO VIII – MINUTA DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO; 

 

Nova Ubiratã-MT, 05 de dezembro de 2022. 

 

 

EDEGAR JOSÉ BERNARDI  

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I  

 

CHAMAMENTO PÚBLICO N. 008/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 008/2022 

 

ESPECIFICAÇÕES DO IMÓVEL OBJETO DA PERMISSÃO DE USO 

 

 

O imóvel objeto da presente permissão de uso é composto por 05 barracas 

(tendas) destinada a exploração comercial de comidas típicas e bebidas em 

comemoração ao aniversário dos 27 anos do município de Nova Ubiratã-MT, que 

acontecerá no dia 17 de dezembro de 2022, no Ginásio de Esportes Jonas Pinheiro 

localizado na Avenida Getúlio Vargas, Centro, Nova Ubiratã-MT.  
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ANEXO II  

 

CHAMAMENTO PÚBLICO N. 009/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 009/2022 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

 

NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ 

CHAMAMENTO PÚBLICO N. XX/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. XX/2022 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 

______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    

estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       

Município   de____________________, estado de _____ 

CEP____________________, através de seu representante legal abaixo assinado, 

com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, 

que: 

 

Não possui em seu quadro de pessoal, empregados com menos 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8.666/93, com 

redação determinada pela lei 9.854/1999 

 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 

Município/ Estado, dia /mês/ano 

 

 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA 

(Carimbo com CNPJ da empresa) 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

 

NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ 

CHAMAMENTO PÚBLICO N. XX/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. XX/2022 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 

______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    

estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       

Município   de____________________, estado de _____ 

CEP____________________ DECLARO, sob as penas da lei que:  

QUE RECEBI TODOS OS DOCUMENTOS, TENHO 

CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS 

CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PRESENTE EDITAL, 

BEM COMO CONCORDO COM TODOS OS ITENS 

ESTABELCIDOS NO REFERIDO EDITAL. 

 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé. 

Município/ Estado, dia /mês/ano 

 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA 

(Carimbo com CNPJ da empresa) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ 

CHAMAMENTO PÚBLICO N. XX/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. XX/2022 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 

______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    

estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       

Município   de____________________, estado de _____ 

CEP____________________, através de seu representante legal abaixo assinado, 

com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas do art. 

299 do Codigo Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, 

executará o objeto licitado nos prazos e/ou condições previstas no edital e termo 

de referência. 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 

Município/ Estado, dia /mês/ano 

 

 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA 

(Carimbo com CNPJ da empresa) 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

 

NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ 

CHAMAMENTO PÚBLICO N. XX/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. XX/2022 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………. DECLARO, sob as 

penas da Lei, para fins do Chamamento Público nº. 0__/20__, que a empresa 

……………………………. não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a 

Administração Pública nos termos do inciso IV, do art. 87, da Lei Federal nº. 8.666/93, 

bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos 

documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade 

jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade financeira.  

 

 

 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 

Município/ Estado, dia /mês/ano 

 

 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA 

(Carimbo com CNPJ da empresa) 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

 

NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ 

CHAMAMENTO PÚBLICO N. XX/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. XX/2022 

 

 

 

 

A empresa …………………………………….., inscrita no CNPJ sob nº 

……………………………, declara estar ciente dos locais disponíveis para permissão 

de uso, objeto do presente instrumento. 

 

 

 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 

Município/ Estado, dia /mês/ano 

 

 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA 

(Carimbo com CNPJ da empresa) 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

 

NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ 

CHAMAMENTO PÚBLICO N. XX/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. XX/2022 

 

 

DADOS DOS PROPRIETÁRIOS E/OU SÓCIOS  

Nome:  

CPF:  

RG:  

Endereço:  

E-mail:  

Telefone:  

 

DADOS DA EMPRESA  

Nome da Empresa:  

Nome Fantasia: CNPJ:  

Inscrição Estadual:  

Inscrição na Junta Comercial:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail:  

 
 

 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA 

(Carimbo com CNPJ da empresa) 
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ANEXO VIII 

 

MINUTA DE TERMO DE PERMISSÃO DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL 

 

TERMO DE PERMISSÃO DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL 

QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE 

NOVA UBIRATÃ E DE OUTRO LADO ………. PARA 

OUTORGA DE PERMISSÃO DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL 

DO SERVIÇO DE BAR E LANCHONETE DE COMIDAS E 

LANCHES EM GERAL, PARA AS FESTIVIDADES EM 

COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 27 ANOS DO 

MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ, NESTE MUNICÍPIO DE 

NOVA UBIRATÃ-MT. 

 

Pelo presente instrumento particular de contrato para prestação de serviços que 

fazem de um lado O MUNICIPIO DE NOVA UBIRATÃ, Estado de Mato Grosso, 

inscrita no C.N.P.J. (MF) sob nº. 01.614.521/0001-00, com sede na Rua Pará, nº 1850, 

Jardim Santa Helena, na cidade de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, 

representada neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. EDEGAR JOSÉ BERNARDI, 

portador da Carteira de Identidade nº xxxxxxxxxxxxxxxx SSP/xx e CPF n º xxx.xxx.xxx-

xxx, residente e domiciliado nesta cidade de Nova Ubiratã – MT, doravante 

denominado de PERMITENTE, e do outro lado a empresa e ou/ pessoa física o Sr. 

.............., inscrito no CPF-CNPJ sob o n.º -.............., (endereço), doravante 

denominado PERMISSIONÁRIA, resolvem celebrar o presente TERMO DE 

PERMISSÃO DE USO, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

 

Cláusula Primeira – DO OBJETO: O presente termo tem por objeto a outorga de 

permissão de exploração comercial do serviço de bar e lanchonete de comidas e 

lanches em geral. 

 

Cláusula Segunda – DA FINALIDADE: A área especificada na Cláusula Primeira 

poderá ser utilizada pela Permissionária, exclusivamente no desenvolvimento das 

atividades comerciais descritas no objeto.  

 

Cláusula Terceira – DAS OBRIGAÇÕES: A Permissionária obriga-se a:  

1. A não utilizar os bens públicos para outro fim que não fora ora pactuado, não 

podendo, ainda, transferir este instrumento, sublocar ou emprestar, no todo ou em 

parte, a presente Permissão. 

2. A permissionária fica obrigada a entregar o imóvel limpo e em condições de uso 

para as aulas que ocorrerão no dia subsequente. 

3. A permissionária fica obrigada a observar, durante o período de permissão as 

normas sanitárias, ambientais e de higiene. 
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4. Zelar pelo espaço público. 

5. Cobrar valores sob a venda dos produtos disponibilizados pertinentes aos 

praticados no mercado. 

6. Cumprir fielmente o horário estabelecido para funcionamento da atividade. 

7. Em assumir integral e irrestrita responsabilidade pela reparação de danos materiais, 

causados aos bens públicos ou particulares, bem como a pessoas, em consequência 

de acidentes ou sinistros de qualquer natureza e origem, ocorridos durante o prazo de 

utilização dos espaços públicos, em decorrência da utilização dos bens já 

mencionados, eximindo o município de qualquer responsabilidade civil ou criminal, até 

a formal restituição dos bens públicos.  

 

Parágrafo Único: O Permitente obriga-se a:  

1. Permitir a utilização do imóvel no dia do evento, nos horários compreendidos de 

17h00min do dia 17/12/22 sábado, até às 15h30min do dia 18/02/22 domingo. 

 

2. Permitir a utilização do imóvel, nos horários compreendidos de 17h20min às 

21h00min, nos dias úteis (segunda à sexta); e das 07h20min à 17h00min, nos 

sábados, para que a Permissionária desenvolva atividades comerciais referente a 

abrangência descrita no objeto, com a disposição dos mobiliários descritos no Anexo 

01 do Edital do Chamamento Público n. XX/2022. 

 

Cláusula Quarta – DA EXTINÇÃO: A presente Permissão de Uso, extinguir-se-á:  

1. Por interesse da administração municipal a qualquer tempo, sem qualquer ônus 

para esta; 

2. Por utilização, do bem ora permitido, diversa da estipulada neste instrumento;  

3. Por interesse de uma das partes ou necessidade imperiosa, com notificação por 

escrito e antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  

4. Pelo descumprimento de quaisquer das condições aqui arroladas ou dispostas na 

legislação pertinente.  

 

Cláusula Quinta – DOS BENS MÓVEIS E CONTRUÇÕES: Os bens móveis, 

pertencentes à Permissionária, utilizados para desenvolvimento de suas atividades no 

bem ora cedido, continuam sendo de domínio desta, não se incorporando no 

patrimônio do Permitente. 

 

Parágrafo Único – Caberão à Permissionária todos os custos decorrentes com a 

instalação do empreendimento e manutenção do mesmo. 

 

Cláusula Sexta – DO PRAZO: O prazo da presente permissão será indeterminado, 

podendo a Permitente solicitar a extinção da permissão de uso a qualquer tempo. 
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Cláusula Sétima – DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Nova Ubiratã-MT, 

para dirimir quaisquer dúvidas do presente termo com a exclusão de qualquer outro 

por mais privilegiado que seja.  

 

Para firmeza e como prova de assim ajustados, lavra-se o presente Instrumento 

em 02 (duas) vias de igual teor, que passam a serem assinados por todos, na 

presença de testemunhas abaixo subscritas. 

 

Nova Ubiratã – MT, ..... de .......................... de 2022 

 

 

 

MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

PERMITENTE                                                                                      PERMISSIONÁRIO 

 

 

TESTEMUNHAS: 

___________________________  ________________________ 

NOME:  NOME: 

CPF:       CPF: 

 


